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Kdysi dávno v jedné předaleké galaxii.... 
 
 

STAR WARS 
JEDI VS SITH 16: SHADOW THRONE 

 
 

Po velkém převratu v Galaktické lize byli Jediové prohlášeni za zrádce. V úkrytu na planetě 
Tauuk se též museli vzpamatovat ze smrti Velmistra Karna.  
 
Válka pokračuje na všech frontách. Sithský císař Darth Sceleton vybudoval obrovskou 
klonovou armádu a zahájil brutální tažení pomsty. Proti němu nyní stojí i Rhumijská říše, Unie 
svobodných systémů a jejich spojenci.  
 
Za vším tím chaosem stojí Scorch, který má nyní přístup k mocným technologiím, jejichž 
pomocí může snadno dokončit své plány. Teď vládne galaxii z bezpečí svého stínového 
trůnu…. 
 
 
Osamocený raketoplán si razil cestu ke Star Factory, bez eskorty, bez přivítání, v systému bez planet 
a bez zbytečné pozornosti. SSD-2, 3 a 4, tedy Straší, Prostřední a Mladší sestra byly napevno 
zadokované na těle stanice. 
 
Saul ve své bílé konzulské uniformě nečekal přivítání, pokud možno se formalitám vyhýbal. Nicméně 
„dělnické" prostředí v hangáru stanice překvapilo i jej, stovky servisních a dílenských droidů, stovky 
rozmontovaných panelů v různé fázi přestavby toho či onoho, stovky jiskřících svářeček na zdi a 
několik prskajících lidí v oranžových servisních uniformách štěkajících povely nebo čekajících až jejich 
mechaničtí kolegové dodělají svůj algoritmus. Konzula Ligy, vrchního ředitele UTC, následníka Pánů 
Síly tak provázel po stanici jeden roztržitý inženýr, který si ve vášnivém technickém výkladu asi ani 
neuvědomil, že tyká svému zaměstnavateli, dost možná mu v jeho vášni pro technologie nedošlo, že 
pracovat pro kohokoliv jiného v Galaxii, tak by ho takový přešlap stál hlavu. Scorche jeho nevinná 
absence formality spíš pobavila, lepší strávit 10 let posloucháním technických žvástů od inženýrů, než 
10 minut poslouchat prázdné řeči Ligového politika. 
 
Po průchodu několika rozpitvaných koridorů a polootevřených dveří se konečně dostal k jednomu z 
energetických konvertorů zbaveného všech ochranných krytů a s několika obnaženými obvody a 
odhalenými součástkami válejícími se všude po místnosti. Zpoza změti kovových trubek, kdesi mezi 
úzkou štěrbinou mezi různými částmi stroje čouhaly dvě nohy. Byl to jakýsi muž. 
 
Jak zjistil, že Saul je zde, po chvilce zápasení vylezl z bludiště chlapík staršího středního věku se 
šedivějícími hnědými vlasy, augmentovanými nepřirozeně modrými zornicemi v potrhaném a 
zašpiněném bílém plášti, pod kterým byl stejně zbídačený montérský oblek. Muž si bez váhání vzal 
cigaretu z krabičky položené na jeho ušmudlaných poznámkách a zapálil si. Byl to Cali Yernin, muž s 
číslem 7 v tajné hlavní radě UTC, ředitel výzkumné divize, nadaný a talentovaný vědec s geniálním 
intelektem a podivnými způsoby. 
 
Chtěl Scorchovi podat hlášení a současně provést údržbu jeho kybernetických součástí. O pár pater 
dál v jeho provizorní kanceláři / laboratoři odmontoval Saulovi elektronické oko a začal jej kalibrovat, 
přičemž si ustavičně kontroloval věci s monitorem. Scorch mu plně důvěřoval, Cali neměl politické 
ambice, takže by nezradil. Kdyby je měl, Scorche by zabil už dávno.  
 
Podle Caliho je stanice stará, některá technická řešení byla obstarožní už ve válce s Rojem, týmy 
techniků musely vyměňovat stovky kilometrů obvodů, nicméně výrobní doky jsou funkční, dokážou 
vyrábět i lodě o výtlaku největších tříd moderních specifikací, za předpokladu, že stanice bude čerpat 
z dobré hvězdy. Hmotový a energetický těžební konvertor je to proč Scorche zavolal. Mají tu tři 
standardní obvody, které fungovaly a fungují stejně jako v době konstrukce, je to úžasná ukázka 
inženýrského umu, dneska už by to nikdo nedokázal postavit. 
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Čtvrtý obvod je ale něco jiného. Je paralelně s ostatními, ale jeho technologie je jiná. Už se s ní setkal 
u malých věcí přivezených většinou z Neprozkoumaných regionů, údajně je to něco, co snad ani není 
z této Galaxie. Není to technologie Vongů, je to něco jiného. Každopádně to v původních plánech 
není. Někdo to nainstaloval, ozkoušel a částečně demontoval, není to tam až tak dlouho. 
Pravděpodobně to byl Wilcon. Stanice měla kompletně vymazané logy. Star Factory v podstatě těží 
hvězdu, ale díky tomuhle může odebírat energii ve všech formách, z téměř všech věcí. Cali neví, na 
jakém principu to funguje, ale podle dosavadních testů je to pěkně ošklivá zbraň. 
 
Cali ji testoval proti lodím. Ve všech případech došlo k odsátí energie skrze štít, zástava reaktoru a 
také odsátí všech biologických forem života během několika desítek vteřin. Ta věc je kapacitně tak 
velká, že by mohla v rámci hodin takto vysát i planetu. Chybí tu ale jedna věc – kapacitor. Cali měl tři 
náhradní, dva z nich se ale roztavily při větším stresu. Musel by jich mít alespoň 20 v sérii, nebo jeden 
s dvacetinásobnou kapacitou. O jednom takovém ví – leží už přes dvacet let v bývalém Ligovém 
muzeu na Coruscantu. Tam se Cali dostat nemohl. 
 
Pokud chce Scorch mít exotickou super-zbraň, musí ho získat. Cali také ohlásil, že modernizace Arc 
Hammeru je už několik týdnů hotová. Závěrečný zatěžkávací test má loď zítra. Cali si není jistý tím, 
jestli je dobrý nápad předat ji Ligovému námořnictvu. Scorch mu vysvětlil, že UTC modernizací Arc 
Hammeru krylo všechny tyhle náklady kolem Star Factory. Bude lepší, když se mu Brae a třetí Konzul 
nebudou motat kolem využívání ligových prostředků. Liga chystá ofenzívu, Arc Hammer se jí hodí.  
 
Saul se několik hodin fascinovaně potloukal rozporcovaným nitrem stanice, už dlouho neměl chvilku 
pro sebe, přemítal o Star Factory, jež v podstatě vždycky byla symbolem moci v Galaxii po celý jeho 
život, někdy větší, někdy menší, tak jako velká hora na horizontu. Litoval trochu, že nikdo netuší, že jí 
má, ačkoliv to samo o sobě bylo sebekomplimentem. Dorazil do centrální řídící místnosti a vystoupal 
do kanceláře někdejšího velitele stanice, kde ho zaujalo masivní vyvýšené křeslo. Se zdvihnuvším se 
obláčkem prachu se posadil, bylo nepohodlné, ale byl z něj rozhled jednou stranou na celou řídící 
palubu a impozantní výhled z převislé části prosklenou podlahou na délku téměř stokilometrového těla 
celé stanice. Byla u jeho nohou...  
 
Pak to pocítil, narušení toku Síly, byl tu, byl před ním, tak zřetelný, tak hmatatelný a přesto přelud. 
Uběhli celé věky, vyměnili si celé knihovny myšlenek, přestože nikdo nic neřekl a byl to jen krátký 
neurčitý okamžik. Jeho otec. 
 
Moment skončil tak náhle, že se nedalo říct, jestli vůbec proběhl. Saul se chvíli vzpamatovával, trvalo 
mu chvilku, než se mu vrátil klid, možná to bylo tímhle místem.  
 
Stiskl tlačítko komunikátoru na svém předloktí a zavolal si admirála Kain. Požádal ji o seznam všech 
agentů UTC na Coruscantu. Čeká je náročný úkol.  
 
Sceleton meditoval ve Věčné komnatě v Císařském paláci na Coruscantu. Vzpomínal na souboj lorda 
Xenona s Punaxem. Pak se probral a otevřel oči. Seděl na starobylém koberci s vyšitými ornamenty 
sithské civilizace Korribanu. Měl na sobě pouze dlouhou, zdobnou, obřadní suknici. Dva roky... Dnes 
to byly přesně dva roky, co se to stalo... Připadalo mu to, jako včera, co ho jeho... ne, už to nebyl jeho 
mistr.  
 
Věčná komnata byla oválná místnost, kterou po zdech zdobily kůže stažené z humanoidů, kteří byli 
novou ideologií zváni jako „Nečistí“. Celý sál až po dlouhé chodby lemovaly znetvořené, znesvěcené 
či zesměšněné busty – podobizny Sithských lordů Baneovy linie. Od těch nejméně významných až po 
velikány, jako byl například Darth Sidious. Bylo to jasné znamení toho, že Pravidlo dvou končí a 
nastává nová éra. Doba, kdy se Sithové, praví Sithové, budou počítat do tisíců. V koutě komnaty ležel, 
stočený do klubíčka, jeden z císařových Tuk'ata a v čelistech právě drtil lidskou lebku.  
 
Zrakem spočinul na podlouhlé, okované truhličce. Odemkl zámek a vyndal obsah. Uvnitř se skrývala 
rukojeť meče – památka ze dne, kterým to všechno začalo. Odklapl pojistku a aktivovala se dlouhá, 
masivní černá čepel, vydávajíc uši rvoucí chrčení a syčení. To způsoboval roztříštěný černý krystal 
uvnitř rukojeti. Sceleton ho tehdy našel v bahně na Dathomiru a pomocí Síly jej spojil. Navždy však 
bude jeho zničené jádro působit nestálost čepele. Původní, rudý krystal musel však zničit, protože mu 
to nařídil...  
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Mistr. Sceleton rychle vyskočil na nohy, když uviděl jeho přízrak v chodbě. Jeho nadšení však rychle 
pohaslo. Byl to Lord Malum. Sceleton se hluboce uklonil. Malumův duch, duch jeho nového mentora, 
ho nyní navštěvoval, někdy i několikrát za den. Přízrak se šinul k velkému, kulatému oknu komnaty, 
aby se z nejvyšší věže císařova paláce pokochal panoramatem Xenon City. Bylo to... nádherné. 
 
Celá planeta se za dva roky pod nadvládou Sithů proměnila v nejstrašlivější jatka v galaxie. Miliardy a 
miliardy tvorů – Nečistých, což byli vlastně všichni, kdo nejevili alespoň rysy vyšší rasy Sith, nyní 
pochodovali v řadě na smrt. Byli řazeni do stovky kilometrů dlouhých koridorů, hlídaných elitou.  
 
Elitu tvořila první várka císařských klonů z Kamina. Byli vypěstováni s maximálním urychlením růstu, 
aby se role katů ujali co nejdřív. Moc toho v hlavě neměli, vlastně jen málokterý byl schopen 
srozumitelně mluvit, a navíc mnozí byli kvůli chemikáliím strašlivě zohaveni. O to lepší byli však 
bojovníci. Sceleton je trénoval osobně ve všech známých bojových umění, učil zacházet s vibro-meči 
a rotačním blasterem Destruction, který každý klon nosil přes rameno. Jelikož žádný z nich zatím 
nesplňoval rysy nadřazeného, a zároveň byli krve Sithů, císař jejich komanda pojmenoval „Zatracení“ 
a všichni dohromady tvořili „Pohromu“.  
 
Na Coruscantu již nebyl nikdo v bezpečí. Stejný osud čekal nejbohatší magnáty i nejchudší otroky. 
Celá planeta šla v zájmu císaře na smrt. Před desíti měsíci, když tři miliony Zatracených dorazily na 
Coruscant, byly obsazeny první obytné mrakodrapy a občané hnáni do hrobu. Proces „sterilizace“ byl 
bleskový. Vše se událo dříve, než si vůbec všichni uvědomili, co se děje. Pokusy o vzpoury jsou sice 
stále na denním pořádku, ale vždy byly krutě potlačeny.  
 
První krok, který císař podnikl a kterým si všechny znepřátelil, bylo svržení monumentální sochy, 
triumfu císaře Xenona a vypálení Xenon City. Kolos tyčící se kilometry do atmosféry byl roztaven. 
Starý symbol byl pryč, lid už ztratil naději na rozbřesk a masové popravy Nečistých mohly začít.  
 
Na konci řady smrti čekal pro všechny velký kontejner, do kterého Zatracení nahnali mnohdy až osm 
set nebohých občanů. Prostor uvnitř nebyl ničím vybaven, stěny byly jen z rezavého plechu, mnohdy 
nebyly ve spárách ani vzduchotěsně jištěny. Nejdůležitější na celé plechové komoře byla spodní malá 
nádržka a jednorázové trysky. Když byl kontejner narván, za úporného řevu obětí byly za nimi 
zaklapnuty těžké dveře. Vše bylo připraveno ke startu. Osud tvorů uvnitř byl zpečetěn. Rasy většího 
vzrůstu, jako byli například Huttové, jsou Zatracenými hnány vstříc motorům startující urny, aby 
uhynuly ve strašlivém žáru a šetřilo se tak místem. Každý den byly s děsivým zahučením odpáleny 
tisíce kontejnerů s civilisty. Jelikož neměly žádnou podporu života, byť ani jedinou nádrž s kyslíkem, 
okamžitě zemřeli s roztrhanými plícemi. Za pár dní už okolo planety kroužily desetitisíce kontejnerů s 
mrtvými těly. Navíc, jelikož bylo vše zhotoveno velmi narychlo, stěny byly mnohdy špatně ztavené a 
tak až sedm z deseti kapslí neproletělo ani atmosférou. Na Coruscant tak padl soumrak a už nikdy 
nenastane rozbřesk.  
 
Sceleton podal hlášení Malumovi. Postup je velmi rychlý. Očekává ještě posla z Geonosis, aby mohl 
vydat povel ke spálení všech sithských planet. Od doby, co zrušil měnu a vše zabavil ve prospěch 
císařství, zachvátil všechny chaos. Už se nezvednou k žádnému odporu. Jsou vyřízené. Sceleton svoji 
řeč zakončil se zlověstným úšklebkem ve tváři. Malum však stále hleděl na zkázu pod nimi.  
 
Malum mu sdělil, že věci se daly do pohybu. Nemohou už déle čekat. Proces sterilizace se musí 
urychlit. Malum Sceletona naučil jistý rituál. Ten nyní musí vykonat – musí vysát Sílu z celé planety. 
Sceleton tušil, na co naráží, ovšem pochyboval, že by něco takového mohlo opravdu fungovat. Malum 
si jeho ostýchavosti všiml. Ujistil ho, že sithští pánové povstanou a nasytí se živými, nastane tak konec 
bytí a pomsta bude dokonána. Malum měl připravit oltář, za rozbřesku se začne. Malumův duch pak 
vyletěl z okna. 
 
Sceleton si promnul unaveně oči. Takže to nastalo... Musí ukázat galaxii jakou má moc, jakou mají 
Sithové moc. Čelo měl zbrocené potem a značka, kterou mu před dvěma lety Malum vypálil, dnes 
pálila jak rozžhavený uhel. Měl před sebou hodně práce. Chtěl se ještě aspoň na chvíli ponořit do 
meditace, když v tom ucítil v Síle něčí přítomnost. Utáhl si stuhu, která mu stahovala suknici a vydal 
se pomalu do vedlejšího pokoje, který sloužil jako sklad artefaktů z vybrakovaných hrobek na 
Korribanu. Jeho Tuk'ata rovněž zbystřil a zastříhal ušima. Sceleton nakráčel do skladu a lusknutím 
prstů rozsvítil svíce na zdi. Ani teď však nikoho nespatřil, avšak vetřelce cítil víc a víc. Pomalu se vydal 
k Obětnímu stolu v rohu místnosti, chtěl se ohnout a podívat za něj, když v tom mu prosvištěla nad 
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hlavou čepel zažehnutého rudého meče. Jen tak tak v čas uhnul a rychle se snažil zorientovat. Chtěl 
vést protiútok, ale místo toho jen uskočil před výpadem na pas. Natáhl se v Síle a do rukou mu 
vklouzly obřadní vidle, které byly však rázem přepůleny vedví. Čepel, jenž překonala kovovou rukojeť, 
zasáhla císaře na hrudi. Rána nebyla hluboká, avšak táhla se mu od ramene k rameni. Než se 
Sceleton nadál, útočník ho kopl do břicha takovou silou, že odletěl a zády tvrdě narazil na kamenný 
Obětní stůl. Promasíroval si spálený hrudník a vzhlédl k rudé záři, jenž mu mířila mezi oči. Stačilo, aby 
útočník udělal krok vpřed a jiskřící hrot mu zajede do obličeje. Jak popadal dech ucítil povědomí 
parfém. Shlédl a uviděl.  
 
Byla to Niry. Sceleton měl radost. Twi'lecká dívka, jenž se ukázala jako onen hbitý útočník, si sundala 
hladkou přilbu s vyrytými ornamenty a odhalila červené, potetované lekku. Přes rameno měla 
přehozený černý plášť a pas stažený v korzetu. Rovněž černé kozačky ji sahaly až nad kolena. 
Konečně se vrátila. Je stále lepší a lepší. Sceleton byl potěšen.  
 
Z Věčné komnaty vyběhl kňučící Tuk'ata a vrtěl ocasem. Niry k smrtícímu tvorovi poklekla na jedno 
koleno, podrbala za blanitýma ušima a políbila na čumák. Sceleton jako by – ne jako by, opravdu 
žárlil, a tak hvízdl. Bestie stáhla ocas a odplazila se do svého koutu, kde se opět začala věnovat 
olizování hnijící lebky.  
 
Císař zvedl Niry do náruče a začal ji vroucně líbat tváře a krk. Niry se vzpouzela, oslovila ho „můj 
pane“. Sceleton ji však připomněl, že on není jejím pánem, žádného pána nemá. Pokračoval v líbání, 
dokud ho od sebe neodstrčila a on ji nepostavil na nohy. Sceleton se jí vyptával ohledně její mise na 
Geonosis, hlavně ohledně vyjednávání s králem Falcem.  
 
Niry se k císaři obrátila zády, opět si utáhla korzet, do kterého se Sceleton vášnivě dobýval, a když se 
otočila, držela v pravé ruce malý pytel. Pověděla, že vyjednávání bylo zábavné, a hodila překvapení 
Sceletonovi do náruče. S úsměvem na tváři vytáhl z pytle hlavu krále Falca. Sceleton potěšeně, 
ledabyle hodil dárek na podlahu, kde se na něj s chutí vrhl Tuk'ata. Niry ohlásila, že továrny droidů na 
východní plošině byly srovnány se zemí. Císař potěšeně přikývl a nalil sobě i své milované pohár 
nápoje Tevraki. Sdělil ji, že zítra nastane konec této planety. Rituál zabije vše živé, proto tu nesmí 
zůstat. Má si vzít jeho raketoplán a odletět daleko odsud. Už to nastane – on a ona proti celé galaxii. 
Dvanáctka admirálů shromažďuje své destruktory víc než rok, ze všech koutů říše. Zničí vše, co jim 
bude stát v cestě.  
 
Jak to dopověděl, opět ji začal líbat. Niry se začala bránit, zatímco ji císař svlékal. Nechtěla, aby je 
některý ze Sceletonových klonů viděl. Sceleton ji ujistil, že popraví každého Sitha, který jim dvěma 
bude stát v cestě za vítězstvím. 
 
Rytíři Jedi Alin a Kirka si chtěli ulovit něco k jídlu. Na planetě Zotan totiž není moc velká civilizace. Je 
tam vcelku tak 30 tisíc obyvatel a většina planety je pokryta lesem. Takže se nejvíce živili zvířaty nebo 
rostlinami. Rozdělili se, aby každý ulovil nějaké zvířata. Alin spatřil jedno, které neznal. Tasil svůj 
modrý světelný meč a zaútočil na něj. Snadno ho zabil. Vzal ho s sebou do tábora. Když přicházel, 
uviděl Kirku, jak také nese úlovek. Jedli a bavili se o minulosti. Potom ke stanu přišel mladík, byl to 
člověk, což zde bylo neobvyklé. Sdělil jim, že je viděl při lovu a že se k nim chce připojit. Poznal, že to 
jsou Jediové. Jmenoval se Asava, jeho matka zemřela už před deseti lety. Alin v něm cítil Sílu. Zeptal 
se ho, jestli se nechce stát jeho padawanem. Mladík souhlasil. Jeho trénink začal hned další den. 
 
Inkvizitor Aust šel ničit bojové droidy. Dělal to často, aby se čím dál víc zdokonaloval. Trénink mu 
zabral asi půl hodiny. Když právě zničil posledního droida, přišel císař Sceleton. Zadal mu misi, která 
je těžší než všechny, které zatím vykonal. Měl zabít krále B-arta. Aust byl tímto rozkazem zaskočen, 
ale pak si vzal sithský holocron, aby se něco přiučil. Uvědomil si, že v současném stavu takovou misi 
nemůže zvládnout. Musel se zdokonalit. 
 
Gohme byl na planetě Neimoidia, kde si prohlížel prototyp nového droida. Hlas ze stínu se ho zeptal, 
jestli čeká nějaké problémy. Gohme plánoval dosáhnout nesmrtelnosti, ale narážel na komplikace. 
Dokázal zajmout pár sithských akolytů a pár jedijských padawanů, ale žádný jeho experimenty dlouho 
nevydržel. Hodil by se mu Mistr, nebo přímo Temný pán ze Sithu.  
 
Gohme se otočil. Hlas ve stínu patřil jeho droidímu asistentovi, D-8. Věděl, že po něm půjdou Sithové i 
Jediové. Úkolem D-8 je bude chytat nebo zabíjet. Gohme pracoval na Neimoidii v utajení, byl na 
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sithském území. I kdyby Sithové věděli, co dělá, netušili by, co chystá. Svým droidům naprogramoval 
poslušnost. Pokud by zemřel, všichni droidi se zničí. Pak D-8 přikázal, aby přivedl dalšího zajatce. Byl 
to akolyta. Díky drogám nemohl použít Sílu. Gohme se dal do práce. 
 
Alin měl plnou náruč suchého dříví na oheň. Už se těšil na další vyprávění od mistra Freddyho u 
táboráku, jako tomu bylo večer co večer. Společně se svým dobrým přítelem dnes vyrazili do lesa, aby 
měli malí padawani pořádný zážitek. 
 
„Freddy“ nebylo pravé jméno stařičkého mistra – používal tuto vtipnou přezdívku kvůli maličkým 
učňům, o které se už po staletí staral. Vzal je na zalesněný měsíc Zotan, obíhajíc okolo planety v 
ligovém prostoru Fedalle, aby se zde spatřili Sílu v praxi. Bylo s ním asi čtyřicet maličkých, ve věku od 
osmi do dvanácti – chlapci i děvčata, rasy ze všech koutů galaxie. Mistrovi byli zde ku pomoci rytíř 
Korga – chlupáč z Kashyyyku, jeho padawanka Kirka a on – mladý urostlý Duros Alin. 
 
Alin si pískal hymnu Galaktické ligy, když v tom uslyšel jekot a dětský pláč. Podíval se letmo na 
opožděného Kirku a samým zděšením pustil náruč klacíků. Pár okamžiků na sebe jen mlčky hleděli 
vytřeštěnýma očima, a pak jednohlasně vyjekli: „Tábor!“, a rychle se rozběhli směrem k jejich osadě. 
Brzy se jim naskytl srdcervoucí pohled: všude pobíhali vojáci černých kombinézách s dýchacími 
maskami. Všude rozsévali smrt a zkázu. Všech čtrnáct chat z proutí bylo v plamenech. Uprostřed 
hustého kouře Alin uviděl dvě zářící čepele a obrysy vysokých postav, když se spolu s Kirkou proplížili 
blíž, rozeznali Wookieeho – rytíře Korga, jak šermuje s jakýmsi obrovitým stínem, který ho zasypával 
drtivými ranami. Korga neměl šanci... V okamžiku mu byla uťata levá paže v rameni. Wookiee si toho 
ani snad nevšímal, jak se v něm vařil adrenalin. Dokud mu stín neoddělil i druhou ruku se světelným 
mečem, stále se pokoušel vzdorovat. Pak se z něho stalo kulhající vyjící torzo, a nakonec mu stín uťal 
chlupatou hlavu. Kirka jen stěží zadržela panický výkřik. Alin na ní kývl a oba si od opasku odepnuli 
své meče. 
 
Dřív, než je stačili aktivovat, zavětřili tiché krůčky. Byl to Freddy. Řekl jim, aby běželi pryč a řekli Radě, 
co se tu stalo. On zatím protivníka zaměstná. Alin nechtěl zbaběle odběhnout a nechat mistra 
napospas smrti, ale pro přežití řádu a budoucí generace Jediů musel. Stařičký mistr Yodovy rasy se 
na oba mladíky pousmál a poplácal je po tváři. Jako důkaz toho, co se tu stalo, dal Alinovi svoji hůlku, 
a kývl na jeden ze speederů, na kterých přijeli vojáci. Alin věděl, že mistra nepřemluví, a tak se i 
s Kirkou rozběhli ke speederu. 
 
Bezvládné tělo Zatraceného kleslo na kolena a v dalším okamžiku se jeho hlava odkutálela k 
Císařovým holínkám. Sceleton ledabyle povytáhl obočí a shlédl, kdo že se to opovažuje stínat jeho 
vojáky. Freddy mu sdělil, že toto je konec jeho plenění a výhrůžně zatočil krátkým světelným mečem. 
Plačící děti rychle zpozorněly a na tvářích jim vykvetl nadějný úsměv. Fianští chlapečci uzavírali sázky 
ve prospěch svého idolu. 
 
Sceleton hodil letmý pohled na hlavu svého vojína a odkopl jí stranou, aby se duelantům nepletla do 
cesty. Sundal si ohořelý plášť a odhalil nadpozemsky svalnatou hruď. Čtveřice Zatracených s 
plamenomety obklíčila troufalého Jediho a chystala se jej sežehnout. Sceleton ho ale chtěl zabít sám. 
Jeden z Fianů na něj ale křikl, že Freddyho nikdo neporazí. Mistr se na svého padawana povzbudivě 
usmál. 
 
Freddy se postavil do střehu proti Císaři. Sceleton rozpřáhl náruč a provokativně se zazubil. Mistr Jedi 
vydal zlostné zavití a s rotujícím mečem skočil vstříc netvorovi. Sceleton přivřel oči a nechal za sebe 
mluvit Temnou stranu. Síla jej vedla. Napřímil pravici a sevřel Jediho tělo drtivým stiskem. Bylo tak 
křehoučké... Soustředěně se hryzl do spodního rtu a otevřel oči. Spatřil mistra Jedi, držícího se za 
hrdlo a bezmocně se škubajícího, ve vzduchu. Meč mu vypadl z tříprsté ručky a deaktivovaný dopadl 
do vzníceného jehličí. Sceleton chladně a rozhodně trhl pravicí a Freddy se rozletěl, proti své vůli, 
vstříc plápolající chatrči. Jeho tělo se rozprsklo a zkropila vyjevené padawany. Po mocném mistru 
Jedi, který v řádu patřil mezi nejlepší, zbyla jen velká, krvavá kaňka. Padawani propadli do šílené 
paniky. Děvčata pištěla, chlapečci brečeli. Sceleton nařídil všechny spálit. Zahalil se do svého pláště a 
odkráčel k RA, jenž mu připravil kajutu na raketoplánu Bizzaro. 
 
Belsavis, Ledový palác. Onbelik seděl na svém ledovém trůnu a usmíval se, zatímco hleděl na džungli 
pod ním. Viděl různé malé pevnosti a budovy, které tvořily celoplanetární vězení. Najednou byl 
vyrušen ubohým, zakrslým důstojníkem, který svého vůdce požádal o informaci, co má dělat se 
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speciálními vězni C-4785B. Onbelik věděl, co jsou tito vězni zač. Byly to malé děti citlivé na Sílu, které 
byly nalezeny všude po území jeho říše. Nechal je poslat do laboratoří, kde měly být využity ke 
zvráceným pokusům se Sílou. 
 
Vstal z trůnu a odešel do obrovské místnosti, která měla uprostřed obrovskou interaktivní mapu, na 
které rychle nalezl sektor Bozhnee, ve kterém se nacházelo celé jeho území. Oproti ostatním říším 
byla ta jeho malá, avšak byl rád, že postupuje takto pomalu v rozšiřování území, protože dbal na to, 
aby každá planeta byla důležitě ozbrojena speciálním rušícím polem, které mělo vyřadit každou loď 
bez povolení. Na mapě také viděl planetu Ossel II, kde bylo těženo vzácné dřevo a ve vykácených 
lesech nechal vybudovat obrovské továrny na lodě a křižníky. Nechal se spojit s místním důstojníkem 
a poslal mu několik plánů nových lodí. Dále viděl planetu Garnib, kde byly pouze ledové oceány a 
pustiny s vesnicemi. Na této planetě nechal vybudovat tábory a věznice, kam odsunul rasu Mluki, 
která byla původně na Belsavisu. Během dvou let byla tato rasa kompletně vyhlazena a byla připsána 
na seznam vyhynulých tvorů. Když už neměl nic na práci, vydal se do lázní, kde se na pár hodin 
oddával omlazující kúře. Když se po pár hodinách vrátil, čekal už na něj otrok, který mu poníženě 
oznámil, že vše je připraveno… 
 
Coruscant, podlaží -92 Chrám Jediů, mučírna. Don Forkatlly právě dojedl a otřel si zakrvácená ústa 
krajkovaným kapesníčkem s vyšitým monogramem, který vždy nosil úhledně poskládaný v náprsní 
kapsičce. Bylo mu jedno, co se děje na povrchu, on měl své místo zde pevné a nic nenasvědčovalo 
tomu, že by se situace měla pro něho nežádoucně měnit. Na Devaroniana byl, a to i vzhledem ke 
svému pokročilému věku, velmi vysoký a mohutný. Byl zahalen do propoceného, dobou 
poznamenaného pláště s uzlíkem pod bradou a hnědé vesty bez rukávů. Zrak mu již však nesloužil 
jako za mlada, přece jen mu bylo už osmaosmdesát, a tak nosil brýle až s šesti násadami okulárů. Na 
svém jediném pravém rohu měl napíchnuté malé lístečky s nejrůznějšími úkony, které měl za den v 
plánu vykonat. Druhý roh měl umělý, ze slitiny drahých kovů. Pronásledoval jej už spoustu let zlozvyk: 
po každém jídle si roh vyšrouboval z lebky a ostrým hrotem si důkladně čistil mezery mezi špičatými 
zuby. Jeho protéza byla památkou na arénu. Bojoval na Geonosis, ve slavném koloseu jako gladiátor 
s přezdívkou „Trhač“. Dav ho miloval. Jeho kariéra skončila, když byl jako šampión pouštní planety 
vyzván vítězem z Cato Neimoidia a prohrál. Tehdy ještě platily zákony Ligy a tak vyvázl živý, jen s 
pocuchanou pýchou a památkou. Jeho peníze z výher mu však zůstaly a on si za ně koupil šlechtický 
titul a založil bratrstvo, jenž sloužilo zprvu císaři Xenonovi a nyní i Sceletonovi. Seděl teď na 
polstrované židli s motivy lebek u vyvýšeného ambonu a chystal se plnit své dnešní povinnosti. Zdi 
kanceláře lemovaly hnijící mrtvoly v řetězech a těla zalitá za živa v karbonitu. Jen málo bytostí zde 
mohlo projít, aniž by se jim neudělalo zle ze strašného zápachu hnijícího masa, ale Forkatlly si už 
zvyk. Když se chystal projít seznam dnešních faktů, co sithští Inkvizitoři či jejich droidi vypáčili z často 
nevinných obětí, zaslechl ránu a pokřik v chodbě před kanceláří. 
 
Povzdychl si, vstal z židle, opřel se o svou apartní hůlku s lebkou na ručce a vešel do předsálí. Tam 
pobíhali zmatení a vyděšení zaměstnanci a Gamorreanští gardisté nervózně přešlapovali. Musel je 
uklidnit.  
 
Z ohromných duraocelových dveří se vyřítil do chodby tucet Sithských vojáků, „Nočních plášťů“, jak si 
jejich elitní úderná komanda říkala. Utvořili koridor a postavili se do pozoru. Oděni v brnění, které bylo 
dokonalou kombinací starodávných zbrojí a moderních kombinéz. Šestirohou přilbu s průzorem ve 
tvaru „T“, měli všichni na hlavách a čekali na svého pána. Sceleton přišel jako poslední. Následoval ho 
jeho pobočník – Inkvizitor Aust, s přilbicí pod paží. Aust byl jedním z nejdokonalejších klonů. Kromě 
degenerace v podobě zrychleného růstu vlasů. Svůj dlouhý spletený cop měl omotaný kolem ramen. 
Do ohonu měl vpleteny drobné korálky a kamínky. Císař byl oděn paradoxně pouze do své oblíbené 
dlouhé sukně, která mu spadala přes nohy až na zem. 
 
Přikázal Austovi, aby zůstal. Ten dal kývnutím najevo, že rozumí. Došel ke správci mučírny a postavil 
se před Forkatllyho. Ten ho zdvořile přivítal. Sceleton mu sdělil, že vchází do jisté cely a že má na 
spěch. Forkatlly tedy uctivě uhnul, věděl, že císař průvodce nepotřebuje. Vznášedlo vezlo Sceletona 
podzemními kobkami až do nejnižších pater, kam měl namířeno. Když dorazil, nechal vznášedlo 
odletět.  
 
Dveře vypadaly zašle, všudypřítomné vlhko zdolalo i tu nejkvalitnější duraocel. Sceleton přiložil dlaň 
na panel terminálu. Po obvodu prstů se mu rozsvítil proužek světla a dveře se s klapnutím a 
zasyčením otevřely. Když vešel do kobky, málem mu podjely nohy na stojící kaluži krve, která se 
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rozlévala po celé místnosti. Prostoru dominovala ohromná nádrž, s hustou nazelenalou kapalinou, v 
níž plavalo již značně rozkládající se lidské tělo. Tvor sice nejevil žádné známky života, ale klikatá 
čárka na přístroji pod prosklenou nádrží ukazovala, že uvnitř stále někdo žije. Za sloupem 
podpírajícím strop zaslechl povědomé chrastění.  
 
Byl to RA-7. Droid byl zřejmě zabrán do práce na hlavě Gamorreana, které krkem vedly do lebky 
desítky trubiček, rourek a kabelů. Hlava bez trupu stále chrochtala v nepředstavitelných bolestech. 
Drouid jen tlačil na páku a zvyšoval utrpení. To trvalo ještě pár chvílí, než hlava na dobro zmlkla. 
Sceleton droidovi přikázal, aby kohosi probudil.  
 
Droid popošel k jedné menší zkumavce. Strhl z ní velký zaprášený hadr a zmáčkl knoflík na terminálu. 
Z baňky vyšlo zasyčení a pára. Rozsvítilo se v ní světlo a odhalilo obsah: uvnitř plavalo cosi, co 
připomínalo mozek a oční bulvu s kořenem. Droid otřel od prachu cedulku nalepenou na skle s 
nadpisem „Luxar.“ Nebyl mrtvý, systém udržoval na živu to, co z něj zbylo. Luxar Sceletona pozdravil. 
Jeho hlas vycházel z malého reproduktoru pod lahví. Sceleton po něm chtěl, aby mu předal svůj 
projekt. Potřeboval ho už dnes. Luxar mu však sdělil, že subjekt ještě není připraven.  
 
Sceleton kývl na droida a ten pootočil ozubeným kolem u hlavní nádrže uprostřed kobky. Do 
proskleného válce se spustily dvě čelisti a opatrně začaly vytahovat z kapaliny postavu. Luxar 
považoval Sceleton za šílence, ale ten si toho nevšímal – soustředil se plně na postavu, kterou před 
něho čelisti postavily. Hustá zeleň z ní stále ještě ztékala a mísila se na podlaze s krví. Konzervační a 
léčivý roztok udržoval tuto trosku pořád při vědomí. Tento zřejmě muž měl spoustu částí těla 
nahrazenu kovovými implantáty. Ústa sešitá, oči matné. Nejnápadnější na něm však byla díra v hrudi 
skrz na skrz. 
 
Sceleton Luxarovi poblahopřál. Už podruhé dokázal, že v oživování mrtvých nemá konkurenci. Císař 
kývl na RA-7 stojícího za Luxarovou baňkou. Ten pochopil a strčil do nádržky s drahocennými ostatky 
šíleného vědce. Sklo se rozbilo a tekutina uvnitř se rozprskla. Sceleton došel k mozku ležícímu ve 
všech těch sračkách, co byly na podlaze, a patou ho rozdrtil. 
 
Sceleton přikázal droidovi, že je čas odejít. Děsivá postava stojící před ním se však nepohnula. 
Slyšela ho, tím si byl Sceleton jist. Tak si tedy odepnul od opasku rukojeť světelného meče. Nepatřil 
původně jemu, byla to památka na jeho první drtivé vítězství – Kamino. Poklepal válečkem muži na 
prsní svaly a zašeptal mu do uší jeho jméno – Tolk. Načež se muž, padawan Jedi, napřímil, hrdě se 
chopil zbraně a následoval svého nového pána. 
 
Když se pak Sceleton vrátil do kanceláře, zjistil, že už zmeškal všechnu zábavu. Noční pláště právě 
dokončili masakr všech správců mučírny. Poslední přeživší, Don Forkatlly, křičel a prosil císaře o 
milost. Císař si ho všiml, byl právě v sevření Inkvizitora. Sceletonovi bylo jedno, jestli mu byl věrný 
nebo ne. Důležité bylo, jestli je věrný Sithům. Forkatlly prosil a z jeho očí stékaly slzy.  
 
Císař se však od něho odvrátil a Aust mu otočil hlavu na krku o sto osmdesát stupňů. Tělo kdysi 
slavného gladiátora padlo bezvládně na krví zbrocenou podlahu a jeho typické okuláry zahalil prach a 
suť hroutících se stropů. Sceleton přikázal vyhodit celou mučírnu do povětří. Pak s RA-7 a Tolkem 
odjel na povrch. 
 
Převrat, který se před dvěma lety udál v Galaktické lize, Axila Braeho dosti šokoval. Jediové zavraždili 
Prezidenta Darmona. Považoval je za největší ochránce míru a ono se najednou ukázalo, že to byli 
zrádci. Nezdálo se mu to v pořádku. Sithský lord Palpatine kdysi Jedie také falešně obvinil ze zrady. 
To, co následovalo, zná každý student historie. Ale tohle bylo jiné. Záznamy kamer byly jasným 
důkazem. Galaktická liga stále existovala, k žádné transformaci v Impérium ani k potlačení 
demokracie nedošlo. Ba co víc, v čele nyní stáli tři Konzulové, takže se nejednalo ani o žádnou 
koncentraci moci do rukou jediné osoby. On sám byl zvolen Konzulem, což byl další argument – po 
politické moci nikdy netoužil, takže kdyby to byla skutečně konspirace, Konzulem by byl zvolen spíše 
někdo, kdo za tím stál. Tak či tak, proti Jediům bojovat nehodlal, alespoň ne, dokud to nebude 
nezbytně nutné – jako například kdyby jimi byl napaden. K tomu ale za dva roky nedošlo ani jednou. 
Navíc byli Vrahos i Artax dobří rádcové a válečníci – i když fakt, že jsou to Jediové, museli po celou tu 
dobu skrývat. Brae je do palubních záznamů zanesl jako externí konzultanty, které si sám najal. Měli 
tu s sebou i své padawany, kteří dostali stejné krytí. Brae měl jen jeden skutečný problém, který musel 
vyřešit za každou cenu. 
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Seděl v kajutě na Great Victory a zíral na holo-obrázky své ženy Enyily a syna Khorse, které se 
vznášely nad pracovním stolem. Když zjistil, kdo stál za jejich smrtí, myslel si, že noční můry 
přestanou. Ale ony nepřestaly. Změnily se. Nyní v nich vystupoval i Onbelik – jeho nemesis. 
Přemýšlel. Už dva roky ho pronásledoval, ale Onbelik mu stále unikal. Byl vždy o krok napřed. 
Vysledovat ho byl vážný problém hlavně kvůli tomu, že Onbelik zradil svého nového pána. Mnoho 
kontaktů bylo přerušeno a ztraceno, Onbelik je aktivně likvidoval. Schovával se před Sceletonovým 
hněvem, ale nejspíš ani netušil, že po něm jde ještě někdo další. Najít někoho, kdo o Onbelikově 
pozici něco věděl, bylo stále obtížnější.  
 
Komandér Cass z interkomu ohlásil, že se vrátil jeden z týmů i se zajatcem. Brae se usmál a vypnul 
hologramy. Rychle se vydal do palubních cel. Klonoví vojáci, které dostal od Vrahose, byli velmi 
efektivní – mnohem více než Stormtroopeři. Ten člověk, podle kterého byli vytvořeni, Malfe, byl po 
fyzické stránce velmi schopný voják. Brae dokonce procházel historické záznamy a snažil se dát 
těmto jednotkám výcvik legendárních Klonových komand Republiky a později Impéria. Konzultoval to s 
velkogenerálem Ogarnatem a ten přislíbil, že mu s tím pomůže.  
 
Dorazil do cel, kam kloni právě přiváděli sithského důstojníka. Byl tu i Cass. Brae nařídil okamžitě ho 
vyslechnout. Vrhal na nepřítele zlostný, upřený pohled. Sithský důstojník byl odveden do výslechové 
komory. Vstoupili tam i dva kloni a jeden poručík. Brae a Cass je sledovali skrze kameru. Poručík se 
posadil před zajatce a informoval ho, že je válečným zajatcem a bude s ním jednáno podle ligového 
práva. Pokud bude spolupracovat, před soudem mu to bude započteno k dobru. Zajatec na to nic 
neříkal. Poručík se ho tedy zeptal, kde se nachází Onbelik. Zajatec však místo toho nahlásil své 
jméno, Zai Tak, hodnost a osobní číslo. Poručík se ho tedy ptal znovu a znovu, ale zajatec jen 
opakoval své identifikační údaje.  
 
Brae ztratil trpělivost. Cass se ho chtěl zeptat na další postup, ale Brae náhle opustil sledovací 
místnost. Přišel do výslechové komory a sdělil poručíkovi i vojákům, aby odešli. Cass kamerou viděl, 
jak Brae zablokoval dveře svým osobním kódovacím klíčem, který si vytáhl z uniformy. A potom, jak 
natahuje ruku ke kameře. Obraz i zvuk se následně přerušily.  
 
Cass se rychle rozběhl k místnosti. Snažil se otevřít dveře, ale nešlo to. Bouchal na ně, i když věděl, 
že je to zbytečné, protože byly zvukotěsné. Jeden voják se ho zeptal, o co jde. Cass jen sdělil, že 
Brae vzal výslech do vlastních rukou. Vojáci na sebe tázavě pohlédli. Nezbývalo nic než čekat. Po půl 
hodině se dveře odemknuly a otevřely. Brae vyšel ven, se zkrvavenými pěstmi a krví potřísněnou 
uniformou. Sithský důstojník ležel obličejem na stole a chrčel. Brae přikázal nastavit kurz na planetu 
Galaan.  
 
Vrahos trénoval Elyneu Shaanti. Nechal jí, aby Sílou zvedala těžký motor, ale moc jí to nešlo. Vrahos 
ji však připomněl, že zvednout ten motor dokáže on, Artax i nautolanský padawan Keli Vrell – a to ho 
Artax trénuje kratší dobu, než Vrahos jí. Elynea namítá, že Vrell měl mistra už předtím, ale Vrahos trvá 
na svém. Elynea se tedy pokouší motor zvednout znovu a tentokrát to jde. 
 
Vrahos se potom s Artaxem domluvili na cvičném souboji jejich padawanů. Tyto souboje oba dva 
praktikovali téměř denně a Keli Vrell míval vždy navrch. Zatímco v Síle dělala Elynea dobré pokroky 
díky tomu, že základy uměla dřív, než se stala posádkou téhle velké Ligové flotily, s mečem to už bylo 
horší. Dvě cvičné zelené čepele se rozzářily a oba padawani se dali se do boje. Vrahos nikdy nevěřil, 
že Artax bude mít padawana. Artax nikdy žádného nechtěl, ale když se dozvěděl, že jeho přítel padl 
v boji a jeho padawan neměl dokončený výcvik, rozhodl se, že ho vycvičí. Řád Jedi teď potřeboval 
každou pomoc.   
 
Souboj skončil vítězně pro Keliho Vrella. Vrahos Elynee vysvětlil, že dokud své šermířské schopnosti 
nezlepší, nemůže se účastnit přímých bojů se Sithy. Není připravena ani psychicky. Elynea řekla, že 
hrůzy války už viděla, a tak věří, že připravená je. Vrahos s ní však nesouhlasil. Elynea však věděla, 
že Vrahos nechtěl připustit, aby jí potkalo totéž, co Tolka. Poté se ozval interkom a Vrahos odešel na 
můstek. Artax pokračoval ve cvičení obou padawanů. Řekl Elynee, že to s ní Vrahos myslí dobře. 
Skutečně ještě nebyla připravená. 
 
Nightmare dělal poslední dva roky různou špinavou práci pro Erdega. Zabíjel všechny, kteří s ním měli 
problém. Nestěžoval si. Občas narazil na Jedie a zabíjení Jediů mu dělalo radost. Zrovna nyní byl na 
planetě Borosk, mířil do svého pokoje. Zde na něj čekala jeho výplata. Nightmare se zaradoval, ale 
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zároveň si uvědomil, že chce nějakou novou výzvu. Věděl, že Sceleton tvoří klony Čistokrevných Sithů 
a pár z nich je obzvláště silných. Pak mu přišla zpráva – další práce. Ohlásil Erdegovi, že bude delší 
dobu pryč. Nastoupil do své lodě a nastavil kurz na Rhumii.  
 
Ucítil nerovnováhu v Síle. Kray Sis odstoupil od sithského holocronu, věděl, kdo si pro něj přišel. Od 
chvíle, kdy spatřil podstatu Temné strany, ho lovili zabijáci Erdega i jeho bratři, Rytíři Irustsis. Kray 
vytáhl své dva světelné meče a čekal v Sithském chrámu, připraven zabít je anebo umřít. Dveře do 
místnosti vyrazila vlna Síla a dovnitř vešlo pět Rytířů Irustsis.  
 
Kray Sis věděl, že Erdeg se ho bojí. Nikdy by neposlal tolik Rytířů, pokud by to nebylo nutné. Rytíř se 
zjizvenou tváří zapnul svůj meč, připravený zaútočit. Jmenoval se Varen. Kray se ho zeptal, jaké je to 
být otrokem Erdega. Obrátil Rytíře na Temnou stranu a udělal z nich své otroky, aby za něj bojovali. 
Varen se zamračil. Věděl, že v mnohém má Kray pravdu, ale i tak ho musel zabít. Zradit Řád se 
trestalo smrtí.  
 
Krayovi se zableskly oči červenou barvu, jako by věděl, co si Varen myslí. Místností náhle prolétly 
jasně modré blesky, které Varena zasáhly a odhodily. Kray tohle čekal, takže na ně byl zcela 
připraven. V tu chvíli do místnosti vběhl stínový rancor, ovládaný Krayem. Díky momentu překvapení 
okamžitě roztrhal jednoho Rytíře Irustsis. Druhý mu ale odolával a začal s ním i bojovat. Kray toho 
využil a pomocí Síly vrhl svůj meč na bojujícího Rytíře, které přesekl na dvě poloviny.  
 
Varen se vzpamatoval s Krayových blesků a vydal rozkaz, aby ostatní Rytíři zabili rancora. Sám 
zaútočil na Kraye, který si zatím přitáhl meč zpět do ruky. Začal Varenův nejtěžší boj v životě, nikdy 
nebojoval proti Krayovi ve skutečném souboji. Věděl, že nemůže vyhrát, ale alespoň ho mohl zpomalit, 
zatímco zbytek zabije toho rancora. Kray nečekal a Sílou urychlený a posílený začal znovu útočit. 
Varen byl mistr techniky Soresu, bránil se velmi těžko. Každý Krayův pohyb viděl jen jako šmouhu, 
bylo jasné, že si s ním jen hraje.  
 
Ta hra ale skončila. Kray Sis mu Sílou vyrazil meč z ruky a probodl ho. Rytíři Irustsis zatím v boji 
s rancorem přišli o dalšího člena. Kray zavřel oči a ponořil se do hněvu a nenávisti, aby přivolal plnou 
moc Temné strany. Z rukou mu vyrazilo množství modrých blesků, které Rytíře zasáhly a zabily.  
 
Kray si utřel pot z čela a vypnul meče. Klekl si zpět k holocronu jednoho z nejmocnějších Sithů všech 
dob, Dartha Banea. Z holocronu pochopil podstatu Temné strany a Sithů, viděl slabost současné 
Sithské říše a jejího šíleného Císaře, viděl chybnou ideologii svého bývalého mistra. Musel Erdega 
zabít, aby se stal Temným pánem ze Sithu – alespoň tak mu to pověděl Darth Bane. Ukázal mu i 
způsob, jak zastavit Erdegovo přenášení vědomí a tím ho zabít jednou a pro vždy. Ale Kray věděl, že 
to sám nedokáže. Vzal do ruky komunikátor a navázal kontakt s jedním ze svých bývalých nepřátel, 
Gohmem. Když mu Gohme pomůže, dostane od něj holocron Dartha Erdega a z něj se naučí, jak 
dosáhnout nesmrtelnosti. Erdeg musí zemřít. Musí galaxii očistit od slabých Sithů. 
 
Po vítězné válce proti Zlaté říši před dvěma lety přikázal Erd Irustsis obsadit planetu Tallaan a obnovit 
výrobu vesmírných lodí pro Unii svobodných systémů. Planeta se k Unii přidala dobrovolně, jakmile si 
uvědomila, že Unie je neporazitelná. Na planetu bylo dováženo obrovské množství surovin a otroků 
z celé říše. První flotila byla hotová rok poté.  
 
Flotila Unie svobodných systémů se vynořila u planety Geonosis. Erdeg, oblečený v černé uniformě 
Rytířů Irustsis, měl přes hlavu přehozenu kápi, aby nikdo nepoznal, že je to Prezident Unie. Nasedl do 
stíhačky TIE a vyrazil na povrch planety, přímo do centrálního velitelství. 
 
Obrana zahájila okamžitou palbu, ale Erdeg pomocí Síly kolem stíhačky vytvořil štít, který ho dokonale 
chránil. Ladně přistál, vystoupil a vyslal vlnu Síly, která zničila většinu obrany základny a mnoho 
vojáků. Erdeg čekal, kdo se mu postaví nyní. Objevily se sithské stíhačky, které na něj provedly nálet, 
ale Erdeg na ně vyslal blesky. Tři byly okamžitě zničeny, zbytek se dal na ústup. Erdeg využil chaosu 
a nasměroval svoji pozornost na vojáky, kteří se chystali popravit tajemnou postavu. Nečekal a 
zrychlený Sílou se rozběhl proti nim. Byl vidět jen jako rozmázlá šmouha. Tasil světelný meč, párkrát 
zablesklo červené světlo a Sith Troopeři padli na zem mrtví. 
 
Z budovy vyšel Tran Hor, zastupující vůdce planety (po smrti krále Falce). Vzdal se. Řekl, že to tu 
Sithové chtěli stejně zničit. Požadoval, aby je Erdeg před Sithy ochránil. Ten sdělil, že Geonosis se už 
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Sithské říše bát nemusí. Sithská říše se nyní musí bát Unie svobodných systémů. Nařídil, aby 
v místních továrnách byla zahájena výroba bitevních droidů – jednalo se o upravené droidy Zlaté 
stráže z výzbroje Zlaté říše.  
 
Elynea Shaanti dostala od svého mistra Vrahose úkol. Měla od rodianského obchodníka Grewa 
Éstada, bydlícího na planetě Xo, získat holocron. Obsah holocronu jí nebyl znám. Byl to od mistra 
první větší úkol a měl původně Elyneu doprovázet, ale ta ho přesvědčila, že to zvládne sama. Nemělo 
to být nic těžkého, jen nákup. Elynea odletěla na planetu v malé lodi pro jednoho pasažéra. Vystoupila 
v docích v hlavním městě a vydala se ke Grewovu obchodu.  
 
Cestou pozorovala chudé obyvatelstvo planety. Kdysi prosperující planeta, dnes jeden velký 
hladovějící krk. Po dobytí planety Rhumijskou armádou byla velká část obyvatel přesunuta do dolů a 
ještě větší část na plantáže. Tuto skutečnost však rhumijské obyvatelstvo nevědělo, ve zprávách byl 
král B-art zobrazován jako osvoboditel, jenž zbavil planetu tyranské vlády a hladomoru. Ne jako 
uchvatitel, jenž přinesl okovy. O tomto se dozvěděla až od svého mistra.  
 
Mladá padawanka přišla před obchod Grewa Éstada v předvečer. Obchod byl na tamní poměry velmi 
pěkný a veliký. Majitel se očividně neměl vůbec špatně. Vstoupila dovnitř. V obchodu bylo všechno. 
Cokoliv, co zákazník chtěl, Grew měl a za nemalou cenu prodal. Od šperků, po knihy, od blasterů, po 
toaletní papír. Je možné, že i světelný meč by se zde našel.  
 
Přišla k pultu, za kterým seděla znuděná starší žena. Zeptala se jí, kde se nachází Grew. Žena se ani 
neodvážila otočit hlavu, jen se dívala do zdi. Jejího zetě unesli. To Elyneu překvapilo. Zeptala se, kdy 
hodlá zaplatit výkupné, ale žena ji flegmaticky sdělila, že se její rodina ani nedohodla, kolik za něj 
zaplatí. Za poslední půlrok ho unesli už asi čtyřikrát. Nechtělo se jim pořad platit. Navíc jim ty peníze 
nevrátil za minule. Elynea si nevěřícně promnula obličej a zhluboka se nadechla. Zeptala se, jestli 
neví, kdo ho unesl. Žena to věděla – je to Bris, jediný muž v okolí, který něco takového dělá. Řekla 
též, kde bydlí.  
 
Rodianka po ní za ty informace chtěla nějaké peníze, ale Elynea už byla na cestě. Elynea počkala na 
tmu a přes větrací šachty se dostala do rozsáhlého sklepení pod bankou, kde žil mafián Bris a několik 
desítek jeho kumpánů. Elynea se proplížila kolem několika Brisových lidí a pokračovala v cestě. Po asi 
dvaceti minutách si všimla přes skleněné dveře jedince, který usínal opřený o stůl ve své „kanceláři“. 
Elynea se k němu přiblížila, zapnula světelný meč a praštila mu do zad pěstí.  
 
Tím ho probudila. Namířila mu špičku meče na krk. Vystrašený muž tu pracoval jen jako účetní. 
Ochotně jí řekl, kde se nacházejí vězni a dal jí i vstupní kód. Shaanti byla vystrašenější víc než on. 
Zaslechl je muž z vedlejší místnosti. Elynea se lekla a instinktivně se ohnala světelným mečem po 
zdroji zvuku. Světelný meč přeťal mafiánovi krk. To ale nechtěla. Účetní začal volat o pomoc. Elynea 
se pokusila muže uspat pomocí Síly, neúspěšně. Pokusila se tedy o to stejné, ale pomocí fyzické síly - 
dala mu pěstí do obličeje, neúspěšně. Jen si dost pohmoždila ruku. Elynea nezpanikařila a hbitě na 
muže hodila pomocí Síly monitor, aby ho dala do bezvědomí, úspěšně.  
 
Elynea vyběhla z místnosti a nenápadně odešla směrem k cele, kde by mohl být obchodník Grew. 
Pomocí kódu otevřela dveře, vešla dovnitř a zakřičela, kdo z nich je Grew Éstad. Ozval se maličký 
Rodian v páté cele. Elynea mu pošeptala, že ho odnáší domů. Ten ale nesouhlasil. Kdyby utekl, tak 
mu mafiáni vymlátí obchod. Rodina za něj časem zaplatí výkupné. Elynea mu sdělila, že ho přišla 
zachránit, protože od něj potřebuje holocron X-23-3. 
 
Z reproduktorů začal vycházet zvuk poplachu. Grew ji řekl, aby utekla, ale ona nechtěla odejít bez 
toho holocronu. Grew ji tedy prozradil, kde ho ukrývá. Potom Elynea konečně šla. Po cestě si 
pomyslela, že něco tak divného ještě nezažila a utekla stejně jako přišla, přes větrací šachtu. Přespala 
ve své lodi a ráno se vydala pro holocron, který byl ukrytý v obchodě. Ukradla ho a opustila planetu. 
 
V hlubinách kosmu nad planetou Mandalore se vznášela malá vesmírná loď. Osobní plavidlo pro 
několik málo pasažérů se standardní výzbrojí a pancéřováním. Její téměř pasivní pohyb indikoval 
minimální aktivitu motorů, stroj se pouze vznášel vzduchoprázdnem, shlížejíc na plentu pod sebou. Z 
druhé strany ji ozařovalo slunce tohoto solárního systému.  
 



11 

 

Interiér lodi byl zařízen velmi jednoduše – jednoduše tak, aby její jediný člen posádky a současně 
majitel v jejích útrobách vydržel potřebný čas, kdy zrovna musel cestovat. Inu, to byl vlastně celý jeho 
život. Nikdy se přílišně nezdržoval na jednom místě. Kromě několika málo lokací nebylo žádné místo, 
jež by mohl vysloveně nazvat domovem. Existovalo jedno takové místo, ano, dávno zapomenuté 
celým světem, ale pro život tohoto muže bylo něčím nadpřirozeným. Místem, které jako by znal pouze 
ze snů, ale věděl, že je až příliš skutečné. Místo, jež si ani nevybavoval, až na jednu událost, která jej 
změnila – ten masakr.  
 
V kapitánském křesle před proskleným kokpitem seděl Stalhman Manar, pozorující Mandalore, který 
se mu ve vší své kráse rozprostíral před očima. Pohled, který za poslední dva roky života zřel tolikrát, 
že by si ji dokázal vybavit až do konce života.  
 
A zde, někde tam dole, by se měla nacházet Alexi, zastávající funkci Mandalore. Ona žena, která jej 
před zhruba dvěma lety připravila o ruku a donutila jej zamyslet se nad vlastní smrtelností. Jenže 
okolnosti nebyly tak jednoduché, Alexi jako by během posledních dvou let přestala existovat. Měl 
informace od Dee. Od té čubky, která z něj před několika lety učinila svého poskoka na pár prací, a 
dokonce jej jednou dosti nečestným způsobem porazila v souboji. Jestli na to přijde, bude dalším 
jménem na jeho seznamu. Nicméně zpět k jejím informacím – poskytovaly mu přesné údaje o Alexi, 
dokonce zde byla i zmínka o možnosti zběhnutí či exilu. To by dávalo smysl, když se ohlédl na to, co 
se tehdy dělo na politické scéně. Štěstí, že se těch sraček nemusel účastnit.  
 
Dva roky strávil pátráním po nejbližších indiciích, zkoumáním samotného Mandaloru a tréninkem. Měl 
najatou celou síť agentů, kteří měli jediný úkol – upozornit ho, pokud by se o Alexi objevil jen jediný 
střípek informací. Dva roky naprosté ticho, nic. Ale ani ticho nemůže trvat věčně, nikdo se nemůže 
skrývat do konce času. Stalhman se usmál. Myslel na všechno, tentokrát ji najde, neunikne mu. Až ten 
moment přijde, bude to něco čistě intimního. Bude to souboj, ke kterému jako by směřoval celý jeho 
život… a přesto někde v něm přebývaly jisté city, pochybnosti, jež jej nutily nad celou věcí smýšlet v 
neznámých perspektivách.  
 
Manar se oklepal a usazen ve svém křesle nasměroval loď k planetě. Usmál se, ale v jeho tváři 
nepřevládala radost – jeho úsměv byl jako maska nervozity a naprostého úžasu. Byl si jist, že ten 
moment, na který tak dlouho čekal, přijde již brzy. A nevěděl, jestli je tak zcela připraven… 
 
Kamino, kancelář ředitele pro speciální klonování. Ředitel Poma Lum si mnul spokojeně ruce, po dvou 
letech se mu konečně povedlo vytvořit dokonalého klona. Zatímco přemýšlel o svém výtvoru, vyrušil 
ho rudě zbarvený knoflík, jenž mohl znamenat jediné – klon „Hdw“ byl dopěstován. Po krátkém čase 
už doslova utíkal kolem všemožných laboratoří, ve kterých byli vidět různě zohavené sithské klony. Asi 
po pěti minutách doběhl do nejlépe střežené laboratoře. Hned po svém vpádu uviděl několik vědců, 
jak si mezi sebou o něčem povídají, okamžitě po vstupu se mu lehce uklonili a ten hlavní z nich se na 
něj tázavě podíval. Načež Poma Lum přikývl a dal svolení.  
 
Proces opuštění klonovací nádrže trval asi dvě hodiny, během tě doby všichni mlčeli, ale v duchu jim 
vířily různé myšlenky. Nejspletitěji asi přemýšlel právě Poma Lum, který se domníval, že tento podle 
něj už druhý dokonalý výtvor mu u císaře Sceletona jistě přinese uznání. Tím prvním byl Inkvizitor 
Aust. Ač i Aust byl velmi dobře vypěstovaný, měl genetickou vadu v podobě rychlého růstu vlasů, 
avšak klon Hdw tuto vadu mít nebude. Ovšem jejich rozdíl byl i v účelu. Aust byl stvořen jako zabiják a 
útočník, ale Hdw byl stvořen jako prakticky plnohodnotný tvor, jenž mohl fungovat naprosto sám, i 
když byl plně oddaný, měl vlastní svobodnou vůli a byl originální jako tvor. Na rozdíl od Austa byl jeho 
stav celkově vyrovnanější.  
 
Asi o hodinu a půl později byly přivezeny věci, které měly být předány Hdw hned jak vystoupí 
z nádrže. Byl to červený světelný meč o něco kratší než obvyklý, ale vyzdoben různými rytinami, 
červeno-černý oblek, plášť a boty. Následující půlhodina uběhla vcelku rychle. V tu chvíli už byl klon 
Hdw téměř venku a najednou, když se i poslední kus jeho těla dostal ven z nádrže, vytrysklo z něho 
oslnivé modré světlo, které se prohnalo snad skrz celou laboratoř, ale k hromadnému údivu nic 
nepoškodilo. A najednou se ozval temný, hluboký hlas – klon zvolal své jméno, lord Honworddas.  
 
Po tomto výkřiku, jenž roztřískal každé sklo v místnosti, přešel lord Honworddas přímo do středu 
místnosti. Vidět lorda Hdw přecházet byl zajímavý zážitek neb přitom trochu levitoval, trochu si z 
různých věcí stavěl cestičku, trochu skákal. Takhle složité manévry byl nucen dělat, protože střed 
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místnosti byl od jeho nádoby vzdálen asi 200 metrů. Po svém úžasném příchodu přikázal, aby mu byly 
dány jeho osobní věci a od ředitele si vyžádal všechny údaje o jeho klonování. 
  
Zatímco všichni obsluhovali lorda Honworddase, ředitel se zvědavé otázal, na co ty údaje bude 
potřebovat. Hdw mu dal ale jasně najevo, že to není jeho věc. Asi po čtvrthodince, během které se 
Hdw oblékl a vyzkoušel svůj světelný meč, se ředitel vrátil s asi metr vysokým štosem všemožných 
papírů a jedním datapadem.  
 
Honworddas se usmál a po rukách mu začaly běhat modré čárky, ale najednou zrovna, když se Hdw 
chystal vypustit své blesky, vběhlo do místnosti pár Kaminoanů. Oznámili mu, že na něj venku čeká 
raketoplán a v něm další dárek. Také dostal gardu, která byla vytvořena jen pro něj – červeno-černě 
odění vojáci, každý z nich třímal dvojitý světelný meč. Honworddas jim přikázal, aby se přesunuli do 
raketoplánu. Najednou vyšlehly z rukou Hdw modré blesky a spálily celý štos papírů a datapad na 
uhel. Ředitel polekaně vyjekl. Honworddas mu vysvětlil, že nikdo nebude tak dokonalý, jako on. Jak to 
dořekl, začal ředitele škrtit. Ten se snažil zachránit tím, že je jeho otcem, ale Honworddas dobře 
věděl, že to je Sceleton. Ředitele zabil. Následně pocítil vražednou touhu, chtělo se mu vraždit, a tak 
vytáhl svůj světelný meč a zabil všechny přítomné v laboratoři. Masakr mu trval pár minut a velmi si při 
něm ta jatka vychutnával. Pak došel svižným krokem do raketoplánu a vydal povel – směr Coruscant. 
A raketoplán zmizel v hlubinách vesmíru... 
 
Belsavis, vrchní patra ledové věže Shard. Onbelik se po včerejší informaci vydal do laboratoří skrze 
dlouhou chodbu. Během cesty stále přemýšlel o zvrácených experimentech a snažil se přijít na řešení 
všech problémů, se kterými si zvrácení vědci nemohli poradit. Když dorazil na konec chodby, přivolal 
výtah a kochal se výhledem na krásné ledovce planety, mezi nimiž byly nebezpečné věznice. Výtah 
po pár okamžicích přijel a Onbelik klidně nastoupil.  
 
Během jízdy výtahu se mu honilo hlavou mnoho věcí, například to že spousty vězňů se raději přidaly 
na jeho stranu jako trestné prapory, aby unikly krutému mučení a strachu ze vždy přítomného obojku, 
který mohl při každém porušení pravidel střelit vězni šok tak veliký, že by na místě zemřel. Výtah stále 
rychleji putoval do útrob věže a světlo planety se brzo změnilo ve světlo vytvářené zářivkou ve výtahu.  
 
Když dorazil do laboratoří, vydal se další dlouhou chodbou. Zatímco šel, přemýšlel, do jakého 
oddělení zde musí jít. Zároveň přemýšlel, jaké všechny oddělení zde jsou, a proto si ani nevšiml 
uklánějících se vědců. Procházel kolem jednosměrných skel, která byla podobná jako v mučírnách. 
Skrze skla viděl různé brutální operace nebo i pěstování umělých rostlin. Když dorazil na rozcestí mezi 
oddělením pro výzkum Síly a oddělením pro genetické úpravy, vydal se doprava do OPGÚ. Vyrazil 
další chodbou, delší ještě než ty přechozí, avšak po pár minutách dorazil ke kanceláři místního vědce.  
 
S vědcem se znal již z dob, kdy byl Prezidentem Galaktické ligy, protože ho zachránil před odsouzení 
na doživotí, kvůli dřívějším experimentům. Vztah byl pouze pracovní a Onbelik dobře věděl, že se s 
tímto mužem nechce přátelit. Odporný vědec z Alsakanu seděl u stolu a omýval krev ze skalpelu. 
Když si všiml svého vůdce, usmál se a položil krvavý nůž na stůl. Zvedl se a otevřel dveře do vedlejší 
místnosti, ve které byl připraven nejnovější experiment.  
 
Onbelik s vědcem vstoupil do místnosti, která byla relativně malá, protože druhá část byla oddělena 
stěnou se zataženým oknem. Na stole zahlédl složku s označení BIO-I71A a okamžitě věděl, o co jde. 
Tento prastarý projekt byl nemoc, která pouhým nadechnutím proměnila během pár hodin nakažené v 
nemrtvé zombie. Projekt byl však vědcem vylepšen a inkubační doba se proměnila v pár vteřin pro 
kousnuté a pár minut pro ty, co se nadýchali výparů nemoci. Vědec poté radostně odhrnul záclonu a 
za ní byl pacient 0. Bývalý vysoký ligový důstojník Stev Mak byl unesen agenty, aby byl využit. Doktor 
se zároveň pochlubil, že od starších verzí nemoci jsou nakažení výrazně posilnění a vydrží několik 
blasterových ran. 
 
Onbelik věděl, že nyní není již co zlepšovat, a proto Sílou chytil doktora a skalpelem ho bodl asi 
dvanáctkrát. Bezvládné tělo poté odhodil ke stěně a ze stolu si vzal injekci s protilátkou, která 
zabraňovala infekci BIO-I71A. Vyšel z kanceláře a strážným oznámil, že doktor měl nehodu, že se asi 
omylem dvanáctkrát nabodl na nůž a hodil se proti stěně. Nařídil jim, aby okamžitě nechali tělo odnést 
a nařídil, aby se každý voják naočkoval proti nemoci a aby byla započata masová výroba nakažených 
pomocí vězňů čekajících na smrt. Když odcházel z celého komplexu, všiml si výroby jeho oblíbeného 
krému. Krém se vyráběl z dětí... 
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Ligový admirál Etnom letěl na diplomatické jednání na planetu Anaxes, ve své osobní lodi 
doprovázené dvěma křižníky třídy Victory-II. Planeta byla dosud neutrální. Etnom vyjednával s její 
vládou, které nabídl zásobování a ochranu před nepřáteli. Na oplátku požadoval možnost využívat její 
loděnice. Vláda s tím souhlasila. 
 
Kamino, kancelář vědce Poma Lum. Poma právě pozoroval z okna své kanceláře odlétající raketoplán 
lorda Honworddase a v duchu přemýšlel. Myslel na lorda Hdw, na svůj výtvor, i když si všichni mysleli, 
že ho vytvořil ředitel. Ale Honworddas byl jeho, jen jeho, stejně jako ten Inkvizitor Aust. Návrhy na oba 
dva šikovně podstrčil řediteli, proto si ředitel i jeho okolí myslelo, že právě ředitel byl génius, avšak 
Pomovi to nevadilo. To, že ředitel byl zavražděn, sice neočekával, ale vůbec mu to nevadilo, naopak 
lord Hdw mu usnadnil práci. I Austova genetická chyba v podobě dlouhých vlasů byla jeho dílem, 
kdyby chtěl, klidně ji mohl odstranit, ale on si potřeboval vyzkoušet jistou věc. Lord Honworddas byl už 
bezchybný, ale ukrýval v sobě tajemství, které jednou ohromí celou galaxii. To bude ale až za dlouhou 
dobu.  
 
Hyperprostor, raketoplán lorda Honworddase. Zatímco se Honworddas kochal krásou svého 
raketoplánu Total Sith, pilot mu oznamoval, že na Coruscant dorazí za pár dní, proto se Hdw vydal 
zjistit něco o svém překvapení, o kterém mu řekli ti dva již mrtví Kaminoani. Cestou přemýšlel o 
rychlovýukových programech, které ho vše naučily. Hlavně myslel ale na svůj největší vzor – Lorda 
Vitiata, dávného Sithského Císaře, jenž mu byl modlou. 
 
Když dorazil do místnosti s překvapením, uviděl dvě Wampy, které vypadaly, že chtějí celý život 
zabíjet. Vedle nich byla dvě lidská těla. Dle jejich vzhledu Honworddas usoudil, že k Wampám se ti 
lidé dostali živí, a protože měl Honworddas hlad, vzal si od nich jedno lidské stehno, které ještě 
Wampy nestihly sníst, a připojil se k jejich krvavé hostině. Zbytek cesty strávil buď s Wampami nebo 
tréninkem.  
 
Rhumia. Už je to dávno, co Nightmare navštívil Rhumii. Zde to bylo poprvé, co někoho zabil. 
Nightmare přemýšlel o minulosti, ale teď se musel soustředit, tohle bude nebezpečná mise a může ho 
to stát život, jinak by si ho samotný král Rhumie nepozval.  
 
Dorazil ke královskému paláci, stráže ho odvedly k B-artovi, který znuděně seděl na trůnu. Nightmare 
se uklonil a pozdravil. B-art čekal někoho staršího a vyššího. Nightmare mu rovnou řekl důvod své 
přítomnosti, což se B-artovi líbilo. Vysvětlil mu tedy, že se od své tajné služby dozvěděl, že po něm jde 
jistý naklonovaný Sith. Nightmare prý rád zabíjí bytosti citlivé na Sílu, je v tom expert. Ten Sith se 
jmenuje Aust. Nightmare nabídku přijal a B-art mu sdělil, že mu zaplatí až po práci. 
 
Nightmare se vrátil na svoji loď a připravil si své zbraně, kterými již zabil hodně Jediů. Nikdy neměl 
možnost zabít tak vysoce postaveného Sitha. Vzpomněl si na svůj slib, že nikdy nepoužije Sílu, pokud 
to nebude nutné. Rozhodl se, že ho dodrží i tentokrát. Na tohoto Sitha měl něco lepšího – ostřelovací 
pušku.  
 
Planeta Askaj. Adar Kor seděl a přemýšlel. Dneškem začal sedmý rok jeho exilu, jenž si sám zvolil. 
Nebylo dne, kdy nepřemýšlel nad správností svého rozhodnutí. Dnes o to více. Snažil se ty myšlenky 
zahnat, ale melancholická nálada jej nikdy neopouštěla lehce. Šest let strávil bitvami, létáním po 
galaxii a lovením bezvýznamných zlodějů. Zašlapal své jméno a zradil tak svůj rod. Proč? Aby si hrál 
na něco, čím nebyl? Aby slýchával zvěsti o nevyhnutelném pádu Jediů a nijak nepomohl svým 
druhům? Aby musel nosit nejrůznější jména a skrývat se tak před světem? Odchod od Řádu nebyl 
snadný, ale tehdy mu připadal jako správné rozhodnutí. Bylo nezbytné, aby o něm nikomu neřekl. To 
bylo nejtěžší. Ve svém exilu slyšel o Jediích různé zvěsti, které částečně změnili jeho pohled na Řád. 
Jedna z nich byla ta, že Jediové mají takovou imunitu vůči emocím, že ani nemohou navázat 
přátelství. Přinejmenším u něj to neplatilo, ale byl si jistý, že i ostatní Jediové měli přátele. Právě proto 
ho to tolik tížilo. Odejít od přátel a nic jim neříct. Celou dobu předstírat, že vše probíhá jako vždy. Bylo 
to špatné, avšak později zjistil, že talent pro přetvářku se ve světě velmi hodí.  
 
Pak tedy šel. Věděl, že pokud by se zmínil přátelům, tak by nezvládl odejít. Nešel, přestože sám chtěl, 
ale jeho nohám se pomalu nechtělo. Utíkal a neohlížel se. Nebyla pravda, že by Adar svůj čas v exilu 
promarnil, jak tvrdil ve svých melancholických stavech. Dokonce by se jen těžce našel den, který pro 
něj nekončil fyzickým i mentálním vyčerpáním, den, kdy by nepracoval do úmoru. Přesto ani jednou 
nepolevil. Patřil k nešťastníkům, kteří chtějí své výčitky svědomí zahnat dřinou a snahou se dřít ještě 
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více. Jako kdyby se tím snažili odčinit své domnělé i opravdové skutky, jako kdyby doufali, že jim bude 
odpuštěno, aniž by si dokázali připustit krutou pravdu, že jejich prosby nikdo neslyší.  
 
A Adar měl více démonů, kteří ho tížili. Neuvědomoval si však, že ten hlavní démon je přesně ten, 
jehož on sám považoval za svou největší přednost. Démon, který ho nutil se dřít i z jiného důvodu, než 
byly výčitky svědomí, bez ohledu na únavu a zachování sebe samotného. Vůle.  
 
Kor vstal, vyhnal všechny myšlenky z hlavy a opatrně vyšel ze svého úkrytu v křoví. Cíl se dostavil. 
Byl rád, že překupnický gang měl dostatek rozumu na to, aby svou základnu postavil u oázy, malé, ale 
poskytující dostatečné možnosti pro úkryt a pozorování. Nedokázal si představit, jak by se ukryl na 
poušti. Hledáním této malé pevnůstky strávil skoro týden a další tři dny zde čekal na svou kořist. Poté, 
co opustil snad jedinou trochu civilizovanou vísku na této planetě, nenarazil v této rozsáhlé poušti na 
žádnou oázu ani život. Až před třemi dny.  
 
Jeho cílem byl vůdce tohoto gangu – samozvaný baron, Gamorrean Jagloun Hraax, malé zvíře v 
rozměru Vnějšího okraje, ale v rámci několika okolních planet to byl někdo. Pochopil, že jeho 
zaměstnavateli nejde ani tak o tohoto ničemu, ale o to, že tento patolízal lízal paty i těm velkým 
zvířatům a mohl by tak něco vědět. Zaměstnavatel ho ujistil, že pokud bude sdílný, něco na tom 
vydělá i on sám. Bojem proti tomuto gangu strávil už skoro dva měsíce. Jeho chlebodárce z Bespinu 
měl neustále další úkoly, za které skvěle platil, přesto to byl pro Kora, který byl zvyklý na jednorázové 
akce, nezvyk. Na nynější akci strávil už čtrnáct dní, o devět více než na jakékoli jiné. Jeho předchozí 
akce nejspíš dohnali Jaglouna k tomu, aby ke svým kšeftům vyhledal i tento zapadákov. Jen se do 
ničeho nezamotat. Adar Kor si nasadil helmu a vykročil ze svého úkrytu. 
 
Válka se Zlatou říší byla vyhrána. Král B-art byl oslavován jako národní hrdina, který dokázal zastavit 
sithskou rozpínavost. Avšak rhumijské vojsko bylo značně oslabeno, spojenecké planety již samy 
měly minimum vojáků a vojáci z dobytých a připojených planet docházeli. Proto musel hledat jinou 
alternativu. Planety na výrobu klonů byly obsazené Sithy a král si byl jist, že si je Darth Sceleton bude 
držet zuby nehty. A s klonováním jeho lidé zkušenosti neměli.  
 
Vzpomněl si na Válku se Zlatou říší, jeho oponent Malum vyráběl na planetě Hypori velmi dobré 
bitevní droidy, které se mohli mnohokrát rovnat jeho velmi dobrým jednotkám. Povrch planety Hypori 
byl však z velké části srovnán se zemí paprskem vystřeleným ze super-laseru z lodi Super Dark 
Destroyer. Avšak továrny měly velmi často rozsáhlé komplexy sahající i několik kilometrů do země. 
Král proto sehnal své nejlepší inženýry, kteří právě nedělali na vesmírné stanici, několik stovek tisíců 
dělníků a otroků a strojů, kteří začali poničené továrny opravovat. Do sedmi týdnů se začalo v pár 
továrnách s výrobou droidů. Do tří měsíců bylo opraveno několik desítek továren, které horlivě 
připravovaly Rhumijské říši armádu.  
 
B-artovi však toto nestačilo, vyslal tedy posla na planetu Thule. Planeta se měla připojit k říši, v době 
války jí dodávat zásoby a jednotky a poskytnout továrny. Na Thule se během Klonových válek vyráběli 
droidi pro Separatisty. Thule požadavky ihned přijala, Rhumie jí připadla jako lepší možnost než 
Sithové. Továrny byly již dávno opuštěné a zchátralé, ale to vynikající rhumijské inženýry neodradilo a 
dali se do renovací a minimálních oprav. Do měsíce se začalo s výrobou vylepšených elitních droidů.  
 
Hraběnka, dnes již vévodkyně, protektorka a správkyně dobytých území Zlaté říše, královská a 
politická rádkyně, čelní meziplanetární diplomatka, královna Angalů a Druhých lidí, zástupkyně 
dobytých planet královskou armádou Rhumijské říše a jejích spojenců, mluvčí trůnu a přední milenka 
krále B-arta, Indi Sarahie získala po válce B-artův velký obdiv a stala se členkou jeho rady.  
 
Bývalý rytíř Jedi Maza dokončil svoji misi na planetě Voss, buřiče chtějící autonomii a protestující 
všechny poslal do pekla za jejich předky a nastolil ve městech „pořádek“. Poté se vrátil na Rhumii a 
stal se čestnou ochranou krále B-arta.  
 
Dnes se situace dala opět do pohybu. B-arta kontaktoval Darth Erdeg, který mu sdělil, že se ho 
Sceleton pravděpodobně chystá napadnout. To B-arta velmi rozzuřilo. Sceletonova troufalost byla 
obrovská, vždyť neměl žádné spojence. Když B-art přestal zuřit, začal se šíleně smát, až z toho spadl 
na zem. Po několika minutách k němu přišel Maza a zeptal se ho, zdali je vše v pořádku. B-art mu 
sdělil, aby zavolal Indi a dal ji pokyn k mobilizaci. 
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Lehon. Byla temná, bouřlivá noc. Továrny v dálce hučely a neustále produkovaly stíhačky. Kvůli 
ohromnému množství droidů na planetách Ráje Síly bude ještě hodně dlouho trvat, než se vystaví 
dostatečný počet stíhačů pro získávání vzdušné přesily pro všechny divize. Lalkerr nemá nic moc na 
práci, Sluis Van byla už dávno zajištěna vojskem a zbývá na ní jen postavit planetární štít, ostatně 
jako na všechny planety, kromě Lehonu. Což znamená, že Lalkerr měl po celou dobu jediný 
smysluplný úkol: trénink, organizace a vláda... no vlastně ani ta ne, droidů je zde tolik, že v podstatě 
žádní živočichové ani nejsou potřební pro udržení Ráje Síly v provozuschopném stavu. Díky tomuto 
času se Lalkerrovi podařilo reorganizovat armádu ve velkém měřítku, při útoku by měli být droidi 
svižnější než kdy dřív, i když jsou zastaralého designu.  
 
Lalkerr se v chrámu na Lehonu zamyslel. Byl připraven? Měl zdroje i sílu, promyslel každý detail, 
každou proměnnou, a přesto měl pocit, že mu něco chybí. Byla zde jediná věc, která chyběla v 
Lalkerrově armádě a tím byly vysoké hodnosti. V podstatě všechnu složitou práci odváděl Lalkerr a 
členové Hand, kteří dosáhli maximálně na důstojníky a sem tam pár brigádních generálů. Potřeboval 
naverbovat někoho, kdo má zkušenosti nebo alespoň vystudoval vojenskou akademii. Jinak mohl být 
poražen schopných taktikem i kdyby měl přesilu 40:1. Lalkerr po tomto zamyšlení začal vymýšlet 
způsob, jak něco takového provést, generálové a admirálové koneckonců už někde většinou slouží... 
 
Planeta Askaj. Stmívalo se. Adar byl naštěstí zvyklý z jiných pouštních planet na ohromné výkyvy 
počasí. Náhlá noční zima jej překvapila jen poprvé. Nyní, když měl prožitý, či spíše přežitý půlrok v 
poušti, se cítil jako její součást. Navíc měl dost na času na vymyšlení pečlivého plánu únosu. Ze 
zkušenosti věděl, že stejně polovina plánu nevyjde, ale lepší než jen tápat bez rozmyslu.  
 
Tak dobrý výběr místa pro přepadení si snad ani nezasloužil. Odlehlá písečná pevnůstka, o níž 
pomalu nikdo neví, slabě bráněná, bez pastí a dalších obranných mechanismů. A hlavně bez zadního 
východu. V tomto pološeru by pro každého lovce byl problém dostat se nepovšimnut až k pevnosti. 
Pro lovce a Jedie v jednom to nebylo nic. O to lehčí to bylo, když lovec znal aspoň základní jedy. Či 
spíše projímadla a uspávadla. Adar znal jedy skvěle.  
 
Jagloun nejspíš poslal deset svých poskoků, aby pro něj „sídlo“ připravili, dalších dvacet dojelo s ním. 
Nyní jich musí být zhruba deset ze hry. Čtyři spí a šest není bojeschopných z jiných důvodů. Více jedu 
nebylo. Bylo mu řečeno, že Jagloun má zvyky mocných a posílá před sebou předvoj, který kontroluje, 
zda vše klape. Proto na něj nemohl čekat přímo v pevnůstce. Cestou přemýšlel, jak se dostat 
nenápadně dovnitř. Proti dvaceti si ani on nevěřil. Snadno by mohl Sílou rozrazit dveře, ale nechtěl 
zbytečně upoutat pozornost a hlavně prozradit, že něco takového zvládne. Síla mu posloužila už v 
jeho úkrytu, kdy se snažil odhalit nějaké pasti. Nedal by za to ruku do ohně, ale podle všeho se tam 
skutečně žádné pasti nenacházeli. Věřil svým instinktům.  
 
Najednou zaklel a poroučel se k zemi. Pasti možná ne, ale lano s drátem, do kterého se zamotal, ano. 
Kdyby stráže byly v pozoru, a ne ve tvrdém spánku, tak by to nepochybně zaznamenaly. Občasná 
nepozornost byla jednou z jeho nejcitelnějších slabin, přestože se s ní celkem úspěšně snažil bojovat 
od té doby, co opustil Řád. Druhou bylo občasné impulzivní jednání, třebaže se jinak snažil 
postupovat s rozvahou a nade vším přemýšlet. S touto rozvahou se rozhodl, že dnes použije 
standardní vybavení včetně jetpacku. Nebude to nenápadná a tichá akce, ale při dostatečné rychlosti 
by měl být i s kořistí ve svém kluzáku dříve, než si většina z jeho kumpánů uvědomí, že je jejich kápo 
pryč.  
 
Lezl na zídku, když uslyšel hlasy. Oba mluvčí už jednou viděl. Jeden byl enormně rozměrný tvor pro 
Adara neznámé rasy a ten druhý byl Zabrak. Byl si jistý, že zrovna tito dva dostali svou projímavou 
dávku naplno. Proto jej překvapilo, že dvojice pod ním si zcela zjevně mašírovala pro další otrávené 
jídlo s projímavými účinky. 
 
Během chvíle se dostal až na střechu jedné z budov. Od Jaglouna jej dělilo jen deset metrů. To byla ta 
lehčí část. Těžší část jej zastihla v podobě střely z blasteru, která jej trefila do boku a srazila ze 
střechy. Nestihl ani vykřiknout. Dopadl mezi známou dvojici, která měla právě hodovat na další várce 
otráveného jídla. Dvojice kolem něj zběsile mávala rukama a ten tlustý něco houkal. Z této válečné 
porady nejspíš vzešel rozsudek smrti pro Adara. Ten však měl tu nejlepší náhradu za jakoukoli životní 
funkci – Sílu. S její pomocí se dal do díla. Zabrakovi podkopnul nohy a ten se s chrčením poroučel k 
zemi. Adar si s ním vyměnil místo a Zabrak byl vzápětí v bezvědomí, jeho kolega se ani nestihl 
rozkoukat a hned skončil ve stejném stavu. Do tak rozměrné potvory nemělo smysl mlátit pěstmi. 
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Stačí zatlačit na správné místo, a i ten největší kolohnát vyměkne. V jeho dosavadní kariéře bylo 
mnohem více šarvátek než jen zmíněné pouliční bitky, jen samotný jedijský výcvik poskytoval solidní 
znalost bojového umění. Soudě dle blížících se hlasů z hlavní budovy, měla přijít zkouška jeho 
bojových schopností. Adar však usoudil, že jednodušší bude nastražit slabou výbušninu před vchod a 
k Jaglounovi se dostat přece jen jetpackem, jak měl původně v plánu. Na zemi viděl tyč. Vzal ji a 
vzlétl. O vteřinu později uslyšel výbuch a křik. Byla to opravdu jen slabá výbušnina. Nikdy nezabíjela. 
Nanejvýš pár utrhnutých končetin nebo hlav, nic víc. A nic nešlo podle plánu.  
 
K Jaglounově oknu dolétl ve chvíli, kdy už jeden z jeho strážců hleděl z okna, co se děje. Tento pátrač 
rozhodně nečekal, že se jeho nos stane terčem Adarových nohou. 
  
Najednou byl tam, kde chtěl. Uvnitř místnosti s Jaglounem. Bohužel i s jeho strážci. Další Zabrak 
ihned padl k zemi po ráně tyčí. Bylo to skoro jako se světelným mečem. I po letech se stále divil, že 
základní pohyby Soresu, formu, kterou ovládl na mistrovské úrovni, se dají aplikovat i na pouhou palici 
či tyč. V místnosti mezitím propukl chaos. Jagloun přemohl počáteční šok a zběsile hulákal rozkazy. 
Ozývalo se chrochtání, frkání, ale i smích. Ten byl znepokojující. Nebyl čas přemýšlet. Zažehl trysky 
jetpacku a hodil tyčí po nejbližším nohsledovi. Takřka zároveň vrazil v plné rychlosti do dalšího, který 
už, už chtěl střelit blasterem. Jeho střela jej dokonce předstihla v přímé cestě do zdi. V té chvíli zbývali 
už jen dva a Jagloun. Zjistil, že zdrojem jejich zábavy byl právě jejich vůdce, který se nejspíš něčím 
polil v oblasti rozkroku. Záchvat smíchu je už začínal přecházet. Znovu nebyl čas. Kopl do blízkého 
stolu, kterým srazil jednoho z nich. Druhý šel Adarovi vstříc. Ve chvíli, kdy s ním Adar hodil na stůl, 
čímž zároveň uškodil i nebožákovi pod stolem, cítil, jak do něj kdosi něčím bouchl. Otočil se a viděl 
Jaglouna, jak drží v ruce desku a rozmachuje se k dalšímu úderu. Adar zareagoval rychle, chytil desku 
a odkopl Jaglouna. Ten silou úderu začal klopýtat pozpátku, dokud nepřešel půl místnosti a s 
heknutím se nesvalil jako pytel brambor. Slyšel, jak se po schodech blíží další dva. Dali mu dobrý boj, 
přestože jeden z nich byl zbabělec a druhý zuřivec. Zuřivý styl boje si může dovolit jen ten, kdo je 
schopný vydržet ránu. Donutilo jej to vzpomenout si na dobu před čtyřmi lety, kdy se stále účastnil 
bojů v podzemních arénách a podobných částečně nelegálních aktivit. Tehdy bojoval tak dlouho, 
dokud se nestal šampionem. Tím by se nestal bez dobře zvládnuté obrany a těžce získané odolnosti. 
Stačilo oprášit pár úkroků a jeden trik a bylo po boji. V tu chvíli si všiml, že Jagloun se tajně kutálí ke 
dveřím. Když jeho plán překazil, tak Jagloun kvílel, zapřísahával se, sliboval nezměrné bohatství. Adar 
si uvědomil, že padouchové se chovají vždycky stejně, když dojde na věc. 
 
Po schodech se blížily poslední zbytky z této partaje, na které už však nebyla energie ani nálada. 
Zbýval už jen poslední odvážlivec, do kterého předtím hodil tyč. Asi se špatně trefil. Nebyl čas na 
hraní. Zlomení levé ruky do podivného úhlu a Sílou posilněný úder, který protivníka odmrštil přímo 
proti zdi, jež se nárazem rozbila.  
 
Tak zde chvíli stál, v místnosti s osmi sténajícími ničemy a jedním hlavním, který se snažil znovu 
odplazit. Když jej popadl, tak pocítil ohromné vyčerpání. Byl rozlámaný. Až nyní si uvědomil, jak moc 
si pomohl Sílou.  
 
Vzlétli, když do místnosti vtrhli poslední jaglounovci. Adar porazil osm nepřátel bez použití blasteru, to 
nebylo vůbec špatné. Musel do toho ale dát víc. Blaster se snažil nepoužívat, neboť nikdy nezabíjel. V 
tomto ohledu se držel jedijských zásad. Nebyl soudce, aby rozhodoval o smrti. Bylo riskantní nechávat 
nepřátele či pronásledovatele na živu, ale dnes ho uklidňovalo vědomí, že jejich kluzáky vyřadil z 
provozu.  
 
O týden později na Bespinu. Bez větších problémů předal zásilku. Zaměstnavatel mu řekl, že jej bude 
očekávat za dva měsíce. Dokonce mu sdělil i své jméno. Bylo prosté: Valir. Bylo to dost času na to, 
aby se stal zase Bezejmenným. Tak jej znali především na západě Vnějšího okraje, přesně tak, jak jej 
na jižním znali pod jménem Adar Kor. Na východě to zase bylo Earen Volg. Na severu Yumno Ydras. 
A spousta dalších jmen napříč celou galaxií. Někdy se Bezejmenný objevil na východě, jindy Earen 
Volg na jihu. Byl to jeden z mnoha způsobů, jak zasévat zmatek. Nechtěl, aby jej někdo odhalil. Když 
byl malý, tak často litoval, že se nenarodil jako příslušník nějaké jiné rasy, která by uměla nějakou 
skvělou věc, co člověk ne. Až v exilu pochopil, jak výhodné je být člověkem. Lidí bylo mnoho, a to 
jednotlivcům dávalo možnost anonymity. Jednoho člověka si nikdo nevšimne. Jako Adar Kor nosil 
standardní výzbroj lovce odměn. Na severu a východě totéž, ale v jiných barvách. Na západě, coby 
Bezejmenný, nikdy dvakrát nevypadal stejně. Samotné přízvisko Bezejmenný mu dal jeden z jeho 
tamních zaměstnavatelů, jenž měl cit pro drama. Navíc si byl jistý, že nikdo nemá ani potuchy o jeho 
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citlivosti na Sílu. Doby, kdy Jediové hledali své ztracené druhy, byly dávno pryč. Nyní už byl určitě 
prohlášen za mrtvého. Samozřejmostí bylo, že Jediové sice prohlašovali za mrtvé, ale ve skutečnosti 
spíše počítali s verzí, že dotyčný Jedi zradil. O něm nevěděli nic, co by se mohlo blížit pravdě. Nikomu 
neřekl ani slovo. Stal se lovcem, který nemohl být loven.  
 
Hlásek pochybností se ho ptal, kdo ve skutečnosti je. Jiný hlásek v jeho nitru odpovídal proti jeho vůli: 
Ayron Adunalis… Jedi. Možná kdysi, ale ne nyní. Snažil se zavrhnout myšlenky, které mu začaly 
drásat ducha. Ne, nemohl jim být. Řád opustil. Bez ohledu na důvody. Byla to už minulost. Nyní byl 
lovec. Neměl pověst jako elitní lovci, kteří si mohli své cíle vybírat. Přesto i on tak činil. Jeho 
zaměstnavatelé si už zvykli a přijali to. Svou práci vždy odvedl dobře. Možná za to mohl zmatek, jenž 
svým tajnůstkářstvím a mnoha identitami způsobil, možná nad tím nikdo nikdy nepřemýšlel, ale zatím 
nikdo nepřišel na to, jak a proč své cíle volí. K velké smůle těch, které vybral. Adar Kor, Bezejmenný, 
lovil jen ty zlé. 
 
Zatímco lord Honworddas, který si začal zkráceně říkat Word, dojídal po boku Wamp svůj oběd (lidská 
játra), pilot mu sdělil, že za pár minut dorazí ke Coruscantu. Letová kontrola je po příletu ihned 
kontaktovala a žádala o identifikaci. Honworddas pilota nechal, aby to provedl, a pak se pokusil spojit 
se svým pánem Sceletonem. Ač ucítil jeho jasnou přítomnost, nebyl s ním schopen komunikovat. 
Netušil proč, možná to bylo kvůli tomu, že svého pána ještě nikdy neviděl zblízka. To však teď nebylo 
podstatné. Po chvilce manévrování a dvou výbuších Honworddasova vzteku, raketoplán přistál. 
Honworddas rychle vykročil z raketoplánu v doprovodu čtyř gardistů. Zamířil si to do císařského 
paláce. 
 
Honworddas právě pochodoval do císařovy audienční místnosti. Cestou si připadal jako v ráji, všude 
samí Sithové. Asi dvacet metrů od sebe uviděl stát Inkvizitora Austa a rozhodl se ho jít pozdravit. Když 
od sebe byli tak tři metry, zvolal svůj pozdrav. Aust mu potěšeně odpověděl. Po krátkém rozhovoru se 
už vydal ke sto metrů vzdálené místnosti. Cestou viděl gardisty, kteří se při jeho příchodu bouchli 
levou rukou do hrudníku. Konečně došel ke dveřím a Sílou zavolal Sceletona, jestli může dál. Ten mu 
odpověděl kladně. 
 
Lord Honworddas vkráčel dovnitř už bez svých gardistů, kteří na něj čekali přede dveřmi. Ve chvíli, 
kdy došel k trůnu Císaře, si zabodl pět prstů své levé ruky do hrudníku, po chvilce je vytáhl a nechal z 
nich skapat krev k nohám Císaře, zatímco se lehce uklonil. Císař Sceleton promluvil. Přivítal ho mezi 
Sithy a dal mu úkol. Vypraví se na místo, kde dvanáct admirálů připravuje ohromnou Sithskou flotilu. 
Až bude dvanáctka pozabíjena Sithy, on se stane velitelem této flotily. Pak mu řekl, aby z Coruscantu 
odešel, chystal se z něj totiž vysát všechnu Sílu. Honworddas úkol přijal, vrátil se i s gardisty do svého 
raketoplánu, a odletěl. 
 
Belsavis, Ledový palác. Onbelik se jako vždy procházel po paláci a jako vždy hleděl, co se děje v 
džungli, kde viděl vězně, které odvádějí na „popravu“. Noví vězni na popravu přicházeli každou chvíli a 
po každé zombifikaci byli do bloku posláni další odsouzenci. Onbelik se rozhodl vydat dolů a zjistit, jak 
proces probíhá. 
 
Dole usedl do připraveného vznášedla s řidičem a odjel. Cestou se rozhlížel po různých vězních a 
strážných. Vznášedlo letělo po vyznačené cestě, která byla po stranách chráněna plotem, aby se tam 
nedostal nezvaný vězeň. Po několika minutách vozidlo dorazilo do hlavního popravčího bloku, kde 
mělo být nyní popraveno 20 vězňů. Oproti genocidě na Coruscantu, o které se nedávno dozvěděl, to 
bylo málo, ale podobně jako na Coruscantu se proces nezastavoval.  
 
Vystoupil z vozidla a vydal se podél strážných, kteří se mu poklonili. Šel podél čáry, za kterou byli 
kontrolování vězni. Mezi nimi byli dospělí vrazi, ale i 15letý chlapec, který zbyl z rodiny zrádce. Jejich 
jména byla přečtená a poté byli vězni posláni do vedlejší místnosti. Onbelik se zatím vydal do jiné 
místnosti, kde se posadil na nejpohodlnější židli v místnosti.  
 
Místností bylo vidět do popravčí komory, kde se nashromáždili vězni. Stáli v řadě a všichni byli smíření 
se smrtí. Nikdo však netušil, co je čeká. Po chvíli přišli i zvláštní pracovníci v ochranných oblecích a 
vězně bodli do krku jehlou, která obsahovala virus. Všichni se po chvíli začali proměňovat v zombie. 
Pracovníci zatím v klidu odešli.  
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Obě místnosti sjely o patro níž, kde již stáli další pracovníci, kteří protentokrát nemrtvým aplikovali 
ovládací čip hluboko do těla. Kvůli vysoké bezpečnosti byl ukryt poblíž nakaženého srdce a jeho 
zničení se rovnalo smrti. Nemrtví poté sami odešli do místnosti, kde byli shromažďování. Když Onbelik 
viděl celý proces, vrátil se do paláce, před nímž zatím vyrostlo obrovské pódium.  
 
V jeho komnatě se převlékl z uniformy do slavnostní róby, protože se blížila jeho korunovace a 
nastolení nového Řádu. Sjel opět dolů a čekal v místnosti, zatímco se na obrovském prostranství 
objevili vojáci v prvních řadách a za nimi vězni a poté obyvatelé planety a celého sektoru. Jejich vůdce 
vystoupil na pódium a usedl na trůn, kde se prohlásil císařem a vyhlásil vlastní Sithský řád. 
 
Inkvizitor Aust už asi po desáté ničil bojové droidy. Chtěl se vycvičit tak, aby to provedl bez jediné 
chyby. U posledního droida však udělal menší chybu. Potom se šel učit z holocronu. O pár hodin 
později byl již připraven odletět. Císař Sceleton mu dal 100 vojáků jako doprovod.  
 
Vlajková loď admirála Crixe Father's Curse, soustava Coruscant. Dvanáctka admirálů Sithského 
impéria seděla na svých levitujících trůnech okolo dlouhého stolu. Uprostřed kovové desky byla 
vyvolána projekce říšských systémů. Admirálové všech ras a pohlaví jen nervózně sledovali, jak každá 
ze zobrazených planet postupně mizí – znamení toho, že sterilizace pomocí toxinů zabíjí vše živé. S 
vytřeštěnýma očima dobré dvě hodiny pozorovali, jak se území říše scvrkává, až nezbylo vůbec nic… 
Jen Coruscant stále modře zářil, jako poslední naděje.  
 
Za obrovitým kulatým oknem admirálské kajuty se shromažďovaly hvězdné křižníky třídy Interdictor a 
obrovité dreadnoughty třídy Harrower. Kolem nich kroužily sta tisíce stíhačů Annihilator a prováděli 
před očima svých velitelů na palubě Father's Curse akrobatické kousky spojené s tradiční imperiální 
přehlídkou formací.  
 
Admirál Rito Rancisis, který byl neoficiálně považován za nejváženějšího, si mnul dlouhý plnovous a 
dlouhým ocasem drtil stoličku, okolo které měl omotané své hadí tělo. Se slzami v očích se sám sebe 
ptal: „Proč?“ Ticho prolomil až kníratý fanatik Crix. Za všechny rozhodl začít, a vypnul projekci. Za 
každým z admirálů stál jeho gardista, hrdě třímající standartu svého pána. Crix kývl na pohůnka a ten 
udělal krok vpřed. Představil admirála a na jeho počest sklopil standartu. Pak jej následovali i ostatní. 
 
Admirál Crix s vlajkovou lodí Father's Curse a admirálka Dara s vlajkovou lodí Whore byli spolu-
správcové planety Coruscant. Admirál Ariel s vlajkovou lodí Triton byl správcem planety Mon 
Calamari. Admirálka Pénelopé s vlajkovou lodí Goddess byla správkyní planety Byss. Admirál 
Peterson s vlajkovou lodí Providence byl správcem planety Geonosis. Admirál Serus s vlajkovou lodí 
Tartaros byl správcem planety Kamino. Admirál Kvintus s vlajkovou lodí Devil byl správcem planety 
Dromund Kaas. Admirál Lorbandy s vlajkovou lodí Magnate byl správcem planety Cato Neimoidia. 
Admirál Zirda s vlajkovou lodí Stepbrother byl správcem planety Dathomir. Admirál Lucius s vlajkovou 
lodí Hellfire Flash byl správcem planety Anaxes. Admirál Tristan s vlajkovou lodí Old Cat byl správcem 
planety Brentaal. A nakonec admirál Rancisis s vlajkovou lodí Trident byl správcem planety Korriban.  
 
Crix započal svoji řeč. Od tohoto dne se začne psát nový řád. Admirál pozvedl sklenici k přípitku a 
očekával, že ho budou ostatní následovat. Spletl se. Nakonec sám jen ucucl tevraki a tvrdě dosedl na 
svou stoličku, sundal si kožené rukavice a utíral si pot, který mu stékal po tváři. Bál se – všichni se 
báli. 
 
Mezitím na Coruscantu. Sceleton objal svou milovanou Niry a sdělil ji, aby odletěla do soustavy 
Korriban. Až bude po všem, přiletí za ní a budou svoji. U nohou Twi’lečky se lísali oba ze 
Sceletonovích Tuk'ata, a za jejími zády, se založenýma rukama na prsou, strážil Tolk. Mlčenlivý 
bodyguard byl oblečen do půli těla a na hlavě měl pytel s dírami pro oči. Sceleton ji ujistil, že ji uchrání. 
Niry se jen tence zasmála, nemyslela si, že ochranu potřebuje.   
 
Sceleton vytáhl z pouzdra na zádech krásný obřadní nůž se zdobnou rukojetí. Následující rituál možná 
Sceleton nepřežije, takže jí nůž daroval. Ta se na něho usmála a přikývla. Sceleton pochopil, sehnul 
se a zastrčil ji nůž do pouzdra na lýtku. Niry vzrušeně přivřela oči. Sithský císař před ní klečel na 
pravém koleni, odhrnul jí sukni a vášnivě políbil na odhalený poklad mezi údy. Ujistil jí, že se vrátí. Niry 
přikývla a vydala se s Tuk'ata a Tolkem k bizarní lodi.  
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Sceleton povstal a promnul si tvář. Díval se, jak loď mizí v atmosféře, dokud její motory nezažehly a 
ona nezmizela v hlubokém vesmíru.  
 
O pár hodin později. Sceletona držely okovy přibité okolo velkého železného kříže. Už to započalo. 
Císař mumlal sithská zaklínadla a okolo kamenné svatyně rotovaly vlny levitujícího ohně. Vír se 
rozšiřoval, dokud všechno v údolí nelehlo popelem.  
 
Sceletonovi v hlavě bouřila Sithská magie, oči měl zavřené, tělo zkroucené v křeči. Pak otevřel oči a 
spatřil… Všude kam mu až oči dohlédly, vznášely se legie Sithských pánů – duchové se vrátili, aby 
mohli být svědky pomsty Sithského národa – vyvoleného národa.  
 
Před Sceletonem se znenadání zjevil duch Lorda Maluma. Svolal své bratry a poručil jim, aby se 
nasytili těly živých. Ať poznají, kdo se vrátil, aby pomstu dokonal.  
 
Přízraky se rozletěly do všech koutů planety. Sceletona pak zasáhla strašlivá bolest a ocitl se mimo 
čas a prostor. Jeho mysl v jediném okamžiku prožila životy všech obyvatel planety, od jejich početí, 
narození a smrti – do dneška. Sceleton si připadal tak nicotný… Neměl dost síly, už bylo pozdě na 
návrat. Bude na vždy bloudit v temné sféře a jeho plány padnou. Jeho tělo už ochablo, takovou moc 
on neunese. V tom se před ním objevila tvář Niry. To mu dodalo novou vůli o svůj život bojovat.  
 
Poprosil ji o odpuštění a vypustil duši. Všechny přízraky v ten okamžik zmizely. Bylo dokonáno. 
Sceletonovo tělo bezvládně viselo z kříže. V tom jeho okovy praskly, kříž se rozletěl na atomy a 
povstal nový Sith. Dokonalý Sith. Dokonalý avatar temné strany – Syn.  
 
Když admirál Crix viděl, jak život na Coruscantu pohasl, byl v šoku. Hleděl přes průzor na planetu, na 
které se narodil, přitiskl dlaň na sklo a slzy mu kanuly z očí. Byl tak v transu, že ani neslyšel panické 
volání a ječení za svými zády. Až se v odrazu okna objevila rohatá přilba, otočil se. Masakr dvanáctky 
byl u konce. Rancisis jako poslední vzdoroval, všechny čtyři ruce měl uťaté a dlouhým ocasem mrskal 
kolem sebe. Noční pláště byly ve svém počínání důsledné. Crix se na nic nezmohl, jen se svalil na 
kolena a nechal k sobě Sitha přistoupit. V dalším okamžiku se jeho hlava už válela pod stolem.  
 
Rancisis ležel v krvi na kovové podlaze. Zrak už ho opouštěl, ocas ochabl. Matně před sebou uviděl 
postavu v bílém, jak se posadila naproti němu. Stihnul jen vykoktat „C-císaři...“, pak už jen zahlédl 
čepel světelného meče, jenž je čím dál tím blíž jeho obličeji, až mu nakonec projela rudá čepel okem 
do mozku.  
 
Lord Word, nyní Velkoadmirál, se napřímil. Upravil si svou novou bílou uniformu a sedl si na trůn před 
velké okno. Přiběhl k němu Inkvizitor a požadoval rozkazy. Přikázal mu nastavit kurz k Rhumii. 
 
Vrahos studoval Barsen’thorův holocron. Jeho moudrosti a schopnosti v oblasti léčení byly skvělým 
přínosem. Vrahos byl rozhodnutý holocron poslat do chrámu, aby z něj mohli čerpat i jiní. Díky tomu, 
že jeho žačka byla na své první misi, měl volno. Jen doufal, že Elynea uspěje ve svém prvním velkém 
úkolu a že se jí nic nestane. Komnata, která mu patřila, měla krásný výhled na vesmír, do kterého 
Vrahos často hleděl celé hodiny. Krom počítačů zde byli i dvě meditační křesla, jedno pro něj a jedno 
pro jeho padawanku.  
 
Být v utajení nebylo v této velké flotile lehké, ale i tak se rozhodl, že bude strávit čas většinou na druhé 
největší lodi této flotily. Ačkoliv měl pocit, že každý se zdravým mozkem ví, kdo Vrahos je. A to 
nemluvě o jeho klonech, kteří to věděli úplně přesně. Avšak přísahali mlčení a zatím se k Jedimu 
nedostalo žádné známky porušení slibu.  
 
Vrahos si na sebe nandal masku. Když byl v klidu, dokázal díky Síle vydržet dýchat i bez ní, ale bylo 
to velice obtížné. Bohužel, doktorům se jeho stav nepodařilo zlepšit a hrozilo, že tohle zranění bude 
opravdu na celý život, jako mu doktoři už od začátku prorokovali.  
 
Fex Pinkil byl nervózní. Člověk, pokud jím vůbec byl, kterého teď měl vyzvat, aby šel za ním, měl 
velkou pověst. Podle některých to byl čaroděj, podle jiných Jedi, podle zase jiných to byl dřívější Sith, 
který se přidal na stranu Ligy. Fex se vsadil se zbytkem jeho skupiny, že to je Jedi. V banku, do 
kterém se dávají kredity na sázku, už bylo 5000 kreditů.  
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Osoba byla členem skupiny, které se ve flotile říkalo „magická čtyřka“. Krom něho zde byl velký 
chlupatý Wookiee, jedna mladá lidská žena a přibližně stejně mladý Nautolan. Polkl, zaklepal a když 
se dveře otevřeli, byl tam skutečně on. Vrahos.  
 
Strach se na chvíli vystupňoval… a pak polevil. Z ničeho nic se uklidnil a z toho chlapa neměl vůbec 
strach. Jeho hlas i přes masku zněl dost hluboký, ale i přes to byl Fex v klidu. Fex mu sdělil, že 
v hangáru 8 zadrželi loď a v ní dva pasažéry. Tvrdili, že se s ním musí naléhavě setkat. Vypadají, že 
mají naspěch. Vrahos povstal a šel s Fexem do hangáru. Cestou se od Fexa dozvěděl, že je to jeden 
člověk a jeden Zabrak, Braemu to zatím nesdělil.  
 
Jakmile vstoupili do hangáru a osoby spatřily Vrahose, natáhly ruce a v tu chvíli byli všichni přítomní 
Stormtroopeři rozházeni po hangáru. Osoby aktivovaly červené světelné meče, které si přitáhly z nitra 
své lodi. Fex, kterého vlna Síly též odhodila, situaci už viděl dost bledě. Pak ale Vrahos také tasil meč, 
obě fialové čepele. Dvojice na něj s obrovskou rychlostí zaútočila, ale Vrahos se jí bránil. Fex to 
sledoval a byl si nyní jist, že Vrahos je Jedi.  
 
Protivníci natlačili Vrahose ke stěně, ten však vyhodil meč nad sebe, čím si uvolnil ruce. Sílou oba 
odhodil pryč a meč zase chytil. Zatímco Zabrak dopadl na nohy, člověk dopadl na zadá a zavrčel 
bolestí. Fexa napadlo, že by využil situace a vybídl ležící Stormtroopery, aby zaútočili. Jenže oni se 
nehýbali. Rychle se dobelhal k jednomu z nich, ale naštěstí našel puls. Nebyli mrtví, jen omráčeni.  
 
Napadlo ho, že by se chopil zbraně a pomohl Jediovi, ale hned myšlenku zahnal. Nyní byla dvojice 
opět u Jedie, který se zase úspěšně bránil. Opět odhodil lidského útočníka pryč od sebe, aniž by se 
ho dotknul, ale ihned se mu to vymstilo, neboť Zabrak ho velice silně odkopl.  
 
Vrahosovo tělo narazilo na dveře hangáru, které se poté otevřely. Zabrakovi přišel na pomoc lidský 
útočník a oba opět tlačili na Jedie. Když se dostali dál od dveří, ty se zase zavřely. Fex si odfrknul, 
představení bylo pryč a hrozba snad taky. Ihned začal probouzet vojáka v bílé zbroji a když se 
vzpamatoval, ihned si řekl, že pokud tohle přežije, tak bude mít o čem vyprávět. A pokud mu chlap i 
uvěří, tak alespoň má v kapse 5000 kreditů.  
 
Vrahos opět odolal další sérii útoků. Po celý souboj s tajemnými útočníky musel používat nejobratnější 
formu šermu, formu 3 zvanou Soresu. Ze všech pěti forem, které Vrahos uměl, uměl Soresu nejlépe. 
Jeho myšlenky ale zastavil hlas Zabraka. Řekl mu, že bitva skončila. Zabrak sklonil svůj meč, ale 
nevypnul ho. Vrahos byl zmaten. Zabrak mu sdělil, že se museli ujistit, jestli je to pravda. Představil se 
– byl to Kray Sis a jeho společník byl Gohme. Jsou tu, protože pro něj mají jeden složitý úkol. Tímto 
bojem si jen otestovali jeho schopnosti. Vrahos byl trochu rozzloben, protože toto bylo dost riskantní. 
Kray Sis mu prozradil, že tím úkolem je zabití Erdega. Vrahos byl zmaten, protože Erdeg je již mrtvý. 
Gohme mu vysvětlil, že Erdeg žije pod identitou Erd Irustsis na Corellii, kde vede řád Irustsis. Je pro 
Ligu a Jedie velkou hrozbou. Kray Sis a Gohme ho nechtějí odstranit kvůli Lize, ale spíše proto, že je 
to jejich společný nepřítel. Vrahos zapřemýšlel a zavzpomínal na minulé setkání s Erdegem. Dvojice 
mluvila pravdu. 
 
Kray Sis a Gohme potřebovali Jedie, mocného. Vrahos si již u svých nepřátel získal pověst. Byl tu 
však problém, Erdeg je nesmrtelný.   
 
O pár chvil později už byli všichni tři na palubě lodi, která opustila hangár. Gohme pilotoval. Kray Sis a 
Vrahos byli vzadu. Vrahos dělal, že medituje, ale celou dobu pozoroval Kraye. Moc jim nevěřil. 
Nevěděl, co se bude dít, až Erdega odstraní. Vrahos raději poslal šifrovanou zprávu Artaxovi, ve 
kterém mu vše sdělil. Po několika hodinách přiletěli na planetu Tython, kde byla světlá strana Síly 
mocná. Přistáli nedaleko malebné vesničky.  
 
Vrahos měl podmínku – Gohme musel zůstat u lodi. Kray Sis s tím souhlasil. Vesnička byla skutečně 
jako z pohádky. Když se rytíř Jedi a bývalý Rytíř Irustsis přiblížili, dva Twi’lekové jim holemi zkřížili 
cestu. Kray Sis však řekl, že jsou očekáváni. Mají se setkat s Muujinem. Oba strážci se na sebe 
podívali a došli pro onoho Jedie, který zde žil. Vrahos nemusel být génius, aby poznal, že Jedi z Řádu 
odešel.  
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Strážci se vrátili a zavedli Vrahose a Kray Sise do menší chatky na druhé konci vesničky. Cestou viděl 
lehce ustrašené tváře Twi'leků, kteří očividně neměli rádi cizince. Vrahos vyslal menší uklidňující vlnu 
Síly, aby se jejich strach aspoň trochu zmírnil.  
 
Strážci nechali muže vstoupit dovnitř. Chatka byla uvnitř skromná, Muujin, asi jediný člověk ve vesnici, 
seděl u ohně v krbu a klidným výrazem obě postavy přivítal. Muujin sáhl Vrahosovi na ruku a 
soustředil se. Vysvětlil, že Síla ho obdařila darem vidění do minulosti. Muujin pak poslal Kray Sise 
pryč, měl se vrátit až za dva dny. Vrahos se podivil, proč Muujin spolupracuje s někým jako je Kray 
Sis. Muujin vysvětlil, že když ho navštívil poprvé, nebylo to na pozvání. Raději tohle, než aby zničil 
celou vesnici. Vrahos ho ujistil, že se o něj později postará. Teď má ale jiný úkol. Muujin mu sdělil, že 
Erdeg nebyl jediný, kdo zkoumal cestu k nesmrtelnosti. Kromě Muujina to byl i Nalif Shaanti. To 
Vrahose překvapilo. Muujin mu řekl, že ví o jeho padawance. Nebylo to tak dávno, co z Řádu odešel.  
 
Muujin se napil zvláštního nápoje, který velice silně zapáchal. Vysvětlil, že on a Nalif byli velcí přátelé. 
Už od mala je zajímala nesmrtelnost. Ne že by po ní prahli, ale chtěli ji poznat. Tak dělali výzkum. 
Hledali staré umění. Až jako Rytíři našli starý text, který zmiňoval rituál. Naučili se ho. Text zmiňoval i 
možnost, jak se nesmrtelný může stát zase smrtelníkem. Muujin už byl spokojený a chtěl se vrátit 
k normálnímu životu, ale Nalif neměl dost. Rozhádal se s Radou natolik, že z Řádu odešel. A nedávno 
zemřel. Muujin to ale jeho dceři nechtěl říct, protože se bál, že by jí to uškodilo. Mohla by chtít 
pokračovat v jeho výzkumu, což by bylo nebezpečné. Muujin teď chce jen splnit slib a pomoci zničit to 
monstrum. 
 
Dva dny pro Kraye Sise uběhly docela rychle, vyřídil si po planetách nedůležité maličkosti, které dělal 
spíše z nudy. Vesnička, ve které se měl Vrahos cvičit, byla opět strážena dvěma Twi'leky, kteří ho ale 
tentokráte pustili dovnitř bez otázek. Kray Sis si to zamířil do chatky Muujina, avšak nedošel tam. Na 
kopci vedle chatky totiž už stál Vrahos, připraven na misi. Z chatky vystoupil Muujin, který se s nimi 
rozloučil.  
 
Kray Sis sdělil, že dostat se na Corellii nebude problém, ale dostat se k Erdegovi již ano. Naštěstí měl 
v řádu Irustsis přátele. Když přistáli na planetě, zamířili si to k velké budově. Před budovou postával 
Mon Calamari. Sdělil Krayi Sisovi, že vše je připraveno, a oběma mužům dal pláště. Budou se vydávat 
za Heraldy ze Zildrogu, Erdeg očividně stojí o jejich služby. Ochranka nebude velká, Erdeg si je jistý 
sám sebou. 
 
Po vstupu do budovy Vrahos okamžitě vycítil obrovské množství temné strany Síly. Erdeg tu byl. 
Krayův spojenec je vedl čím dál hlouběji do sklepení budovy. Cestou potkávali další Rytíře Irustsis. 
Tohle bylo jedno z několika míst, kde se shromažďovali. Toto nebyla jejich hlavní základna, takže 
ostraha byla opravdu menší. Mon Calamari je zavedl před dveře, kde je opustil. Sdělil jim, že pokud to 
nevyjde, je to jeho konec. Kray otevřel dveře a vstoupil do místnosti, kde meditoval Erdeg. Sdělil mu, 
že se od něj jde naučit poslední lekci… 
 
Nightmare se nacházel na Rhumii, kde obdivoval krásu, ale i krutost tohoto království. Neměl ale příliš 
času. Zašel do místního nočního klubu, aby se tu setkal s Jettem. Jeho pomoc potřebuje proti Sithům, 
je to totiž bývalý Jedi a ovládá tedy Sílu. Jett zpočátku nechce, protože je na tyhle věci již starý. 
Nightmare sdělil, že jeho cílem je Aust, naklonovaný Čistokrevný Sith. Je mu ale jasné, že nebude 
sám. Jett, Nightmarův adoptivní otec, se mu to snaží rozmluvit, ale když Nightmare připomene, že tu 
Jett stejně nemá nic na práci, rozhodne se mu pomoct.  
 
Nightmare ví, že Aust přiletí přímo sem. Jakmile půjde za králem, přepadnou ho. Nightmare bude 
puškou likvidovat jeho doprovod z dálky, zatímco Jett se s ním utká v osobním souboji.  
O hodinu později jsou připraveni. Jett si vzal černý plášť s kápí a svůj světelný meč s bílou čepelí. 
Nightmarovi přinesl dva světelné meče, ale ten je nepovažuje za nutné. Šerm však ovládá, naučil se 
ho od Jetta.  
 
Austova loď dorazila na místo a přistála. Aust si vzal světelný meč a vyšel ven i se svým doprovodem. 
Měl namířeno ke královskému paláci, když náhle jeho vojáci začali padat k zemi mrtví. Střílel po nich 
nějaký sniper. Před ním se současně objevila tajemná osoba. Zapnula světelný meč. 
 
Soustava Juhuch. Daschcha zamířil k postavě v kápi osaměle stojící v zapadlé uličce. Byl to 
Haydmas. Daschcha pro něj má cíl: překupníka Ramira. Haydmas souhlasí, ale chce vědět, kdo 
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Daschcha je, případně kdo ho poslal. Daschcha sdělí, že pracuje pro Belenata, prezidenta místní 
obchodní korporace. Haydmas úkol přijal. 
 
Pak se Daschcha vrátil za Belenatem a sdělil mu, že dohoda vyšla. Haydmas je nejlepší ve svém 
oboru, ale při případ, že by neuspěl, Belenat uplatil některé Ramirovy kolegy, aby svět oprostili jeho 
existence, když budou mít možnost. Vypsal na něj odměnu a poštval proti němu každého, kdo zde v 
okolí něco znamená. Někdo určitě uspěje, Ramir z toho nemůže vyváznout živý. 
 
V nejlepším případě se pak kvůli odměně povraždí všichni navzájem a Belenat nejenže nebude muset 
vůbec nic platit, ale také se zbaví jakékoliv konkurence. A kdyby to nějakou náhodou přežil, bude to 
pravděpodobně znamenat smrt všech, kdo se ho pokusí zabít, což je také dobré. Nakonec celý tento 
zapadákov ovládne a nastolí zde řád. Po chvíli dodal trochu smutnějším hlasem, že až tu bude 
bezpečno, mohl by konečně vzít zpátky domů svoji dceru. 
 
Ramir seděl u stolu a soustředil se na displej položený před ním, zatímco kolem něj stály jeho Stíny, 
když do místnosti vešel Artzac se svými kumpány, kteří v rukou nesli objemný box. Ramir Artzaca 
podezírá z toho, že v boxu je výbušnina, zná totiž dobře Belenatovy postupy. Ramir znuděně kývl na 
své Stíny, tři vysoké postavy v tmavých kápích, a poručil jim, aby se Artzaca a jeho lidí zbavily. 
 
Stíny vytáhly světelné meče a začaly plnit rozkaz svého pána. Artzac rychle vytáhl svoji zbraň, ze 
vzdálenosti méně než tři metry zamířil na Ramira a vystřelil. Netrefil se. Ramir zvedl zrak a sarkasticky 
poznamenal, že nejdříve musí pobít jeho poskoky a teprve poté jeho. Poté opět sklonil hlavu nad 
displej, ale po chvíli se opět narovnal a vyzval přítomné, aby během boje přestali dělat takový hluk, 
musel se soustředit. Během chvíle Stíny dokončily svůj úkol.  
 
Isaarei se zrovna vracela domů s čerstvou vodou v nádobě, když jí cestu zastoupil neznámý, 
pochybně vyhlížející muž. Zeptal se jí na jméno a když odpověděla, sdělil jí, že ji odvede za jejím 
otcem. Sdělil, že nebezpečí již pominulo. Isaarei si oddechla. 
 
Daschcha se později znovu setkal s Haydmasem, který svůj úkol nezvládl, ale stejně požadoval 
odměnu. Daschcha to považoval za drzost a chtěl vědět, v čem byl ten problém. Haydmas si náhle 
sundal šátek, který dosud zakrýval jeho tvář. Byl to Ramir. Daschcha vyděšeně ucouvl. Ramir tu ale 
neměl své Stíny, takže Daschcha byl přesvědčen, že ho snadno zabije.  
 
Daschcha bleskurychle vytáhl zbraň a okamžitě vystřelil, jenže Ramir se najednou v záplavě světla 
vznesl do vzduchu a přistál za ním. Měl boty se zabudovanými tryskami. Daschcha znovu vystřelil, 
Ramir opět uhnul, ale tentokrát se rozletěl přímo proti svému protivníkovi, jedním úderem mu vyrazil 
zbraň z ruky a druhým jej srazil na zem. Poté si k němu stoupnul a vrazil mu nohu do obličeje. Tohle 
vždycky chtěl zkusit… 
 
Za Belenatem přiběhl sluha a předal mu zprávu. Ten si ji přehrál. Byl to Ramir, měl jeho dceru. Pokud 
ji ještě někdy chce vidět ve stavu, kdy ji bude schopen poznat, měl by na něj přestat posílat vrahy. 
Hodilo by se i nějaké sponzorování jeho podnikání, peněz má Ramir sice dost, ale stejně chce víc. A 
také chce, aby se nahý prošel po náměstí. Sdělil mu také, že Daschcha je mrtvý. Má jen jeden den na 
to, aby přijal jeho podmínky. 
 
Great Victory, čtyři destruktory třídy Imperial-II a deset křižníků třídy Victory-II se vynořilo u planety 
Galaan, která patřila Sithům. Zde se měl nacházet Onbelik. Bylo tu asi třicet menších válečných lodí, 
držely se na nízké orbitě a přijímaly transportní čluny z povrchu.  
 
Vypadalo to na sithskou základnu. Zdálo se, že zajatec nelhal. Brae se rozhodl, že to prověří. Nařídil 
zahájit útok. Pokud Onbelik někde bude, tak na povrchu. Tyhle lodě jsou příliš slabé pro někoho tak 
významného. 
 
Flotila vyrazila do útoku. Blížila se, a přitom chrlila mohutné blasterové salvy. Několik sithských lodí 
bylo zničeno, než si vůbec uvědomily, co se to děje. Po chvíli opětovaly palbu a vypustily roje 
stíhaček. Braeho flotila na to zareagovala vysláním vlastních stíhaček, kterých bylo o dost více. Bitva 
vypadala jednoduše.  
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Lodě se přiblížily na krátkou vzdálenost. Jedna poškozená nepřátelská loď toho využila a nastavila 
kolizní kurz proti Great Victory. Brae rozkázal koncentrovat palbu. Great Victory soustředila střelbu na 
blížící se hrozbu a po pár vteřinách sithská loď explodovala. Oproti Great Victory byla výrazně menší, 
ale byla příliš blízko. Její výbuch tedy lodí poměrně silně otřásl.  
 
Z atmosféry planety začalo vylétat velké množství stíhačů a bombardérů. Bylo jich několik tisíc, celá 
planetární obrana. Brae je nepovažoval za větší problém. Sotva dořekl svoji poznámku, trupem Great 
Victory se rozlehl další silný otřes. To nebyly bombardéry. Bylo to něco jiného. Z povrchu planety 
právě vyrazil silný paprsek turbo-laseru. 
 
Další silný otřes. Těch zbraní bylo více. Díky stíhačům a bombardérům nemohla flotila soustředit svoji 
pozornost na ostřelování povrchu planety. Turbo-lasery měly naopak dost času zaměřovat zranitelné 
sekce lodí. Brae nařídil vypustit klonové jednotky, aby vyřadily turbo-lasery. Plukovník Darm, velitel 
klonů, si to vzal na starost. Braemu bylo jasné, že tato planeta je dost důležitá. 
 
Paluby křižníků opustily desítky výsadkových lodí, které se řítily plnou rychlostí na povrch planety. 
Stíhačky TIE Fighter a TIE Interceptor jim poskytovaly krytí. Brae přikázal všem lodím, aby se otočily 
přídí k planetě a převedly energii do předních štítů. Braeův rozkaz byl chytrý. Lodě tak zmenšily svůj 
profil, takže je turbo-lasery nemohly tak snadno trefit. A to, co trefily, bylo nyní kryto mocnými štíty. To 
jim dalo čas vytrvat. O sithské stíhačky se staraly menší kanony, kterých bylo na povrchu trupu každé 
lodi více než dost.  
 
Když konečně přišla zpráva od klonových jednotek, že turbo-lasery jsou vyřazeny, Brae byl 
překvapen. Čekal, že to bude trvat mnohem déle. Skutečně, palba ustala. Brae nařídil vyslat 
Stormtroopery, aby zajistili oblast. Ať najdou Onbelika. Chce ho živého. 
 
Ligovou flotilu opustila druhá vlna výsadkových lodí. Sithské křižníky už nekladly žádný větší odpor, a 
dokonce se začaly z bojiště stahovat pryč, do hyperprostoru. Brae byl překvapen, čekal zuřivější 
obranu. Cass jen pokrčil rameny.  
 
Uplynula hodina a Brae dostal zprávu, že klíčové povrchové základny byly dobyty a zajištěny. Oblast 
byla bezpečná. Brae odešel do hangáru, následován Darmem a droidem L3-T0. Nasedli do člunu třídy 
Kappa, toho stejného, se kterým Brae zažil již tolik výsadků. Za ty dva roky utrpěl mnoho poškození, 
ale technici ho vždy dali do pořádku.  
 
Člun, následován ozbrojeným doprovodem, přistál u hlavního velitelství. Brae vyšel ven, všude kolem 
ležely mrtvoly vojáků, samozřejmě mezi nimi byli i ti ligoví – naštěstí ne tolik. K Braemu přistoupil 
jeden ze Stormtrooperů. Sdělil, že to bylo jednodušší, než čekali. Základny neměly plnou posádku. 
Zdálo se, že toto místo Sithové opouštěli. 
 
Trojice odešla do velitelství, kde se L3 naboural do systémů a prohledával záznamy. Potvrdil, že 
nalezl rozkaz ke stažení. Pocházel od Onbelika osobně. Na obrazovce se začaly ukazovat desítky 
zpráv, většinou byly textové. Brae je pročítal. Zdálo se, že Onbelikova rebelie proti jeho pánovi 
Sceletonovi byla větší a vážnější, než Galaktická liga původně předpokládala. Onbelik chystal něco 
velkého. A ano, původně chystal přiletět na inspekci na tuto planetu, ale na poslední chvíli si to 
rozmyslel. Takže zajatec nelhal, jen neměl aktuální informace.  
 
Brae se zamračil. Onbelik jim zase vyklouzl. Darm ho ujistil, že ho nakonec dostanou. Brae o tom 
nepochyboval. Hluboce se zamyslel. Bylo na čase změnit přístup. Galaxie je velká, větší, než co 
dokáže ligová rozvědka pokrýt. A navíc s tímhle chaosem… Tuto planetu nechají být, nemá žádnou 
cenu. Nařídil vrátit se na Corellii. 
 
Belsavis, trůní sál. Císař Onbelik seděl na svém ledovém trůnu a poslouchal hlášení svého důstojníka, 
zatímco sledoval tanečnici. Hlášení byla ale jen malichernost, takže se více soustředil na ženu. Po 
chvíli do sálu vběhl vyčerpaný důstojník, který ohlásil, že B-art poslal důležitou zprávu. Onbelik vstal a 
odešel do místnosti s komunikátorem. Chtěl si ji poslechnout o samotě. 
 
B-art ho informoval o blížící se sithské flotile a žádal ho o podporu. Onbelik se vydal do hlavní 
pevnosti, kde sídlil Velkomoff Romm. Onbelik okamžitě nařídil nachystat zombie, standardní vojáky a 
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část nynější flotily. Poté s Rommem probral strategie a vydal se k raketoplánu, který ho dopravil na 
planetu Ossel II.  
 
Po pár hodinách dorazil na planetu a přistál v továrnách, kde se podle jeho nákresů začaly vyrábět 
vylepšené lodě třídy Subjugator, Providence a podobné, používané Separatisty za Klonových válek. 
Chvíli dohlížel na výrobu a poté se vydal do sídla guvernéra Rina, kde se měl několik dnů zdržet. 
 
Mezitím na Rhumii. Inkvizitor Aust tasil světelný meč a postavil se proti Jettovi. Oba bojovníci neváhali 
a vystartovali proti sobě. Aust byl trochu rychlejší a dával dobré údery, ale Jett to doháněl zkušenostmi 
a zvládal se bránit. Nightmare zatím zabíjel jednoho vojáka za druhým, na každého mu stačila jedna 
rána. Na místo nyní doběhli i rhumijští vojáci.  
 
Aust předváděl dobré šermířské dovednosti, jeho forma byla účinná. Jett se ale dal do protiútoku. V 
tom momentě ho Aust přeskočil a kopnul ho do zad. Jett byl na zemi a toho taky využil, velmi rychle 
Austa podkopnul a snažil se ho dorazit světelným mečem. Aust ale na poslední chvíli použil Sílu a Jett 
odletěl několik metrů pryč. Aust vstal a znovu zapnul světelný meč. Agresivními výpady útočil na Jetta, 
který se mohl už jen bránit. Aust našel jeho slabinu a podařilo se mu odhodit jeho světelný meč. Jett 
se zkoušel bránit pomocí Síly, ale Sith ho hned odrazil a ostrým výpadem Jettovi usekl hlavu. 
 
Nightmare dál odstřeloval vojáky, ale pak si všimnul, že Aust už s nikým nebojuje. V tu chvíli mu došlo, 
že jeho mentor, adoptivní otec, je mrtvý. Nightmara popadl vztek, a tak odpálil výbušniny, která tam 
nastražil. Výbuch smetl všechny zbývající sithské vojáky a i několik rhumijských. Už si myslel, že je po 
všem, ale pak v oblaku kouře spatřil osobu. Sith se dokázal ubránit Sílou. 
 
Nightmare si vzpomněl, že mu Jett dal dva světelné meče. S velkým vztekem je zapnul a vrhl se na 
Sitha. Ten se však snadno bránil, vlastně si s ním jen hrál. Ale Aust nečekal, co bude následovat. 
Nightmare se soustředil a použil Sílu. Aust odletěl pryč a ztratil rytmus. Nightmare na něj začal útočit 
rychlými výpady. Aust byl nucen přejít do obrany, ale ne na dlouho. 
 
Aust pomocí Síly odhodil jeden Nightmarův meč a kopnul ho. Nightmare spadl na zem, Aust se 
k němu pomalu blížil. Nightmare se ale vzpamatoval, tasil blaster a několikrát po Sithovi vystřelil. Trefil 
ho do nohy, protivník spadl na zem a rukou si držel ránu. Nightmare pomalu vstal, vzal si meč a plný 
hněvu se snažil Austa dorazit. Aust si ale Sílou přitáhl svůj meč a vrhl ho proti útočníkovi. Meč mu uťal 
pravou paži. Aust na Nightmara začal sesílat blesky, ale ten stačil ještě jednou vystřelit. Trefil Austa do 
břicha, čímž jeho útok ukončil. Zraněný Sith začal utíkat. Nightmare padl k zemi, jeden z rhumijských 
vojáků ho odnesl do bezpečí. 
 
Great Victory a její flotila se vynořila u Corellie. Člun třídy Kappa rychle vyrazil přímo k budově Senátu. 
Sotva dosedl, jeho rampa se sesunula a Brae si to rázně namířil dovnitř. T3 ho následoval. Senátní 
stráž, kterou míjel u dveří, ho pozdravila zasalutováním, ale Brae byl tak zamyšlen a soustředěn na to, 
co musí udělat, že ji ignoroval. 
 
U své kanceláře potkal svého pobočníka. Ten byl jeho brzkým návratem překvapen. Brae sdělil, že 
přináší důležité informace a svolává výjimečné zasedání Senátu. Brae nebyl zvyklý na politiku. Tahle 
byrokracie všechno jen zpomalovala. Vstoupil dovnitř, následován droidem. Když se dveře zavřely, 
Brae vytáhl svůj kódovací zámek a zasunul ho do portu. Vyťukal ještě kód na malé klávesnici. Dveře 
se uzamkly a aktivovala se rušička odposlechů, standardní vybavení konzulských kanceláří. Měl pro 
T3 tajný úkol, který mu podrobně vysvětlil… 
 
Základna Řádu Irustsis. Do místnosti vběhlo několik Rytířů Irustsis, kteří začali útočit. Kray Sis a 
Vrahos okamžitě zareagovali a odrazili je pomocí Síly. Kray věděl, že tohle nemá cenu, a proto Darth 
Erdega vyzval na souboj o titul Mistra Irustsis. Rytíři okamžitě přestali útočit a udělali mu cestu. Kray 
Sis šel za Erdegem a nechal Vrahose, aby se postaral o Rytíře. 
 
Erdeg klidně seděl na svém trůnu a nevšímal si boje přede dveřmi haly. Když před něj přestoupil Kray 
Sis, nechápal, proč ho vyzývá – moc už dávno měl. Aby Kray Sis získal nějaký čas, vysvětlil, že Darth 
Erdeg zradil Sithy, nedodržuje kodex ani Pravidlo dvou. Když Kray Sis zabil Lorda Maluma, pochopil 
podstatu temné strany Síly. Mohou být jen dva: ten, který moc má a ten, který po ní touží. Kray Sis 
zapnul své dva světelné meče a spojil je do tyče. Erdeg povstal z trůnu a pomalu kráčel po zlatých 
schodech ke svému vyzyvateli.  
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V tu dobu už Vrahos pobil všechny Rytíře a Gohme ve vedlejší místnosti našel všechny předměty a 
záznamy, které Erdeg za svůj život posbíral. Kray mu sdělil přesné místo, kde se nacházely dva 
důležité artefakty: Erdegův holocron a zlatý amulet se sithskými znaky. Gohme se amuletu nesměl 
dotknout, musel ho sebrat Sílou. Když to učinil, Vrahos už seděl na zemi a soustředil se na rituál, který 
ho naučil Muujin. Soustředil se na Erdega, ale musel být opatrný. Kdyby si ho Erdeg všiml, v rituálu by 
mu zabránil.  
 
Erdeg vyslal blesky Síly proti Krayovi, který je vyblokoval mečem. Kray vyslal ničivou vlnu Síly, která 
Erdega odhodila o několik metrů pryč. V tom do místnosti vběhl Gohme, který Krayovi hodil amulet. 
Jakmile se ho Kray Sis dotkl, okamžitě se omotal kolem jeho levé ruky a přisál se k ní. Tělem mu 
začala procházet obrovská moc temné strany Síly. Spatřil ducha Sitha, kterého nepoznával. Byl to 
hybrid člověka a Čistokrevného Sitha. Čas se jako by zastavil. Sith mu poděkoval za to, že ho 
propustil, byl v amuletu uvězněný tisíce let. Představil se jako Lord Ra’em, jeden z prvních, kteří 
oklamali smrt. Teď ovládne jeho tělo a pomůže mu zabít Erdega i Vrahose.  
 
Kray Sis měl ale příliš silnou vůli, duchovi odolával. Erdeg si všiml, že Kray Sis není zrovna při 
smyslech, a tak na něj vyslal velké množství blesků. Tehdy se stalo to, co Erdeg nečekal. Kray 
pozvedl ruce a blesky absorboval. V dlaních mu zářily energetické koule. Erdeg věděl, že tuto 
schopnost Kray nikdy neovládal, bylo mu jasné, že ji má z onoho amuletu. V Krayově mysli zatím 
probíhal souboj mezi ním a Ra’emem. Jejich síly byly vyrovnané. 
 
Ra’em si uvědomil, že nemůže Kraye ovládnout, a tak mu nabídl symbiózu. Kray s tím souhlasil, 
amuletu se zbavit nechtěl, jeho moc mu připadala úžasná. Kray Sis začal opět vnímat okolí, všiml si 
energie ve svých rukou. K ní přidal svoji vlastní a vypustil ji na Erdega v podobě blesků. Erdeg stihl 
vytvořit štít, takže nedostal plný zásah. Přesto byl však odmrštěn pryč. Zatímco ležel na zemi, Kray se 
k němu přiblížil, zapnul jednu čepel a chystal se ho zabít. 
 
Vrahos právě dokončil rituál, který Erdega zbavil nesmrtelnosti. Viděl, jak se Kray chystá zabít svého 
mistra. Uvědomil si, že Kray se obrátil k temné straně Síly ještě více a že jakmile Erdega zabije, stane 
se novým mistrem Rytířů Irustsis.  
 
Kray se připravoval k zasazení smrtícího úderu, ale Erdeg se nevzdával. Sílou si přitáhl světelný meč, 
přeskočil Kraye a zezadu mu probodl břicho. Kray byl hnán nenávistí a mocí amuletu, bodnutí ani 
necítil. V tu chvíli nad jeho tělem ale převzal kontrolu Ra’em. Kray vzal svůj meč a probodl se jím skrz 
na skrz, čím zasáhl Erdega stojícího za ním – zasáhl ho přímo do hrudníku. Kray vypnul meč a otočil 
se. Erdeg padl k zemi a jeho duch se snažil opustit umírající tělo. 
 
Erdeg byl šokován, když zjistil, že to nejde. Kray se mu vysmál, že nikdy nepochopil podstatu Síly. Jak 
to dořekl, švihl mečem a Erdega dorazil. 
 
Bylo po všem. Erdeg byl konečně mrtvý. Ta zrůda, která zničila chrám Jediů a jejíž vinou zemřeli 
Vrahosovi přátelé i mistryně. Vrahos cítil závan radosti, který hned pomlčel. Zbylí Rytíři Irustsis, kteří 
nepadli Vrahosovým mečem, se sklonili před Krayem, jejich novým pánem.  
 
Udělal tak i Gohme. Kray se rozhodl Vrahose odměnit. Nabídl mu, aby se k němu přidal a stal se jeho 
učedníkem. Vrahos ale neměl chuť. Bylo mu jasné, že se ho teď pokusí Kray zabít. Ale plán již měl. 
Jeho šance zde nebyly velké. Kromě Kraye a Gohmeho zde bylo sedm Rytířů, tohle by nejspíš 
nezvládl. Snažil se Kraye vyprovokovat. A tak se také stalo, Kray na něj vyslal vlnu Síly, které se ale 
Vrahos nebránil, a tak byl odhozen až ke dveřím. 
 
Kray mu dal poslední šanci, ale Vrahos Sílou shodil velké lampy, které se rozbily a způsobily tak 
požár. Vrahos si oheň pomocí Síly přitáhl a vrhnul ho na Rytíře. Kray, Gohme a pár dalších tento útok 
ustáli, zbytek protivníků ale uhořel. Vrahos využil zmatku a dal se na útěk. Ve zbytku budovy už nikdo 
nebyl. Před budovou stála stíhačka a v ní astromech R3. Vrahos mu poděkoval, naskočil do kabiny a 
rychle odletěl pryč. Jeho mise byla úspěšná. 
 
Obchodní křižník Alecto, oběžná dráha planety Raxus. Obrovská knihovna na palubě Alecto dávala 
svými velkými okny každému svému návštěvníku možnost prohlédnout si široký vesmír, včetně vedle 
letících strážných plavidel Tisiphone a Megaera. Tímto fascinujícím pohledem se kochal muž, který 
seděl na gauči uprostřed kulaté místnosti obklopené tisíci knih a prastarých svitků. Na sobě měl temně 
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rudý oblek, v ruce sklenici s neznámým nápojem. O rameno se mu opírala lethanská dívka v bojové 
zbroji. 
 
Dívka se zeptala zasněně, jako by se té chvíle nemohla dočkat, kdy konečně odejdou z této proklaté 
Galaxie. Již to tu nenávidí, její bratr pro dobro tohoto světa zaplatil svým vlastním životem. Muž ji 
ujistil, že smrt jejího bratra pomstí, protože jejich úkol zdaleka ještě není hotov. Očividně se dostali do 
války. Na osobu, která stála u jedné z poliček s knihami křikl, aby pokračovala se seznamem VIP 
z Arkanie. Žena v šedé uniformě, s blond vlasy svázanými do drdolu a černými rukavicemi na rukou, 
které držely elektronický dopis se seznamem jmen, si povzdechla a pokračovala v nedávno 
přerušeném čtení jmen. Jmenovala Leo Rawka, velitele milicí klanu Vos, údajně nejnebezpečnější 
muž v galaxii. Agnis sdělil, že znal spoustu nebezpečných mužů: Stahlmana Manara, Dartha 
Sceletona, Erdega… ale je přerostlo jejich vlastní ego. Rawkovi se to však nestalo a kdyby ho měl na 
své straně, byl by to perfektní voják. Ale nemyslel si, že je nejnebezpečnější. Největší hrozbou galaxii 
je možná člověk, kterého dříve považoval za svého společníka. Žena dále jmenovala Punaxe, 
šlechtice planety Dathomir a vrchního velitele vojsk Arkanie, a dívku s fialovými vlasy. Stiskla tlačítko 
na své elektronické knize a okno do vesmíru překryl hologram, na kterém byla tvář Dee. Agnis se 
začal nekontrolovaně smát. Už ví, kdo za tím vším stojí. Poslat jeho chráněnku, aby pomáhala muži, 
jehož životním cílem je ho zabít… Agnis nevěděl, co má Scorch za lubem. 
 
Gigantický Arc Hammer se pozvolným tempem sunul k doku své nové domovské stanice na Corellii. 
Několik kilometrů před ním „razila“ cestu SGBS Fury a další lodě z První Šeré flotily ve vějířové 
formaci. Kolem obra vypadaly téměř jako hmyz. 
 
Ač byla stanice uzpůsobena na velké tankery zhruba velikosti Arc Hammeru, musela se 
znovunalezená refitovaná obří loď Ligy naklonit o 75 stupňů v obou osách, aby se mohla připojit k 
jedinému terminálu, který byl k zadokování uzpůsoben, flota UTC se mezitím v organických formacích 
rozdělila na několik skupin a z větší části odlétla do různých směrů. 
 
Saul se měl šanci s Axilem Braem setkat jen na několik minut po jejich jmenování do funkce, oba měli 
v tu dobu jiné myšlenky a jiné povinnosti, než aby si jeden o druhém udělali dobrý obrázek. Saul 
zajišťoval válečný materiál, Axil zajišťoval válku, byla to perfektní symbióza, přestože většina lodí 
zničená na obou stranách částečně prošla jednou či onou loděnicí či továrnou v majetku UTC. 
 
Arc Hammer, který při ukotvení otřásl celou obrovskou stanicí, politickou přítomnost všech konzulů 
naprosto vyžadoval, měla to být velká vzpruha pro morálku Ligy, ostatně většina obyvatel Galaxie díky 
řádění despotických Sithů vzhlížela k Lize jako jediné síle, které dávala nějakou naději na navrácení 
řádu a míru. Díky tomu a pozvolné změně situace na frontových liniích byla armáda Ligy velice bojově 
motivovaná. 
 
Nicméně mezi Konzuly, respektive jejich podřízenými, došlo k několika uměle vyostřeným konfliktům, 
některé požadavky Braeových admirálů na vylepšování spolehlivých, přesto starších tříd lodí byly 
nereálné, i na vyšší standardy UTC, zároveň některé opravy či ztráty lodí v důsledku menších 
frontových operací byly komentovány jako zbytečné dobrodružství bez viditelných výsledků a bez 
velké celkové iniciativy. 
 
Mnohem větší zájem o komunikaci měli, jak Saul, tak i Axil, s třetím Konzulem – Landou Io, politicky 
nadanou Bothankou, která po dlouhých politických tahanicích vzešla jako nástupkyně prokonzula, 
který až do nedávna danou funkci prozatímně zastával, jelikož Senát dlouho hledal vhodného 
kandidáta. 
 
Za šest hodin se pobočník vrátil. Bylo to dříve, než Brae očekával, ale T3 pracoval rychle. Informoval 
ho, že Senátoři se již scházejí a oba Konzulové již dorazili. 
 
Brae odešel do sálu, s datapadem v podpaží, a čekal, až se všichni usadí a připraví. Netrpělivě je 
sledoval. Trvalo to asi dalších deset minut. Předseda Senátu se nakonec postavil a výjimečné 
zasedání zahájil. 
 
Brae se postavil k řečnickému pultu a položil datapad před sebe. Přinesl znepokojivé informace. 
Poslední dva roky se zcela soustředil na válku se Sithskou říší. Během tohoto tažení byl svědkem 
mnoha věcí. A dosáhl mnoha vítězství. Jeden ze senátorů, který s jeho zvolením nesouhlasil, mu 
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náhle skočil do řeči a řekl, že tolik vítězství zase nezískal. Mnoho dalších senátorů souhlasně 
zamručelo. Senátor řekl, že zneužívá rozpočet k útokům, které s nikým nekonzultuje. Proslýchá se, že 
jimi řeší soukromé záležitosti. Brae se hájil, že bezpečnost Ligy není soukromá záležitost. Onen 
senátor tedy dodal, že se povídá, že pořádá osobní hon na Onbelika. Další senátor to potvrdil. Brae 
se zamračil. Jiný senátor chtěl znát jeho názor na zrádný řád Jedi. Brae znechuceně pohlédl na 
předsedu. Ten několikrát udeřil ceremoniální holí do země a senátory utišil. 
 
Brae sdělil, že se jeho informace skutečně týkají Onbelika. Onen senátor se opět ozval a vlna 
nespokojenosti se opět prohnala celým Senátem. Předseda znovu zabouchal holí, ale nepomáhalo to. 
V sále začal být skutečně dost hluk. Někteří senátoři, vrtíc nesouhlasně hlavami, se zvedali k 
odchodu. Oba Konzulové celou věc sledovali se zaujetím, zůstávali potichu. 
 
Brae se zhluboka nadechl. Hlasitě zvolal, že má důkazy, že Onbelik financoval vraždu Prezidenta 
Darmona. Sál náhle utichl. Všichni byli šokováni. Dokonce i Konzulové si vyměnili pohledy. Brae se 
usmál a zvedl nad hlavu datapad. Všechny informace byly v něm. Zasunul ho do portu a holoprojektor 
uprostřed sálu zobrazil textové depeše, mapy, výpisy z bankovních účtů a transakce. 
 
Zrádný ex-prezident Onbelik se rozhodl vykonat pomstu na svém nástupci. Najal si Jedie – pokud to 
skutečně byli Jediové – aby odstranil Darmona a vyvolal chaos v Galaktické lize. Brae klikl na tlačítko 
a ukázaly se další informace. Tentokrát ne falšované. Byly to zprávy, které ukazovaly, že Onbelik 
chystá další velký krok. Některé nebyly ani dva dny staré. Zdálo se, že chce založit vlastní říši, aby 
dokonal svoji zradu vůči Sceletonovi, jak je u Sithů běžné. Byly tu také důkazy o jeho dalších 
zločinech proti míru. 
 
Sál vše pozorně sledoval, nikdo ani nedutal. Brae navrhl, aby byl rozpočet ozbrojených sil 
ztrojnásoben. V čase války nelze šetřit. Navrhl, aby byli legalizováni všichni piráti, bandité, pašeráci a 
gangsteři, kteří v této válce budou stát na straně Ligy. Musí spojit všechny dostupné bojeschopné síly 
a soustředit je proti společnému nepříteli. A nakonec navrhl, aby byla vypsána odměna za dopadení 
Onbelika, živého (i když původně chtěl říci i mrtvého) a to ve výši 50 milionů kreditů. Za to, co Onbelik 
provedl, musí pykat. 
 
Potom, co to dořekl, bylo asi pět vteřin hrobové ticho. Pak celý Senát propukl v jásot, senátoři tleskali 
ve stoje a skandovali Braeho jméno. Konzulové na sebe opět pohlédli a pak na Braeho souhlasně 
přikývli. Možná, že si na politiku přeci jen nakonec zvykne. 
 
Centrální park stanice Port Corellia byl uzavřený obrovský prostor s živými rostlinami, hydroponií a 
velkými plochami na milimetr upravených trávníků, kde se normálně pohybovaly stovky lidí. Nyní však 
byl úplně opuštěný a všechny dveře uzamčené, jen Konzulům a ochrance bylo dovoleno dostat se 
přes kontrolní stanoviště, za nímž se ihned uzavřely dveře. 
 
Axil Brae přešlapoval u jedné fontány. Cítil se tu jako cizinec a jeho čtyři Stormtroopeři s červeno-
černými pruhy, blastery a speciálními vizory namísto helmy pod rozkvetlými květy vesmírné třešně a 
poletujícím uměle vysazeným ptactvem inkluzi v mírumilovném prostředí příliš nepomohli. Tohle místo 
bylo příliš klidné, příliš mírumilovné. Saul si dal na čas, než k němu s klapáním hůlky o dlážděný 
chodník dokulhal. 
 
Oba Konzulové se pozdravili a pokynuli svým strážím, aby se vzdálily. Stormtroopeři a mariňáci UTC 
si do oka zrovna nepadli, přesto se profesionálně drželi 30 kroků za oběma VIP. Saulova bílá róba 
diplomata působila oproti Axilově majestátní velkoadmirálské uniformě s mnoha dekoracemi poněkud 
skromně. Jediné, co měli společné, byl kulovitý stříbrný odznak Konzula. 
 
Saulovi se zlověstně blýsklo v červeně zářícím umělém oku, když oběma spočinul pohled skrz 
průhlednou ocel na trup zaparkovaného Arc Hammeru. Brae sdělil, že mu trvalo dlouho ho sehnat. 
Saul se omluvil, ale po 30 letech mimo provoz a několika dalších desetiletí bez modernizace bude 
bojeschopný až po týden dlouhé opravě. Braeovi se to moc nezamlouvalo, ta loď spotřebovala už 
mnoho peněz. Neměl tušení, proč se v něm najednou vzalo tolik nevraživosti, ještě před chvílí se cítil, 
jestli něco, tak unavený, Saulova přítomnost ho nějakým způsobem iritovala. 
 
Saul vysvětlil, že velké věci stojí velké peníze, na což mu Brae odpověděl, že je to může stát celou 
válku. Saulovi se přestával líbit tón dané konverzace, obvykle dokázal člověka odhadnout a díky svým 
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„získaným“ schopnostem se mu snáze dostat pod kůži. Už od příletu na Corellii se mu ale něco 
nezdálo, Síla byla narušena, pro něj špatným způsobem. 
 
Brae sdělil, že je tu humanitární krize, miliardy uprchlíků, několik planet na pokraji hladomoru a 
rezivějící flotila a poslední rok dali téměř třetinu válečného rozpočtu na Arc Hammer. Saul se na 
Braeho obořil. Byl trochu vyvedený z míry konfrontace, jakoužto od své figurky, které zrovna dodal 
velkou hračku, nečekal. Brae rázně pohrozil, že pokud Arc Hammer bude fungovat jen o chlup méně, 
než jak se Saul zaručil, znárodní jeho korporační lodě a pošle je do první linie. Scorch byl o několik 
desetiletí starší, a i když předstíral kulhavou chůzi, byl pořád o něco vyšší a statnější. Proto 
Velkoadmirálův prst téměř zabořený v jeho hrudi působil poněkud zvláštně. 
 
Saul ale odpověděl, že by zdroje měli používat spíš na plánovanou ofenzívu s jasnými cíli, namísto 
bezcílných lokálních útoků jen kvůli osobní vendetě. Řekl, že Brae není jediný v Lize, kdo přišel o 
rodinu. To situaci o něco sklidilo. Když před dvěma lety Saul v Senátu řekl, že si v Lize zjistil informace 
o důležitých osobách, myslel to vážně. Pak se k Braemu otočil zády a ukázal směrem k velkému oknu 
s Arc Hammerem. Jestli Brae chce Onbelika dostat, s tímto se mu to podaří. Jestli ho pak nechá 
Ligovému soudu, veřejně ho popraví nebo ho nahého vysadí na planetě plné vesmírných kopřiv, mu 
bylo jedno. Dostane ho, ale musí se držet plánu.   
 
Plamenný rozhovor v danou chvíli ukončil příchod Konzulky Landy Io. Další řeč už se pak točila kolem 
konkrétnějších věcí, vojenské rady a neblahých zvěstí ze sithských světů. Všichni tři pak v atriu na 
pozadí masivní lodi přes ligový Holonet pronesli projev k ligovým občanům o jiskře naděje a válce o 
přežití morálky a civilizace v Galaxii. Oslavný banket ligových VIP s tunami luxusního jídla i pití už 
přenášený nebyl. 
 
Scorch se příliš nezdržoval. Součástka, kterou potřeboval, na Coruscantu už dávno nebyla, měl 
celkem dobré informace o tom, kde ji hledat, ale nechtěl nechat nic náhodě, dohlédne na to osobně. 
Přestože všechno zatím šlo, jak potřeboval, něco nesedělo, přestože věděl, proti čemu, proti komu 
stojí, a nic nenasvědčovalo jakýmkoliv komplikacím, připadal si, že se hra obrací proti němu. 
 
Hned po návratu na palubu Great Victory dostal Brae zprávu o tom, že Velkogenerál Ogarnat dorazil 
ze svého tažení proti Sithům. Jeho křižník byl již na orbitě. Na hologramu se objevil postarší Arcona v 
uniformě Ligové armády. Sdělil, že tažení neprobíhá tak dobře, jak očekával. 
 
Brae mu řekl, že nastává doba velké změny. Senát schválil jeho návrhy, které jim dají mnoho nových 
prostředků. Navíc, Saul Thani přivezl zrenovovanou loď Arc Hammer. Ogarnat si ji všiml, byla škoda, 
že byla tolik let nevyužívaná. Válka by mohla probíhat jinak… Brae řekl, že dosud byla zařazena do 
nouzových rezerv. Pak mu loď předal pod jeho velení. Může použít její výrobní kapacity k nahrazení 
vlastních ztrát. Ogarnat ji přijal rád. Měl ale ještě jednu záležitost. Během tažení narazil na několik 
Jediů. Deset z nich úspěšně zatknul. Právě nyní je veze do věznice.  
 
Brae ho pochválil, ale hned dodal, že o vězně se postará osobně. Není času na zbyt, musí nad Arc 
Hammerem převzít velení co nejdříve. Ogarnat mu tedy vězně poslal na palubu Great Victory i 
s armádními instruktory, kteří pomohou ve výcviku jeho klonových jednotek, jak slíbil. 
 
Ogarnatův křižník opustilo několik raketoplánů, část jich namířila na Arc Hammer, část na Great 
Victory. O čtyři hodiny později byla obrovská tovární loď zcela pod velením Ogarnata a začala z 
povrchu planety nabírat nové vojáky, bojovou techniku a suroviny. Na Great Victory se Ogarnatovi 
instruktoři připojili k oddílům klonových vojáků a zahájili intenzivní výcvik. Každý oddíl klonů dostal 
jednoho instruktora, který fungoval též jako velitelův poradce. Zajaté Jedie si Brae vzal stranou a sdělil 
jim, že jim dává svobodu, ovšem museli svoji totožnost držet v tajnosti. Jak sám prohlásil v Senátu, 
Liga potřebovala každou bojeschopnou sílu a Jediové byli ti nejlepší. 
 
Brae pak odešel do strategické místnosti a sledoval velký hologram galaxie. Komandér Cass přistoupil 
též a zeptal se, co teď. Brae přikázal rozeslat zprávu na všech ligových i všeobecných holonetových 
kanálech, že Galaktická liga svolává na pomoc všechny bandity, piráty a další pochybné živly. Pokud 
budou bojovat po jejím boku, jejich zločiny jim budou odpuštěny. Nařídil také vyhlásit, že vypisuje 
odměnu za dopadení Onbelika. Cass o tom už věděl, povědomí o jeho prohlášení se šíří rychle. Jsou 
toho plné zprávy, což Braeho potěšilo. 
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Pak rychle nařídil letět na planetu Karideph, aby změnil téma hovoru. Cass netušil, že důkazy, které 
předal Senátu, byly falešné. Od dob, kdy byl prohlášen Konzulem, Brae disponoval informacemi, ke 
kterým Cass neměl přístup. Zvykl si na to vcelku rychle, takže se většinou nikdy neptal na detaily. 
Cass jen připomněl, že Karideph minulý rok odolala jejich útoku. Brae si toho byl vědom, ale nyní chtěl 
vyzkoušet Ogarnatovy instruktory a nové „externí konzultanty“. 
 
Planeta Ossel II, sídlo firmy Ossel Drive Yards. Onbelik svůj pobyt na Osselu trávil hlavně tím, že 
navštěvoval obrovské továrny, které zde před dvěma lety přikázal postavit. Bažinatý svět plný lesů 
nebyl kromě vzácného dřeva nijak výjimečný. Místní obyvatelé podobní psům, Ossané, byli po celé 
galaxii využívání jako otroci, a proto byla planeta důkladně rozdělena do čtyř částí. První čtvrtina 
fungovala jako „množírna“, kde se dělali noví otroci a pracovníci v továrnách. Druhá část byla jedna 
velká továrna. Třetí část byla les, kde se těžily a zasazovaly nové stromy. Poslední část byla obytná 
zóna, kde sídlil i guvernér. Ve vesmíru samozřejmě nechyběla vesmírná obrana a pole bránící 
přístupu vetřelcům.  
 
Zrovna seděl v malé zatuchlé kanceláři, kde čekal na vedoucího podniku. Vedoucí přišel o pár minut 
později, protože pracoval na hlavním projektu, který byl zadán císařem. Když přišel, zvedl pěst a 
posadil se do křesla. Poté začal vyprávět o nových vylepšeních lodi, která se promítala na obrazovce. 
Celá byla vybudována podle plánu vlajkové lodi CIS Invincible, lišila se tím, že nemohla být zasáhnuta 
vlastním torpédem. Měla rudý nátěr s černými a bílými pruhy a nesla znak Sithského řádu. Loď se 
stavěla již dlouho a nejnovější plány se týkaly pouze torpéd a Císařovy osobní kajuty. Po dlouhém 
proslovu se vedoucí odebral na balkón, kam ho následoval i Onbelik. Tam se dočkal obrovského 
výhledu na loď. Potěšený Onbelik nastoupil do obrovského křižníku, který měl být vlajkovou lodí. 
Cestou se zeptal na ostatní lodě, přičemž se dozvěděl, že již mnoho lodí je připraveno. Císař se na 
chvíli zastavil a přikázal část poslat k Rhumii, část k Belsavisu a zbylé rozdělit mezi planety. Poté se 
odebral do své kajuty, blízko můstku. 
 
Když vešel, dočkal se luxusního pohledu, protože v kajutě měl dokonce bazén s vířivkou. Pokoj byl 
vícepatrový a ve druhém patře byla kancelář a ložnice. V prvním společenská místnost, jídelna, 
soukromá meditační místnost, posilovna, soukromá mučírna a bazén. Usadil se do křesla v kanceláři 
a nařídil se vrátit k Belsavisu. Loď brzy opustila s doprovodem dalších lodí planetu. Nad planetou byly 
všechny lodě, které byly zatím vyrobeny a rozletěly se do všech různých směrů. Spokojený Onbelik si 
šel poté zaplavat. 
 
Borosk. Kray Sis se probral z vize. Nedokázal pochopit, proč Sceleton hodlá zaútočit na Rhumii. 
Zavolal si droida, aby předal zprávu Velkoadmirálu Ztronovi – má sestavit invazní flotilu, se kterou se 
musí přesunout na Rhumii, Sithové se tam chystají zaútočit.  
 
Kray se potom opět chystal meditovat, aby mu Síla ukázala budoucnost Rhumie. Ale viděl jen boj a 
temného pána, který ztrácí kontrolu nad svou mocí. Kray si pomyslel, že to bude Sceletonův konec. 
Pak se mu ale opět zjevil Lord Ra’em, který se ho zeptal, kdy vyhlásí Sithský řád. Nechtěl zůstat 
v nějakém slabém rytíři, chtěl Sithy opět dostat k moci. Kray mu sdělil, že zatím nikdo není dostatečně 
mocný na to, aby se stal jeho žákem. Rytíři Irustsis jsou mocní, ale ne dost na to, aby ho porazili a 
převzali titul Temný pán ze Sithu. V celé galaxii jsou možná dva, co by s ním vydrželi bojovat alespoň 
minutu. Síla je slabá z nekonečných bojů Sithů o moc. Musí zemřít, aby byla Temná strana znovu 
mocná. Musí být jen dva Sithové, jen Pravidlo dvou může donést Sithům slávu, jako za časů Dartha 
Sidiouse a Dartha Vadera.   
 
O pět hodin později přistál v hangáru křižníku IM-32 raketoplán. Vystoupil z něj Kray Sis, vojáci ho 
přivítali. Velkoadmirál Ztron ho informoval, že je připraveno 15 velkých křižníků a 10 lodí třídy 
Acclamator. Z planety Kaleesh se přidá dalších pět elitních jednotek. Do dvou dnů jsou schopni 
zastavit Sceletonovu armádu. Kray ale sdělil, že to nebude nutné. Unie svobodných systémů 
potřebuje ochranu. Admirál Druitan nejdříve povede 10 Acclamatorů na planetu Korriban, protože ta 
bude pro Kraye důležitá. Tamní vojáci mají být pobiti a obyvatelstvo zajato a zotročeno. Ztron ale 
namítl, že zotročování je proti zákonům Unie. Kray mu ale připomněl, že zákonem je teď on. 
Obyvatelstvo má být přesunuto do dolů na planetě Vulcar.  
 
Z hvězdné mlhoviny, na samotném okraji známého vesmíru, se vynořila obrovská pirátská flotila. V 
jejím čele plující loď, nechvalně proslulý Oblivion, první a jediný z třídy lodí Goliath Intergalactic, lodí 
větších než největší bitevní křižníky. Byla to největší pirátská flotila, jakou kdy oko spatřilo, přímým 
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kurzem k planetě Corellia, centru Galaktické ligy. Nový výnos Axila Braea se donesl až k uším muže, 
jenž dal tomuto kolosálnímu loďstvu vzniknout, samozvaného pirátského krále, napůl šíleného 
Jarraxuze Warmittha. Muže, jehož nezkrotná vůle mu dovolila nejen odejít ze služeb Sithů, ale 
dokonce proti němu poté úspěšně bojovat.  
 
Většina posádky se shromáždila ve velké hale pod velitelským můstkem. Bojovníci, technici, učenci a 
další čekali na chvíli, kdy jejich obdivovaný admirál promluví o dalších plánech celé jejich společnosti. 
Čekali dlouhé hodiny než se ze schodů nad balkonem, na který všichni hleděli, ozvaly tiché kroky. 
Nejdřív šly vidět pevné gumové boty, několik dalších kroků odhalilo dlouhý hnědý kabát, při boji 
natěsno natažený na bitevní zbroji, dnes však nezapnutý a bez další zbroje pod ním. Nakonec se 
vynořila i hlava. Dlouhé hnědé vlasy mu padaly za hlavu, licousy přecházející v knír zakrývaly mnoho 
jizev ze starých zranění. Jarraxuz přistoupil k zábradlí, opřel se o něj a majestátně pronesl, že dnes se 
jejich loďstvo vrátilo po třicetileté plavbě cizími soustavami do známé části galaxie, kde žije mnoho 
jejich předků, známých a přátel. Admirál měl sen, že jednou jeho děti nebudou souzeny za to, kdo jsou 
jejich rodiče. Proto zradil Sithský řád, právě proto, aby jeho děti žily v bezpečí. Léta pak pro ně loupil a 
zabíjel, až se dostal do bodu, kde je dnes. Nejbohatší a nejmocnější pirát, jaký ve známé historii byl. 
Za to vděčí i posádce. Proto, než dorazí do centra Ligy, zabije jen dva její členy. Široce se usmál, poté 
sáhl pod kabát a vytáhl dvě bohatě zdobené dýky. Otočil se zpět ke schodům, napřáhl se a hodil první 
dýku na muže stojícího napravo u schodiště. Zabil ho proto, že do plánu nezahrnul možnost, že 
Braeho výnos může být jen past. Dýka se muži zabodla přímo do tepny a on se skácel k zemi. O 
druhém muži se admirál ještě nerozhodl a dal jasně najevo, aby posádka nedělala chyby.  
 
Téhož dne před půlnocí dorazila flotila Železný úsvit na orbitu Corellie. Admirál nechal poslat vzkaz 
Braemu. Vyžádal si osobní schůzi. 
 
Pirátskou loď tak rychle po Braeho prohlášení nikdo nečekal, takže vzbudila dost rozruch. Operátor si 
vyslechl zprávu jejího velitele. Sdělil mu, že se minuli. Velkoadmirál Brae před pár hodinami odletěl 
zaútočit na Karideph. Pokud ale poletí za ním, bude potěšen.  
 
Neznámá písečná planeta. Punax přecházel mezi hromadu mrtvých těl a letmým pohledem je všechny 
přelétal, aby se ujistil, že je bitva skutečně vyhraná. Několik kiffarských vojáků střílelo ty, kteří se ještě 
hýbali. Kolem Punaxova ucha proletěl zvuk zažehnutého světelného meče následovaný laserovou 
čepelí vyrážející ze stínu, která ho mínila zavraždit. Punax se lehce úderu od Temného Jedi vyhnul a 
sám mu svůj červený světelný meč vrazil do krku. Poslední úder silám Říše na této bohem 
zapomenuté planetě, postupně se propracovávali stále blíž k Darthu Sceletonovi a jeho věrným. 
 
B-art s Indi projednával přípravy na útok. Z Malastare očekával alespoň 100.000 Dugů. Jako vojáci 
jsou sice k ničemu, ale jako piloti jsou nejlepší. Poddaní nebudou nadšení, že pro něj budou bojovat, 
ale budou raději pod jeho nadvládou než pod nadvládou Sceletona. Bál se, poprvé za několik let se 
bál, ani během války se Zlatou říší se nebál. Indi nevěděla, co říct, aby krále uklidnila.  
 
B-art nechápal, proč Sceleton útočí zrovna na Rhumii. Všechny ostatní frakce byly logičtější. Indi 
vysvětlila, že Rhumie je konkurence. Je to nejrychleji se rozrůstající vesmírná velmoc. Ještě před pár 
lety o Rhumii nikdo nevěděl, teď však má pakty s nejmocnějšími osobami ve vesmíru.  
 
Rhumia měla k dispozici 23 dobrých křižníků. Sceleton má však o dost větší armádu. B-art navíc 
nemá posádky, mobilizace začala moc pomalu. Ze svých sil může získat maximálně 650.000 vojáků, 
bude se muset spolehnout na spojence, od kterých by mohl získat až 350.000 dalších. Křižníky budou 
muset bránit orbitu, než spojenci přiletí. Morálka bude to hlavní, bude muset jít osobně do první linie. 
S tím ale Indi nesouhlasila. Celou operaci může vést z povrchu. Rhumiané potřebují svého vůdce, ne 
někoho, kdo padne v první linii, aby podpořil vojáky. B-art však byl rozhodnut. Nezemře. A i kdyby, 
jeho myšlenky přetrvají, lid se sjednotí a porazí Sithy.  
 
Nic nedokáže zastavit rozzuřené Rhumiany. Jelikož nemá nástupce... syna, stane se v případě jeho 
smrti po období války vůdkyní říše Indi. Po pádu Sceletona si Rhumie zvolí nového vůdce. Kdyby se 
ale situace komplikovala, B-art plánuje utéct společně s uprchlíky na jinou planetu. Indi bude první, 
která dostane její souřadnice. Poté ji políbil a odešel. 
 
Křižníky, válečné letouny, stíhačky, bombardéry a narychlo ozbrojené letouny dobrovolníků z řad 
Rhumianů byly připravené. Rozestoupily se do obranného postavení. Na povrchu čekali vojáci z 
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dobytých planet, spojenci a domobrana tvořená Rhumiany ze všech společenských tříd ozbrojená 
puškami. Dále droidi z Hypori a Thule, kteří se již nevešli do křižníků, a vojáci Rhumie. Všichni 
připraveni bít se za Rhumii. Bít se proti sithské nadvládě. Bít se za říši. Bít se za své domovy a 
potomky. Za budoucnost. Král B-art došel k hologramu a začal se svým epickým proslovem k vojákům 
říše. Bitva mohla začít.  
 
Elynea Shaanti po odletu z Xo spala ve svém letounu. Jelikož je planeta Xo nedaleko Rhumie, její 
domovské planety, kde již dva roky nebyla, rozhodla se, že se během průletu zastaví a podívá se, jak 
si planeta přilepšila po skončení války. Vzbudil jí lodní počítač. Rhumia byla na dohled. Byla na místě. 
Něco jí však hned trklo do očí. Křižníky. Nikdy neviděla takové množství křižníků na jednom místě. 
Něco nebylo v pořádku, křižníky a letouny byly ve formaci, nešlo o přehlídku. Uvědomila si, co se děje. 
Dostala strach. 
 
Onbelik se po několika hodinách vrátil se svým křižníkem k planetě Belsavis. Jeho nová flotila měla již 
brzy být z 80 % přesunuta k Rhumii, aby ji bránila a zahájila tak válku se Sithskou říší. Ačkoliv on sám 
byl císařem Sithského řádu, cítil, že Říše je zlo, které je potřeba vymýtit, protože vyhlazení planety a 
zaplynování mnoha dalších bylo moc i na něj. Onbelik měl jen tajné pokusy na lidech ve svém sektoru 
Bozhnee… 
 
Brzy dostal od důstojníka zprávu, že flotila se může začít přesunovat k Rhumii. Onbelik vydal rozkaz, 
aby lodě vyrazily v různých časech. Pak si přečetl hlášení o výzkumu ohledně jeho zombie vojáků. Ti 
nyní mohli fungovat i jako sebevražední atentátníci. 
 
Sithský imperátor seděl ve svých kajutách a svíjel se na trůně. Slyšel hlasy… spousty hlasů. Dřel si 
ostrými nehty holou lebku, až mu tekla krev. Všechny ti tvorové, které zabil, ho provází na každém 
kroku... Cítí jejich emoce i bolest. Stal se tak mocným… Mocnějším než jakýkoliv ze Sithských Pánů, 
který žil před ním. Mysl mu neustále proudila v toku temné strany Síly. Nedokázal to ovládat... Někdy 
upadal do bezvědomí, jindy ve spánku nechtěně svou myslí pozabíjel desítky svých synů a někdy –  
 
Sceleton zařval na stín v rohu kajuty, aby odešel pryč. Přízrak mu úlisným hlasem sdělil, že toto je daň 
za všemohoucnost. Ty hlasy, které slyší, jsou temná strana, kterou pustil k sobě. Stín chodil po 
místnosti sem a tam, z rohu do rohu. Sceleton si připadal jako ve snu. Pak se přízrak postavil před 
něho, dlaň mu přiložil na obličej a kostnaté prsty mu přitiskl na víčka.  
 
Sceleton zaječel. Pak se jako by probudil, padl na kovovou podlahu kajuty. Řval jako šílený, 
duraocelový trůn se za ním zkroutil jako plechovka. Z císařových úst stoupala pára a oči mu svítily 
jako dva jasně rudé reflektory. Zdi se s vrzáním loupaly a vybavení místnosti létalo vzduchem.  
 
Sceleton si zavolal droida RA-7, který přistoupil. Z ukazováčku se mu vysunula dlouhá jehla a tu vrazil 
Sceletonovi do paže. Vpravil mu do těla tekutinu – lektvar z bylin Dathomiru, výsledek Luxarovi 
alchymie. Když byla látka aplikována do krevního oběhu, běsnění ustalo.  
 
Jeho záchvaty byly čím dál horší. Tohle už byl čtvrtý za hodinu. Sceleton se smutně podíval na desítky 
rozbitých ampulí s protilátkou. Zbylo jich už jen pár, ale s takovou mu brzy všechny dojdou dřív, než se 
válka o Sithské dědictví rozzuří naplno. Věděl, že mu nemůže nikdo pomoct z tohohle šílenství, ani 
Malum poradit. V tom k němu dolehl jekot sirén a řinkot zbroje Zatracených. Byli tady… 
 
Lord Word hleděl na taktický displej, jenž byl umístěn na můstku vlajkové lodi Father’s Curse a 
plánoval rozmístění všech osmačtyřiceti lodí v nadcházející bitvě. Asi po dvaceti minutách usilovného 
přemýšlení si řekl, že nynější plán je pro bitvu adekvátní. Na bitvu o Rhumii se nemohl dočkat z 
mnoha důvodů, byl tak nedočkavý, že nebyl schopen se vůbec ponořit do meditace a začal myslet na 
otce.  
 
Jeho Císař, tedy jestli to byl pořád on, se připojil k tažení a od svého příletu nejenže nevylezl ze svých 
komnat, ale ani nepromluvil. Avšak Word si byl jistý, že jeho Císař neuvěřitelně zesílil. Po tomto 
uvažování se vydal na můstek a pomyslel na své Wampy, které zůstaly ukryty hluboko v lodi, aby se 
jim nic při bitvě nestalo. V duchu jim slíbil svou návštěvu hned po střetu. Po chvilce se vydal dohlížet 
na závěrečnou přípravu. Cestou k němu přiběhl již plně vyzbrojený gardista s datapadem, kde bylo 
hlášení o průběhu Austovy mise. Po přečtení zlostí rozmačkal gardistovi datapad před obličejem, ale 
podrobnosti si nechal pro sebe. Během chůze ho napadlo, že by nebylo na škodu se s tím 



32 

 

Nightmarem seznámit. Když konečně došel na můstek, rychle poznal, že je vše v pořádku. Jeho 
pozornost upoutal červený odpočet výstupu z hyperprostoru, zbývalo jen 11 vteřin.  
   
Přesně, jak se Velkoadmirál domníval, nepřátelské síly je čekaly. Byly však zaskočeny perfektně 
sestavenou flotilou osmačtyřiceti křižníků. Velkoadmirál byl potěšen, jeho technika fungovala.   
 
Rhumijské lodě vypálily hromadnou salvu, která se neškodně odrazila od spojených štítů, v tu chvíli se 
z křižníků vyrojily tisíce stíhačů Annihilator a začaly likvidovat rhumijské. Křižníky se rychle přesunuly 
do nejlepších palebných pozic a využily salvu, kterou dostaly zadarmo – rhumijské lodě na to nestačily 
zareagovat. Najednou Word ucítil koncentraci Síly, rychle ji uchopil a vyslal proti rhumijskému křižníku 
stojícímu přímo uprostřed. Tato Síla vznikla tím, že Velkoadmirálovi gardisté společně vháněli Sílu na 
jedno místo a Word jí pak jen uchopil a hodil na místo určení. Účinek byl vynikající: křižníku Rhumie 
se rozpadla příď na kusy a oslabily štíty dalších poblíž stojících lodí. Sithské koráby následně dvě z 
nich prošily zničující palbou a vyřadily z boje.   
 
Jeden důstojník navrhnul zahájit palbu na planetu. Velkoadmirál Word pobaveně, ale rázně 
odpověděl, že je tam až moc obyvatel, které chtějí živé. Velkoadmirál přikázal stíhačům udržet volnou 
cestu a lodím blokovat jakýmkoliv způsobem rhumijskou flotilu. Důstojníkovi přikázal, aby šel za 
Císařem a sdělil mu, že výsadek může začít.   
 
Velkoadmirál pak ještě zkontroloval připravenost invazní flotily, sedl si do svého křesla a znovu přijal 
přímé velení nad flotilou.  
   
Rhumie, východní obraný val. Rhumijští vojáci se krčili za mohutnými duraocelovými obranými valy a 
obsluha plazmových kanonů třídy AV-7 měla napilno. Povrch kropily dva tucty stíhačů Annihilator 
spalující palbou. Hbitě kroužily mezi salvou kanonů a naháněli rhumijské Z-95. Komandér Drex 
přikázal vojákům střílet na motory, protože tam byly štíty nejslabší. 
 
Průzkumník se mu snažil něco ohlásit, když ho náhle odhodila rázová vlna svržené pumy a jeho 
smrtelný křik přehlušila exploze. Komandér Drex zmáčkl malé tlačítko na přilbě a přiblížil pohled na 
obzor. Nebe bylo plné obrovitých transportních člunů a za nimi se blížil křižník s výsostnými znaky 
černé pěsti Sithů. Komandér přikázal ústup. Přes displej hledí rozeslal rozkazy všem vojákům. Znovu 
nastavil přiblížení a zahleděl se na ježící se kanony obrovitého korábu. Jeden torpédomet mířil přímo 
na něj. 
 
Mohutné hradby se rozletěly a tam, kde před chvílí hrdě čněly kanony, zely černé krátery. Drex se 
válel v krvi, trup mu uhořel až po hrudník a nohy rozmačkala na kaši obrovitá hlaveň děla. Přes 
prasklé hledí nic neviděl, a tak si z posledních sil strhl pahýlem plápolající ruky přilbu. Všichni jeho 
druhové mrtví. Ani jeden kanon u východní brány už nečněl vysoko do vzduchu. Zamlžil se mu pohled 
a matně zahlédl přistávat sithský transport. Bylo po všem… Zklamal svého..., ne, on nesměl zklamat 
svého krále. Asi čtyři metry před umírajícím komandérem stála okřížkovaná bedna plná třaskavé 
munice – zázrak, že neexplodovala. Ve jménu krále, tohle musí dokázat.  
 
Z prasklého pláště ukapávala smrtící tekutina a se syčením protékala do půdy. Levou, nezraněnou 
rukou se začal pomalu posouvat k barelu. Už byl necelý metr obličejem u louže, natáhl hořící paži a 
v dalším okamžiku se už vznášel vysoko nad zemí. Oněmělý hrůzou a bázní hleděl do očí levitujícího 
démona. Dlouhý rudý plášť mu ve větru plápolal jako obrovský jazyk a z pod rohaté přilby zlověstně 
žhnuly ďábelské oči. Sithský císař Sceleton, znázorňující zosobněnou smrt, natáhl pravici, zkřížil prsty 
a zakroutil zápěstím. Drex se třásl jako osika a doufal v rychlý konec. Zmýlil se. V dalším okamžiku ho 
přepadla strašlivá bolest po celém těle, cítil, jak se mu škube kůže a ven prýští krev. Před zrůdou se 
začal hromadit drobný prášek, který vycházel z nebohého Drexe. Sceleton domumlal zaklínadlo a 
mezi komandérem a ním se z částic poskládala Drexova kostra. Sith držel prsty ve křečovité poloze a 
vychutnával si tento pohled, dokud ho neomrzel. Až se tak stalo, kosti a chrupavky dopadly na zem a 
zbylé ostatky Drexova těla dosud držící, jako by nepostrádaly oporu, dopadly s čvachtnutím za ně.  
 
Sceleton vydal rozkaz k útoku. Spustil se k zemi a aktivoval svou jiskřící černou čepel. Osm tisíc 
Zatracených se vylodilo a s pomocí bojových kráčedel Goliath 1 obklíčili město. Kráčející kolosy měly 
na zadní straně kabiny přitavené protitankové raketomety a pálily smrtící déšť torpéd a raket, které 
rozsévaly smrt a zkázu. Za císařem, který vedl útok z východu a agresivně pronikal do středu města, 
stálo dvacet tisíc bojových droidů Golem GF4. Tito dva metry vysocí zabijáci byli vybaveni silným 
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štítem, v každé paži třímali rotační blaster a z ohromného zobanu chrlili oheň. Pomalými kroky 
následovali imperátora. Čtveřice Inkvizitorů – Sederis, Aust, Pyro a Brute – razila cestu světelnými 
meči po boku svého otce.  
 
Zpoza vnitřních hradeb vyjížděly tanky AAT-7. Golemové zasypávali jejich pláště palbou, ale na tenhle 
pancíř byli krátcí. Tankový velitel rozkázal zaměřit palbu na Sceletona. V dalším okamžiku už do 
Císaře šily modré paprsky. Císař řval a vztyčil před sebou štít Síly. Pak sevřel ruce v pěst, přitáhl si je 
k tělu a začal plazmu lapat před sebe. Brzy se před ním objevila energetická modrá koule. Pak máchl 
pažemi, jako by se napřahoval, a vrhl energii do shluku tanků.  
 
Opět z plných plic vybízel své bojovníky k útoku. Pak obrátil tvář k nebi, oči mu zahořely hněvem a z 
dlaní mu k nebesům vytryskl vodopád rudých blesků. Zahřměly hromy, nebesa se zatáhla a spustil se 
déšť. Ze západu postupovala Rhumijská komanda a letky Z-95 Headhunter. Svými rychlopalnými děly 
kropily říšské Golemy. Sceleton rozpřáhl ruce a z nebe seslal obrovité blesky. V jediném okamžiku se 
výboje obalily okolo všech rhumijských vzdušných sil ohrožujících formaci.  
 
Z hradeb pálili odstřelovači těžké projektily. Pyro kývl na Austa a oba se rozběhli směrem k nim. 
Mistrně se vyhýbali palbě a saltem přeskočili hradby a dali se do díla. Sederis a Brute se zase vrhli na 
tři tanky semknuté v obraném modu. Východní strážná věž královského paláce, na jejímž vrcholku 
plápolala rhumijská standarta, byla již na dohled.  
 
Sceleton vybízel Inkvizitory k útoku. Ti se přehoupli přes hradby a započali bojovat s palácovou 
gardou na prvním nádvoří. Když k prolomeným hradbám dorazili i Golemové, zapnuli své trysky na 
zádech, přeletěli cimbuří a následovali velitele. S cvaknutím otvírali své zobany a pekli gardisty v 
lehkých oděvech za živa. 
 
Elynea Shaanti se vyděšeně dívala, jak sithská přesila drtila Rhumijskou armádu. Chtěla pomoci, ale 
nevěděla jak. Zbrojní systém jejího malého letounu jí byl k ničemu. I kdyby vystřelila vším, co měla, tak 
by sotva poškodila stíhačku.  
 
Sithské transportéry začaly přistávat na planetě. V Elynee hrklo. Když se zabíjejí vojáci mezi sebou, je 
to normální, je to jejich úděl. Ale aby vojáci Sceletona vraždili její krajany, to ne. Snažila se letět blízko 
povrchu, mimo palebné pole sithských křižníků. Energicky vyskočila z letounu a vrhla se na 
Sceletonovy klony a droidy. 
 
Válečná loď Saffron, oběžná planeta planety Quarzite. Punax vrazil na velitelský můstek lodi, 
následovaný několika členy arkanijského komanda. Uvnitř místnosti už stálo několik mužů, velitelé 
jednotlivých milic a jednotek, které byly drtivou silou nejsilnější jednolité armády v Galaxii. První, kdo 
se chopil slova, byl nový vůdce planety Quarzite, jenž byl do své funkce dosazen díky intervencím 
svých arkanijských spojenců, generál Niklas. Chtěl znát další plány, zatím získali jen pět dalších 
planet. Generál Daidalor sdělil, že od Sithů ukořistili spíše méně významné planety. I přes obrovské 
počty mrtvých na obou stranách to stále není dost, aby to vyprovokovalo útok Dartha Sceletona. A jak 
vědí, jejich hlavní zbraní je obrana, nikoliv útok. Jejich největšími vojenskými zisky byli Dathomir a 
Kiffu po letech pečlivého plánování operace Perpotatio. Glee Anselm získali jen díky tomu, že Sithové 
stáhli část svých sil do středu Galaxie. Nesmí usnout na vavřínech, jsou připraveni, ale stále 
nevyhrávají. A jenom převraty jako na Quarzite jim celou válku proti Říši nevyhrají.  
 
Generál Imahara řekl, se jsou na dobré cestě. První generace arkanijských komand ovládajících Sílu 
již brzy nastoupí do akce, budou tedy se Sithy na stejné úrovni v tomto ohledu. Obranu mají mnohem 
lepší, ale oni mají brutální sílu, v otevřeném poli se jim na hlavu rovnat nemůžou. Proto je jejich 
strategií diverze, rozložit strukturu od vnějších planet Říše. Punax odpověděl, že si nemohou dovolit 
válku s celou Říší. Jejich nástrojem je diplomacie. Stačí jen málo a celá Říše se sesype. Napraví to, 
co způsobil jeho bratr Xenon. Pověřil Imahara, aby dočasně převzal velení nad arkanijskými vojsky a 
přenechal mu svoji hodnost Generalissima. 
 
Ve skupině zašumělo. Stalo se to, co právě slyšeli? Skutečně jejich vojenský velitel v tuto chvíli 
rezignoval na svůj post? Punax se otočil a pomalu vyšel z místnosti, která se mezitím ponořila do 
ticha. Všichni ho pozorovali, ale jen jeden člověk byl odhodlaný o chvíli později vykročit za ním. Venku 
na chodbě na Punaxe čekala Dee. Dee se zeptala, jak probíhala porada a sdělila, že musela 
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kontaktovat svého velitele, který pro ni měl misi. Punax řekl, ne moc dobře. Nevěděl, jak vezmou jeho 
rezignaci.  
 
Dveře se rozrazily a na chodbu pevným krokem vkročil Leo Rawk. Byl rozzuřen, že je Punax zavlekl 
do války se Sithy a teď chce vycouvat. Ale Punax nechtěl vycouvat. Dee udělala krok dopředu a chtěla 
oba dva od sebe oddělit, než jí hrdlo sevřela Leova ruka. Zcela překvapena nečekaným útokem a 
silou soupeře se ani nemohla bráni, když s ní Leo tvrdě udeřil o stěnu. Leo považoval Dee za krysu, 
která o každém jejich kroku informuje své pány. Nikdy ji nebude věřit.  
 
Místnost ozářil červený světelný meč, který Punax přiložil k Leově krku. Sdělil mu, že stále to je jeho 
válka, a poslal ho zpět na Kiffu. Pohrozil mu, že jestli Dee nějak ublíží, zabije ho. Leo se uklidnil, ale 
řekl, že pokud se situace bude opakovat, je to jeho konec. Povolil stisk ruky a Dee se pomalu 
sesunula na podlahu, snažíc se opět popadnout dech. Punax k ní hned poklekl, aby se následně 
nechal mávnutím ruky odmítnout. Vstal a nabídl dívce dlaň, přijala ji a zvedla se opět na obě nohy. 
Leo se neohlížel a pomalým, pevným krokem vyšel z této spojovací místnosti do hangáru. Byl to tvrdý 
voják, ale Punaxovi věřil, protože v hloubi srdce věděl, že se jedná o dobrého člověka. Možná jednoho 
z posledních skutečně dobrých lidí v celé Galaxii. Zabil by pro něj kohokoliv, kdyby mu dal Punax 
příkaz, nehledě na to, jak by byl cíl silný nebo mocný. 
 
Dee se konečně opět pevně postavila a dívala se Punaxovi opět do očí. Ač na první pohled úplně 
prázdné, v jejich koutcích viděla strach a lítost nad vším, co se do této chvíle, i v tuto chvíli stalo. 
Ovinula ho rukama pevně kolem krku a políbila. Nejdřív byl Punax silně zaskočený, ale vzápětí polibek 
opětoval, objal také pevně její hruď a opět ji přitlačil na stěnu, zpod které jí ještě před chvílí pomáhal 
vstávat. 
 
Rytíř Irustsis Tat stál vedle vlajícího praporu na východní věži a snažil se dovolat svému mistrovi, 
Erdegovi. Ten však neodpovídal. S hnědou kapucí vraženou do čela si mnul plnovous. Vypnul 
komunikátor a uschoval ho spět do kapsičky na lýtku. Pravou nohu zapřel o kamenné zábradlí a 
pozoroval situaci pod ním. Sceleton se činil, jen co je pravda. Intenzivní déšť dost zhoršoval podmínky 
pro boj, ale Sithovi to očividně naopak dodávalo na síle. Sceleton zmasakroval hordu vojáků před 
hradbami a pak zahlédl Tata, jak s otevřenou pusou civí z věže. Tat si toho všiml a na nic nečekal. 
Odrazil se a seskočil z věže na nádvoří za hradbou. Pomocí Síly zmírnil svůj pád, přistál v kotoulu a 
vyhoupl se na nohy.  
 
K holínkám se mu snesl ohořelý modrý prapor. Rhumie byla v troskách. Říše, která měla vládnout 
tisíce let byla dnes na kolenou kvůli těmhle zrůdám. Tat si povolil prostou sponu pod bradou, sundal 
kapuci a odhalil lehké brnění se znakem Rytířů Irustsis. Od opasku si odepnul světelný meč, aktivoval 
modrou čepel a vrhl se do bojové vřavy.  
 
Skočil mezi Pyra a Austa, kteří zaváhali, když spatřili zářící zbraň. Tat jejich nepozornosti využil a v 
otočce přejel ostřím po nastavených zbraních. V okamžiku, kdy udeřil na Pyra, Aust neváhal a ťal 
sokovi na hlavu. Tat rychle povolil kryt, Austova čepel sklouzla a s puknutím projela kamennou 
dlažbou. Okamžik na to Tat využil výhodu a vší silou kopl Inkvizitora do břicha, až vyletěl úzkou 
střílnou ven z nádvoří. Pyro byl velmi mocným Inkvizitorem, svoje jméno si vysloužil, když jako jediný 
ze synů dokázal vyvolat sithský blesk; patřil k Císařovým oblíbencům a jako dar od něho dostal hladký 
kyrys s krásnými plastikami zdobných plamenů.  
 
Rozhodně šel do duelu jako favorit, ale Tat začal nečekaně získávat na vrh. Jeho mistrné výpady a 
seky donutily Pyra couvat na cimbuří. Inkvizitor se pokoušel o kolmý sek na pas, Tat se však přikrčil, a 
usekl mu napřaženou pravici v lokti. Pyro se zakousl do spodního rtu, až mu po bradě tekla krev, aby 
zadržel křik. Napřáhl levici a z konečků prstů mu s praskotem vyletěly blesky Síly. Tat energii zachytil 
mečem, udělal další krok a rozsekl Pyra od krku až pod levou paži. Aust se mezi tím ztěžka zvedl z 
krví zbrocené země a vyšvihl se na pomoc svému bratrovi. Když stanul na úzkém ochoze, Pyrovo tělo 
se před ním s řinčením svalilo. Krev se mísila s deštěm a pronikala mezi spáry kamenných dlaždic. 
Aust opařil Tata pomstychtivým pohledem, přitáhl si Pyrův meč, obě šarlatové čepele roztočil a se 
syčením zkřížil.  
 
Tat nebyl nadšen. Odhrnul si mokré vlasy z čele. Aust udeřil. Tat provedl rychlý kryt a v otočce Austa 
obešel, aby měl na druhé straně více místa k ústupu. Sith kolem sebe sekal jako šílený a jeho meče 
se jen míhaly, až Tat viděl jen shluk červeného světla, kterému jen od oka nastavoval svůj meč. Pak s 
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hrůzou zjistil, že už nemá kam couvat. Aust se na něj zazubil, roztočil meče a následně provedl 
oběma čepelemi prudký výpad vpřed. Tat přivřel oči a dotkl se Síly. Čas se zpomalil a pootevřel oči. V 
nepostřehnutelném okamžiku vyskočil, udělal nad Inkvizitorem salto, využil setrvačnosti a před 
dopadem na zem v otočce kopl Austa do temene. Obě čepele se zaryly do kamenného valu a Sith 
tvrdě narazil o okenní parapet. Aust se zapotácel a už se nezvedl. Okamžik na to za ním přistál Tat v 
kotoulu a vítězoslavně nad ním stanul. Nahnul se přes zubaté cimbuří. Císař byl před hradbami. Tat 
byl vyčerpaný, ale jestli se ten netvor dostane přes obranný val a následně překoná palácový štít, 
bude to konec.  
 
Rytíř tedy nezaváhal a skočil do houfu droidích Golemů. Císař se vznesl nad hradby a zavětřil hrozbu. 
Pohledem spočinul na vrak tanku AAT-7 a vůlí jej poslal vstříc muži, který dokázal skolit jeho dva 
nejschopnější poskoky. Tat vyskočil, mečem rozťal pancíř plápolajícího tanku po celé délce a Sílou 
roztříštil celý objekt. Přistál opět na hlavě nemotorného Golema a vyskočil vysoko k nebi nad Sitha. Ve 
Sceletonovi se zpěnil z jeho troufalosti hněv a poslal nad sebe proud rudých blesků. Jakmile Síla 
donesla Tata dostatečně vysoko, spustil se s napřaženým mečem k Císaři a prořezával se rudým 
proudem, jako by tam ani nebyl.  
 
Tat vítězoslavně zařval, když jeho čepel zajela z vrchu do napřažené paže netvora. Svou vahou tlačil 
meč hlouběji a hlouběji do dlaně soka a radostně se usmíval. Pak s hrůzou zjistil, co se děje: celá 
modrá čepel jeho světelného meče byla jednoduše pohlcena císařskou levicí. V dalším okamžiku mu 
chladné prsty stáhly hrdlo a Císař s ním vystoupal po neviditelných schodech vysoko k nebesům.  
 
Sceleton se Tata prostě zeptal, zdali si vážně myslel, že ho může zastavit. Nikdo nezastaví Sithy, kteří 
se vrátili dokončit pomstu. Tat instinktivně pustil meč a svíral jeho ohromnou paži. Pak jeho tělo začalo 
chabnout, obličej se mu svraštil, vlasy zbělaly a zuby vypadaly. Postupně se Tatovo tělo proměnilo v 
kostru, která se rozpadla v prach. Holé brnění s řinčením dopadlo do shluku Golemů. Císař se snesl 
zpět k zemi, pohltila jej nová moc, moc dokonalé bytosti zrozené z temnoty stínu. Z paží mu vytryskl 
vodopád rudých blesků Síly, který protrhl hradby a propálily do širokého pancíře velkou díru. Vlna 
temné energie se valila dál, propálila řady palácových gardistů, jako by čeřil hladinu vod, a nakonec 
narazila do palácového štítů. Uširvoucí skřípot skomírajícího reaktoru způsobil davovou paniku mezi 
obránci. Vlna temné strany kosila vše, co jí stálo v cestě, od štítu odlétaly jiskry. Sceleton řval z plných 
plic, jako hladovějící rancor a jeho nápor rostl.  
 
Sederis měl špatný pocit, když viděl, jak Císař pomalu ztrácí kontrolu nad svou mocí. Zvolal na Bruta, 
který dělal čest svému jménu – právě si s mlaskáním cpal do hrdla vytahaná střeva z gardisty, kterého 
skolil. Sederis dal dlouhý rukáv před oči, aby clonil oslepujícímu žáru. Kopl Bruta okovanou špičkou 
boty dostatečnou silou, aby ho odehnal od znetvořeného těla. Pak vše zahalilo rudé světlo a svět 
přestal existovat.  
 
Velkoadmirál Word se zeptal na ztráty, mnul si přitom špičatou bradu. 4000 Golemů bylo zničeno, z 
toho více než 3000 měl na svědomí poryv temné energie vyvolaný Císařem. 11.000 se zničeným 
štítem, 8000 bez končetin, 2000 bez hlavy. Voják se zhluboka nadechl a chtěl pokračovat, Lord Word 
ho však zdviženou pravicí zarazil. Zeptal se na Inkvizitory. Voják ohlásil smrt Sederise, Pyra a Bruta. 
Byli sežehnuti. Austa se podařilo zachránit, ale není schopný pohybu, ani v bojovém obleku. Císař je 
stále bez vědomí, ale už si jej vzal do parády droid RA. 
 
Lord Velkoadmirál se otočil, vystoupal na velitelskou plošinu a zapnul taktický displej. Před ním se 
rozsvítily obrysy hlavního města a armády Zatracených v bojových oblecích. Pohroma byla 
připravena, čekalo se jen na jeho rozkaz. Velitel útoku usedl na svůj trůn a dlaně opřel do stříšky. 
Vydal rozkaz k další vlně útoku. 
 
Šok. Palba. Náraz. Pád. Bolest hlavy. Výbuch. Palba. Výbuch. Krev. Vedle záchranného modulu 
vybouchla raketa. Král otevřel oči. Vše viděl rozmazaně. Velmi se mu motala hlava. Slyšel jen vysoké 
pískání v uších. Vedle něj seděl voják a kusem železa v žaludku. Plakal a umíral.  
 
Otočil svoji hlavu na druhou stranu, spatřil jen pár vojáků. Něco s jeho ramenem nebylo v pořádku. 
Černá věc. V jeho rameni byl zabodnutý velký kus kovu. Kolem únikového modulu prolétlo několik 
stíhačů z obou armád. Bolest. Křik. Pískání v uších.  
 



36 

 

Volal na něj desátník Rhumijské armády, B-art ale slyšel jen velmi málo, skoro vůbec. Voják mu říkal, 
že ho odsud dostanou a rameno ošetří. Vedle modulu vybouchla raketa. Výbuch jím trhl. Voják si jako 
jediný nepřipoutaný rozrazil o lavičku hlavu.  
 
Voják vedle krále již neplakal. B-art nahlas opakoval, aby ho odsud dostali. Kdosi z hloučku vojáků mu 
sdělil, že za pár minut budou na povrchu. Kolem nich probíhala bitva gargantuovských rozměrů. 
Rakety a střely svištěly kolem nich. Proletěli kolem trosek letounů. Král spatřil horní polovinu mrtvého 
vojáka říše. Byl vyděšen. Výbuch.  
 
Modul se točil a pilot nebyl schopen dostat jej pod kontrolu. Nedaleko byl rhumijský křižník. Zaměřil 
modul tažným paprskem a přitáhl si jej k sobě do hangáru. Po chvíli z modulu vyšlo devět vojáků a 
král, většina pozvracená. Vojáci z křižníku nařídili královým mužům, aby došli do vojenského 
transportního letounu a odvezli raněné. B-art ale rázně nařídil, že potřebuje živé vojáky na ochranu, 
ne mrtvoly. Ty tu mají zůstat. Ať bojují do posledního dechu za říši. Plán pokračuje. Pomalu si sedl 
vedle pilota. 
 
Transportér vzlétl a odletěl na Rhumii. Král byl k smrti vystrašený, stále ho bolela hlava a rameno a 
pískalo mu v uších. Znovu opakoval, aby ho odsud dostali. První plán byl doletět k Rhumijskému 
paláci, ten byl však moc daleko, tak transportér přistál v bližší základně. Na povrchu se šikovala 
domobrana, připravena na nepřátelské vylodění. Vojáci obsadili jiný transportér se sto uprchlíky a 
přetankovali všechno jeho palivo. Letoun s králem tak mohl odletět na planetu Voss. Král se rozplakal 
a za několik minut usnul.  
 
O něco později se probudil a zeptal se jednoho z vojáků, co se stalo. Voják mu řekl, že byli napadeni 
největší armádou, kterou kdy viděl. Více než 50 křižníků. Jeden z nich letěl plnou rychlostí proti 
královu křižníku. Náraz byl silný. B-arta to odhodilo o několik metrů. Dostal velkou ránu do hlavy. 
Museli ho hned dostat pryč z lodi. Byla dost poničená. Byla to řež. 
 
B-art přikázal vyslat zprávu do paláce ohledně jeho aktuální pozice. Pak si nechal zavolat Indi a Mazu. 
Než to král dořekl, voják vytáhl příruční pistoli a střelil mu do prsou šipku s uspávadlem. Voják sdělil, 
že to nedělá kvůli sobeckým potřebám. B-art si všiml znaku černé pěsti na jeho rameni. Voják sdělil, 
že jedná v zájmu lidu, v zájmu Rhumie. Zítra bude králův velký den, jeho největší. B-art se opřel 
hlavou o stěnu, jeho tělo chablo, chtěl něco říct, ale nedokázal to. Ztratil vědomí a spadl ze židle. 
 
Elynea spatřila tři klony v barvách Sithů, jak střílí do transportéru s rhumijskými uprchlíky. Prvního 
klona, jež byl zcela soustředěný do pozorování hořící lodě přeťala světelným mečem vedví. Druhý 
voják uslyšel meč a začal střílet směrem k mladé padawance řádu Jedi, Elynea střely vykryla a 
probodla Zatraceného. Poslední z trojice začal pálit plamenometem směrem k Elynee, byla však příliš 
daleko na to, aby jí mohl zasáhnout. Elynea se k němu neměla jak dostat, zaměřila se na nádrž s 
palivem na zádech vojáka a nechala jí pomocí Síly odpálit. Část trupu klona jí proletěla nad hlavou. 
 
Šla se povídat, zda někdo se stovky uprchlíků nepřežil. Přišla příliš pozdě. Uslyšela další sithské 
transportéry. Doběhla ke svému letounu, nastartovala a rozletěla se k nejbližšímu sithskému letounu. 
Nastavila autopilota, aby letěl přímo na transportér. Stroj po nárazu do transportéru vybouchl a odhodil 
jej rovnou do blízkého hořícího chrámu. 
 
Elynea cítila pouze hněv. Rychlou chůzí došla k sithskému letounu, jenž byl z poloviny v budově. 
Několik přeživších klonů se právě snažilo dostat z transportéru. Elynea zakřičela a odhodila vojáky 
pomocí Síly zpátky dovnitř. Pohlédla na hořící chrám, oheň plápolal ve větru. Znova zakřičela, Sílou 
přenesla oheň dovnitř letounu a zavřela dveře. Zatracení uvnitř bouchali na železné stěny, stříleli do 
dveří a všemi možnými prostředky se snažili dostat pryč. Elynea s pocitem zadostiučinění šla pryč. 
Letoun vybouchl a rázová vlna odhodila děvče několik metrů do prostředka náměstí. Ztratila vědomí. 
 
Flotila Unie svobodných systémů po obsazení Korribanu vyskočila z hyperprostoru u Rhumie. Její 
obrana byla již zničena, armáda Sithů přistála na povrchu. Velkoadmirál Ztron vydal rozkaz lodím 
Acclamator, aby prorazily sithskou linii. Deset velkých křižníků je má podpořit a zbytek má utvořit 
blokádu planety. Přeživší vojáci Rhumie mají smůlu, žádné posily jim nepošle. 
 
Velmistr Lightseeker přemítal u náhrobní desky svého nyní již zesnulého mistra Karna, poslední dva 
roky pro něj nebyly jednoduché, všechny svoje síly vynaložil na to, aby udržel alespoň nějaký kontakt 
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a vliv v Lize. Saulův nenápadný a tichý převrat je dostal, jak prakticky, tak i v srdcích lidí, na okraj 
společnosti, což bylo každým dnem poznat i na Tauuku. Chrám se nedal kompletně utajit před 
místními a planetární vedení trnulo, kdy se slovo dostane k Lize, k níž byl Tauuk asociován. Je jen 
otázkou času, kdy budou požádání, aby odešli, nebo hůř, donucení, či dokonce udáni. A nejhorší na 
tom bylo to, že všechna veřejná vina za smrt prezidenta Manea Darmona i události na Corellii byly 
svedeny na jeho přítele. Bylo to pro něj těžké, nemyslet na pomstu a učinění spravedlnosti, ale 
nemohl riskovat, že by selhal a ztratil těch posledních pár přátel v Lize kolem konzula Axila Braeho, u 
kterého měl dokonce několik významných členů řádu. Nebo hůř, že by jeho případný úspěch 
destabilizoval Ligu, která by pak padla do rukou Sithům, ostatně ze Sithy obsazených území 
přicházely hrůzostrašné zprávy. Všechny tyhle teoretické scénáře mu projížděly v hlavě spolu se 
zásadní otázkou, jestli by proti němu měl v souboji šanci, snažil se zesílit, vždy chtěl být v používání 
Síly alespoň tak dobrý jako Karn, teď věděl, že musí být lepší.  
 
Lightseeker náhle uslyšel čistý a jasný hlas, který zároveň nebyl hlasitější než ten nejtišší šepot. Ptal 
se ho, jestli chce zničit toho, který ho zabil. Lightseeker se otočil, chodba byla liduprázdná a 
potemnělá. Poté uviděl temnou siluetu. Jeho hlas byl podivný, neznámý a neslyšený, připadalo mu to 
jako poslouchat psaný text. Chtěl mu něco říci, nemohl mluvit, chtěl k němu jít blíž, nemohl chodit, 
chtěl si ho lépe prohlédnout, jeho zornice odmítaly doostřit.  
 
Jediovo tělo se přesunulo na jiné místo, byl na vesmírném zařízení obíhajícím planetu, byla mu 
povědomá. Kuat? Jeho nohy ho nesly proti jeho vůli, prošel několika checkpointy a pancéřovými 
dveřmi, jež se před ním samy otvíraly, místností, co vypadala jako přijímací sál banky, po schodech k 
výtahu, jež sám bez zmáčknutí tlačítka sjel na patro -13, kde se syčením otevřel trezor. Uvnitř bylo 
mnoho očíslovaných bezpečnostních schránek. Jeho pohled spočinul na čísle 76. 
 
Hlas mu sdělil, že je to klíč ke zničení jeho nepřítele. Lightseeker téměř nadskočil, na rameno mu 
zaťukal jeden z mladých padawanů, protože od něj potřeboval radu. Velmistr si uvědomil, že chodba 
vypadá o dost jinak, než před chvílí a také, že se dost možná právě probral z mikrospánku. Ale ta vize 
byla tak přesvědčivá. Ukazuje mu snad jeho zesnulý mistr a přítel cestu ke spravedlnosti?  
 
I přes skutečnost, že slyšel hlas zesnulého přítele se rozhodl prozatím odložit tuto záležitost, protože 
nyní řešil důležitější věc. Tauucká vláda se rozhodla, že je na čase, aby Jediové opustili Tauuk, jinak 
odhalí jejich polohu galaxii. 
 
Válečná loď Saffron, oběžná planeta planety Quarzite, o několik hodin poději. Dee stála u obrovského 
okna, které tvořilo celou jednu stěnu admirálské kajuty, a pozorovala plující vesmír, nijak se 
nenamáhala oblékat se. Okno nebylo namířené na křišťálovou planetu, ale i pohled do prázdného 
vesmíru posetého tisíci malých hvězd, byl naprosto impozantní. Někde tam daleko však stále zuřily 
boje, stále zlo hrozilo vniknout do jejich životů, stále nebyl konec tyranii, kterou plánoval Galaxii 
zaplavit Král. 
 
Punax nechápal, proč má tak špatný pocit z blízké budoucnosti. Dee mu řekla, že Jediové jsou 
paranoidní. Punax ale řekl, že dokud bude usínat s vědomím, že Darth Sceleton stále žije, dokud 
nesmočí svůj meč v krvi takzvaného Krále za Galaxií a dokud nedostane hlavu toho, kdo vrazil nůž do 
srdce jeho učednice Titanie, nikdy nebude mít klid. Ale není to hněv, co ho pohání. Je to spravedlnost. 
A k tomu mu dopomůže Deein šéf. Punax vysvětlil, že Galaktická liga je slabá. Její současný velitel je 
možná silnou osobností, ale její struktura se rozpadá natolik, že prakticky každý může uchopit svůj 
podíl moci. Je potřeba využít někoho, kdo umí v mocenských paktech a intrikách chodit, aby porazili 
Krále. Bude s ním potřebovat mluvit. Dee to nepřipadalo jako dobrý nápad. 
 
Niry, Tolk a dvojice Tuk’atů po dlouhé cestě Sceletonovým osobním raketoplánem dorazili na 
Korriban. Jeho povrch byl však zahlcen toxinem, takže tu nemohli přistát. Niry to naštvalo. Na 
Sceletona nemyslela, ani omylem. K němu nic necítila. Tolkovi, který ji chvíli podezíral z toho, že ho 
chce předhodit Tuk’atům, sdělila, že odlétají jinam. Tolk ani nestihl zjistit kam, Niry už zadala 
souřadnice na Corellii.  
 
Lord Word si lebedil ve svém křesle a v duchu myslel na toho blázna, co se nazýval Císařem. Před 
chvílí mu přišla zpráva od Kraye Sise, díky které Word pochopil Sceletonovo šílenství. Už se nemohl 
dočkat, až spolu s Krayem toho tupce zabije. Ale Word Císaře podcenil. Císař vycítil zradu a poslal tři 
Inkvizitory a několik oddílů Nočních plášťů, aby Worda zatkli.  
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Najednou vtrhli na můstek a rychle zabili několik gardistů. Word vytáhl meč a pustil se do boje. Věděl, 
že nemůže vyhrát, ale vzdát se nehodlal. Bojoval s dvěma Inkvizitory současně – pomocí Síly je 
přitáhl k sobě navzájem, ti se vzájemně zabili svými rotujícími světelnými meči. Wordova garda tak 
úspěšná nebyla. Jeden z Nočních plášťů trefil omračujícím výbojem Worda do zad. Ten díky Síly 
výboji vzdoroval a odrazil i pár úderů od Inkvizitora Ararise, ale pak omdlel. Pláště ho pevně spoutali a 
odvlekli k Císaři.  
 
Císař seděl na malé stoličce, nahý, špinavý a šílený... Z očí mu kanuly slzy. Pořád slyšel ty hlasy. 
Chytl postávajícího RA-7 za kovovou paži a ta se rázem rozletěla na hromádku prachu a popela. RA v 
panice couvl.  
 
Sceleton však nechtěl, aby ho RA opustil. Už to bylo zase tady. Oči mu žhnuly temnotou stínu a pára 
se řinula z úst. RA se nebojácně přišoural ke svému pánovi a vrazil mu prst s jehlou do krku. Sceleton 
se svalil na podlahu.  
 
Sceleton chtěl mít u sebe Niry, řval jako šílený. Dotknout se její mysli pro něho nepředstavovalo 
problém. Kdyby ji však otevřel vrátka temného toku Síly, zabil by ji. Ozval se hluk za dveřmi, Sceleton 
zpozorněl. Dovnitř vpadlo několik Nočních plášťů. Císař je chtěl potrestat za jejich opovážlivost, když 
v tom si všiml, že vedli vězně. Dotyčný byl celý ovázán řetězy. Byl to Lord Word. 
 
V tom otřásla lodí exploze. Z hyperprostoru se vyrojily křižníky a začaly pálit na Říšskou flotilu. 
Inkvizitor Araris sdělil, že to Word přivedl tyto nové nepřátele. Císař si ho přitáhl Sílou. Byl zuřivý. 
Galaxie mu měla padnout k nohám, ale teď je to ztraceno. Aktivoval světelný meč a přesekl Worda 
v pase. Přistoupil k němu a plnou silou mu dupl na hlavu až pukla. Pak nařídil pobít jeho Wampy. A 
také si nechal připravit meditační komoru. 
 
Kamino, kancelář vědce Pomy Luma. Kdyby Poma měl vlasy, už dávno by si je vytrhal vzteky. Oba 
jeho výtvory selhaly. Aust totálně neschopný uspět v boji a Lord Word zrádce. Právě dodělal svůj třetí 
výtvor – Inkvizitora Dasse. V duchu si řekl, do třetice všeho dobrého. Tentokrát upraví svobodnou vůli, 
aby jeho duše byla k Císaři přikována, a zlepší bojový styl. Tento Inkvizitor snad konečně splní 
požadavky Císaře a zároveň požadavky vědce. Pak se Inkvizitor objevil. Temná postava schovaná v 
červenočerném obleku, jenž kdysi patřil Wordovi. Na opasku mu visel krátký světelný meč, byl 
naprosto stejný jak ten Wordův. Celý Inkvizitor byl jako Word, kromě upraveného mozku. Centrum 
poslušnosti bylo zlepšeno na úkor humoru, což vůbec nevadilo. Po závěrečné prohlídce ho Poma Lum 
poslal do raketoplánu Total Sith II v doprovodu dvou gardistů, stejných jako vlastnil Word. Raketoplán 
vyletěl na orbitu a zmizel v hyperprostoru, směr Rhumia.  
 
Jakmile Dass dorazil na palubu Father's Curse, usilovně trénoval. Z jeho meče vylétly jiskry, když se 
střel s mečem jeho gardisty. Po asi pěti minutách usilovného přetlačování a odrážení si Dass řekl, že 
je na čase střetnutí ukončit. Jedním úderem svého krátkého meče odzbrojil jednoho gardistu, jeho 
meč si přitáhl a hodil na toho druhého, čímž ho shodil a Sílou odzbrojil. Potom se vydal do 
soukromých komnat, kde se ponořil do meditace. Viděl útržky Wordova života, stejně jako jeho zradu 
a smrt. Potom viděl svého Císaře, jak umírá, a viděl Zabraka. Nevěděl proč, ale přišlo mu, že mohl za 
Wordovu zradu. Pak najednou upadl na zem a uvědomil si, že Síla mu teď víc neprozradí. Taky si 
uvědomil, že s Wordem je hodně propojený. Pak otevřel holocron a pokusil se z něj získat rady a něco 
se naučit.  
 
Dass vstoupil do Císařových komnat a udeřil drápy do hrudníku, ze kterého mu vytekla krev. Jeho 
Císař ho přivítal temným hlasem a Dass stejně temným hlasem odpověděl. Sceleton potom s Dassem 
dlouho rozebíral plány tažení, a když Dass odcházel, řekl mu Císař, aby se poučil z chyb svého 
předchůdce.   
 
Sceleton hleděl do Wordovy tváře – své tváře... Už i Sithové se od něho odvrací – jeho vlastní děti. 
Měl uťatou Velkoadmirálovu hlavu na dlani a zkoumal jeho vytřeštěný pohled. Nikdo z Nočních plášťů 
ani nemukl. Podělil se s ním o vše a on mu to vrátil tím, že mu přivedl před nos nepřítele, když byli jen 
krůček od vítězství nad Rhumií. Koráb Father's Curse se opět otřásl pod náporem drtivých střel z 
nepřátelských křižníků.  
 
Jednoruký poskok mu ohlásil, že můstek je v plamenech. Bitva je prohraná, musejí se stáhnout. S 
puknutím se Wordova lebka rozletěla a zlila Sceletonovo nahé tělo krví a mozkovým mokem. Pak se 
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otočil k jednorukému a natáhl k němu zakrvácenou paži. Pomocí vůle mu sevřel hrdlo a mrštil s ním o 
stěnu s takovou prudkostí, že se nebožák rozplácl, jak zašlápnutý hmyz. Sceleton sdělil, že ode 
dneška není žádné jeho dítě v bezpečí před jeho hněvem.  
 
Do dlaně mu vklouzla tunika a provizorně zahalen se vydal k hangáru. Noční pláště jen mlčky a se 
sklapnutým hledím vstřebávali jeho ostrá slova. Vražda Sitha, nebo jen vztáhnutí ruky na vlastního 
bratra, byl odpudivý zločin, jeden z nejhorších činů, jakého se mohli ve své hierarchii dopustit.  
 
Za Sceletonem doklusal těžce oděný Araris. Sceleton se ho zeptal, jak se o zradě dozvěděl. Inkvizitor 
sdělil, že u Velkoadmirála našli datapad, který snímal jejich polohu, odposlouchával je a několikrát 
také kontaktoval ligového konzula. To Sceletona překvapilo. Tak proto tolik lodí. Mohlo ho to 
napadnout už dávno. Liga byla sice stále v rozkolu, ale stále platila za druhý nejmocnější státní útvar 
galaxie. Její flotila byla obávaná po celém Vnitřním okraji a jejich Velkoadmirál... Další otřes, loď se 
hroutila. Sceleton i Araris se natáhli na kluzké palubě rozpadajícího se korábu.  
 
Sceleton přikázal, aby se všichni Inkvizitoři a Noční pláště přesunuli do stíhaček. On sám se zatím 
s nepřáteli vypořádá po svém. Když všichni ostatní odešli, Císař přistoupil k terminálu a otevřel dveře 
od kóje s meditační sférou. U ohromného „oka“, Sithské Meditační sféry, postával RA-7 s obřadní 
róbou, přilbou a vidlemi. Otřesy byly čím dál silnější. Droid Sceletona oblékl do zbroje, s jednou paží 
mu to šlo ztěžka. Císař mu vyrval z dlaně obětní vidle, otevřel horní poklop a skočil dovnitř. 
 
Vnitřní zrcadlové stěny se při jeho příchodu rozzářily. Sceleton poklekl na pravé koleno, pevně sevřel 
vidle a přivřel oči. Meditační sféra se dala do pohybu a vplula do bojové vřavy. Sceleton se ponořil 
hluboko do toku temné strany. V hlavě uslyšel chraplavý hlas Lorda Maluma, který mu poradil, aby se 
soustředil a nechal v sobě proudit hněv, nenávist a strach. Síla ho povede, je jejím pánem. 
 
Cítil strach, strach Zatracených – strach svých synů. Báli se, že zklamou svého otce. Byl přece 
vyvolený, aby vládl galaxii. Nahlédl do duše svého nepřítele. Taky se bál. Sceleton bloudil stezkami 
temnoty, putoval ke svému cíli – ke smrti.  
 
Velkoadmirál Ztron byl šokován, když spatřil zjevení nad obzorem. Právě ožily dávné mýty: rohatá 
monstra o velikosti hvězdných křižníků se zčistajasna zjevila před zraky jeho vojáků. Vrátila se ze 
záhrobí, aby dokončila pomstu vyvolených. Někteří tvorové měli hadovitá těla s ostny, jiní desítky 
nohou. 
 
Ztron v panické hrůze přikázal, aby se jednotky přeskupily do obranné pozice. Přímo před oknem 
Ztronova štíhlého korábu proletěla jedna z hadovitých nestvůr a udeřila čenichem do přídě, až se 
posádka můstku popadala na chladnou podlahu. 
 
Císař se spokojeně pousmál a otevřel oči. Ligové koráby byly všechny zformované, namačkané na 
jednom místě a chaoticky pálily do nestvůr kroužících okolo nich. Karta se obrací. Sithské lodě třídy 
Harrower se daly rychle do pohybu. Ligové a Rhumijské fregaty byly v pasti. Harrowery pálily z 
příďových baterií skrze nehmotná monstra.  
 
Ztron vydal rozkaz stáhnout se zpět na Borosk. X-Wingy se měly vrátit do hangárů dřív, než budou 
všechny zničeny. Důstojník se chystal vykonat rozkaz, když v tom náhle do okna můstku vletěl stíhač 
třídy Annihilator. Okamžitě se spustila vzduchotěsná vrata a čerpadla kyslíku se s hučením rozběhla 
na plný výkon. Dveře od výtahové šachty se rozletěly a dovnitř vpadl Kray Sis, oděn v černé tunice 
jako sama noc. Horečně se rozhlédl po můstku a spatřil Velkoadmirála, jak se nemotorně zvedá. Sílou 
odhodil traverzu, která Ztronovi skřípla kotník a pomohl mu vstát.  
 
Kray Sis byl rozzuřen, protože nikomu z nich nedošlo, že žádná Sithská monstra tu nejsou, vše je jen 
trik. Ztron to nechápal. Kray tedy ukázal na Meditační sféru, která se vznášela nad bitvou. Kray 
přikázal zaměřit palbu přímo na ni. Palubní důstojníci se zvedali na nohy a začali plnit nové rozkazy. 
Jeden z nich, který se předtím chystal vydat signál k ústupu, však byl náhle probodnut světelným 
mečem. Za ním se tyčil Araris, který se vyhrabal z hořící stíhačky, držíc se za krvavé rameno. 
 
S napřaženým mečem se rozběhl vstříc Zabrakovi. Kray jen ledabyle ukročil do strany, aktivoval svůj 
vlastní meč a jeho zběsilou ránu zablokoval. Araris ho považoval jen za Jedie. Kray mu jeho omyl 
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neodpustil, zažehl druhou zbraň a zaskočenému Sithovi uťal hlavu. Pak ještě zavolal na Ztrona, aby 
už na nic nečekal a pálil na Sceletonovu loď. 
 
V dalším okamžiku se koráby Unie vyprostily ze sevření nestvůr a natočily své kanony na záhadný 
objekt. Neškodně propluly skrze nehmotná těla a vypálily zničující salvu. 
 
Císař upustil vidle, rozpřáhl paže a s řevem vztyčil štít ze Síly. Svaly měl napnuté a mysl mimo čas a 
prostor. Proudy zelené energie neškodně míjely jeho sféru a za doprovodu ohlušujících explozí mizely 
ve Father's Curse. Šlachovitý krk měl křečovitě stáhnutý a jen sípal námahou. Vodopád zelené plazmy 
pomalu pronikal jeho štítem a Harrowery nestíhaly opětovat palbu. Pak prostory Father's Curse 
zahalily plameny a pancíř se roztrhl. Obrovitý koráb pukl a rozlomil se napříč v půl. Ohromná exploze 
odhodila Meditační oko stranou a Císař klouzal po hladkých stěnách sem a tam. V jediném okamžiku 
zmizely všichni děsiví tvorové a obě flotily se znovu střetly. S Císařem to házelo ze strany na stranu, 
dokud oko neskončilo daleko od centra dění. Byl opět plně při vědomí a horečně si nasadil přilbu, 
která mu spadla z hlavy. Rozhlížel se okolo sebe a spatřil sithské koráby, jak se stále snaží držet 
Ligovou flotilu v šachu. Nepřítel si díky početní převaze rychle probíjel cestu ven ze sevření.  
 
Velkoadmirál Ztron zavolal loď Hand of Justice a vydal jejímu kapitánovi Vermisovi rozkaz, aby 
Meditační sféru sestřelil. Loď opustila formaci a začala ji okamžitě pronásledovat. 
 
Císař se zahleděl se na rozmanité ligové křižníky a spatřil jejich výsostné znaky... Černá pěst? Nápisy 
UFS? Tady mu něco nehrálo. Tohle nebyla Liga. Svaly se mu stáhly a Sceletona opět zachvátila 
touha po zabíjení. Oči se mu rozzářily a od úst mu stoupal dým. 
 
Vermis vydal rozkaz k palbě. Ve Sceletonovi se zpěnil hněv, povstal a otevřel náruč. Zahalili ho 
plemeny a jeho zbroj zmizela v závoji jisker. Na palubě Hand of Justice panoval chaos. Kormidelník se 
sotva držel na nohou. Pak odběhl od navigačního terminálu. Kapitán Vermis se na něj obořil. 
Přistoupil k němu a zahleděl se do jeho lesklých očí. Slzy mu tekly a uniformu měl už celou 
propocenou. Kormidelník se omluvil, tasil blaster a střelil kapitána do břicha. Když padl k zemi, prošil 
mu hlavu desítkami střel. 
 
Jeho kolega ho chtěl zastavit, ale rázem ho potkal stejný osud. Voják na hlídce shodil helmu a jal se 
svého druha trhat holýma rukama, až krvavé cáry létaly po palubě. Na záda mu skočil jeho kolega ve 
zbrani a v záchvatu šílenství, který pohltil celou loď, mu ukousl obě uši. Bezhlavé tělo mariňáka slepě 
pochodovalo po můstku, dokud nepadlo. Krev tekla proudem. Na můstek doběhla další četa bláznů a 
všechny pokropila plamenometem. Pak se svalili na zakrvácenou palubu a se smíchem si z břich 
tahali střeva.  
 
Nad tím vším se vznášel vyvolený, Císař Sithského impéria a spasitel galaxie, imperátor dvanácti 
hvězdných systémů a všemohoucí pán stínu. Sceleton hrozil ohromnou pěstí, jako pekelný dirigent a s 
úsměvem na tváři pozoroval, jak Hand of Justice mizí v oblaku plamenů na povrch Rhumie.  
 
Jeho chorá mysl již nadále nevstřebávala všemohoucí moc, a tak se za doprovodu křečovitého řevu 
odebral do stínu. 
 
Protože byl můstek Father's Curse zničen, Dass rychlým krokem zamířil k císařským komnatám, když 
přišlo vysílání od Inkvizitora Ararise. Bylo mu oznámeno, aby se spolu s Inkvizitory a Nočními plášti 
evakuoval z lodi. Rychle zamířil do svého raketoplánu v doprovodu gardistů a zeptal se, kde je Císař. 
Bylo mu řečeno, že ve své Meditační sféře. 
 
Dass ucítil narušení v Síle, rychle nastoupil do raketoplánu, z kokpitu sledoval bitvu a křičel rozkazy. 
Najednou uviděl malou tečku, jak se oddělila od ostatních lodí, a viděl, jak je pronásledována 
křižníkem, který najednou začal padat dolů. Dass vykřikl. Rozkázal, aby byla Meditační sféra 
zachycena vlečným paprskem. Po krátké chvilce byla přitažena a připojena k lodi. Najednou na 
raketoplán zaútočily stíhače, ale byly odehnány laserovými děly raketoplánu.  
 
Dass se snažil najít droida RA. Nevěděl, co udělat s Císařem v bezvědomí. Najednou se v Dassově 
hlavě ozval hlas, který mu radil, aby ho zabil a stal se tak sám císařem. Dass ale Císaře nechtěl zradit 
a vypudil myšlenky Worda z hlavy. Gardista sdělil, že RA-7 je na lodi Trident. Dass okamžitě nařídil 
odletět na ni. Když dorazili, RA si Císaře převzal a Dass se vydal na její můstek, aby se ujal velení. 
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Vlajková loď Trident admirála Rancisise dostávala těžké zásahy. Byla stará, ale její houževnatost vše 
kompenzovala. Deset lodí již bylo zničeno. Dass se zahleděl na obzor. Tolik jeho bratrů už padlo… 
Další otřes. Dostal hlášení, že nepřítel prorazil hangár. Dass se dlouho nerozmýšlel a zavolal Itzimu a 
Irelovi, kteří hangár bránili. Přikázal jim, aby vzali tolik Nočních plášťů, kolik seženou. Chtěl 
pokračovat, když v tom spatřil dva X-Wingy, jak proráží cestu obrněnému transportéru. Přikázal zavřít 
nouzové dveře, ale byly zaseklé. Byl čas se připravit na boj. 
 
Rudá čára na terminálu byla čím dál více klidná… Císař umíral. Sceletonův věrný společník RA si 
šrouboval do loktu baňku s hustou žlutou protilátkou. Váhal – poslední dávka, poslední naděje. Zarazil 
ampuli do loktu a z prstů vysunul jehlice. Sevřel Císařův šlachovitý krk, všech pět ostnů zaryl do tepny 
a lektvar vpustil do krevního oběhu. Všechna tekutina byla vpumpována do Sithova těla, když v tom se 
ozvalo pronikavé pípání – Sceleton, nejmocnější Temný pán, jaký kdy žil, vydechl naposled. 
 
Itz nebyl moc rád, že má jen tolik vojáků. Ptal se, kde jsou ostatní Inkvizitoři. Iril mu řekl, že Sederis 
havaroval a Aust zmizel. Víc jich na palubě už nebylo. Oba bratři běželi úzkým koridorem směrem k 
hlavnímu hangáru. Sirény houkaly po celé lodi a nouzová červená světla ozařovaly spletité chodby. 
Těžké hábity a špičaté kapuce jim vlály za zády. 
 
Čtyři legie Nočních plášťů včele s Dassem by se k nim měly přidat. Sithové doběhli k rampě a rychle 
se přehoupli přes zábradlí. Uvnitř hangáru nesvítilo jediné světlo. Oba Inkvizitoři zažehli své meče a 
obezřetně se jaly zkoumat temná zákoutí. Potichu našlapovali a přidržovali si podkasané suknice, aby 
nezakopli. Itz si přiložil dva prsty levé ruky na čelo a snažil se navázat kontakt s vetřelcem. 
 
Dass vydával rozkazy Nočním plášťům, kam zaútočit. S šestatřiceti těžkooděnci v šestirohých přilbách 
vtrhnul do rozlehlého hangáru. Temnotu prozářily modré trojúhelníčky, když Pláště zapnuli noční 
vidění. Byli vybaveni velkým štítem ze slitiny lehkých kovů. Čidlo, umístěné vně plátu, vysílajíc signál 
do hledí, umožňovalo gardistům vidět skrze štít. Každý z elity hrdě třímal oboustrannou elektrohůl. S 
Inkvizitorem v čele obcházeli otevřené doky a pronikali hloub a hloub do tajů místnosti. 
 
Volal Irila, ale neozýval se. Kývl na Noční pláště, aby šli napřed a sám se snažil naladit vysílač. Náhle 
jeden z Plášťů vyjekl jako vystrašené dítě, když se v téměř nepostřehnutelném okamžiku kolem nich 
prohnala jakási postava. Dass se už nesnažil zachovat tichou nenápadnost a rychle sáhl po 
světelném meči. Jeden voják protivníka spatřil. V doprovodu řinčení těžké zbroje se všichni rychle 
hnali k podpěrné konstrukci, na níž seděla záhadná postava. Dřív, než k vetřelci doběhli, byl už zase 
ten tam. 
 
Dass přeskočil podpěry a pronásledoval nepřítele s taseným mečem. Hangárem se nesl uši drásající 
smích. Dass se rychle rozhlížel kolem sebe, ale nikoho neviděl. Počkal tedy na své druhy, až přelezou 
na druhou stranu a pak společně vyrazili za smíchem. 
 
Dass se zhrozil, když zjistil, co se mu připletlo pod nohy. Byla to uťatá hlava Itziho. Náhle se nepřítel 
ukázal. Noční plášťě stáli jako přikovaní a s hrůzou ho sledovali. Rohatá postava, oblečená do půli 
pasu, seděla na čtyřmetrové hromadě zničených bojových Golemů a hlasitě se smála, až se za břicho 
popadala. Před ní se vznášel válečník v černém kabátci – Iril. Inkvizitor hlasitě sýpal a držel se za 
hrdlo. Za zády mu levitoval jeho vlastní světelný meč. Karmínová čepel se mu zaryla do zadnice a 
prořezávala napříč. Obě poloviny Sithova těla s plesknutím dopadly pod vysokou hromadu. Noční 
pláště rychle obklíčili mohylu, štíty zarazili k podlaze a výhružně vztyčili elektohole. Vetřelec Dasse 
poznal, oslovil ho. Dass se prodral zástupem těžkooděnců, s mečem pod bradou v útočné pozici. 
Chvíli ho považoval za Jedie, ale ten by nebyl tak brutální. Dass výhružně zatočil krátkým mečem. 
Rohatec se pousmál a vystoupil ze stínu do záře vznášejícího se Irilova meče. 
 
Byl to Kray Sis. S nezbytnou arogancí řekl, že přišel uplatnit svůj nárok Temného pána. Ťukl prstem 
do rukojeti, v okamžiku se rozpadla v prach a červený Kyber krystal spadl Krayovi do dlaně. Dass byl 
rozzuřen, že se někdo jako on opovažuje přivlastnit si sithský titul. V Dassovi se s rostoucím hněvem 
hromadila ohromná Síla, kterou vypustil na troufalého špinavce. Modrý blesk Temné strany proťal 
šero. Kray jen mávl pravicí a obrovský Golem se před ním vztyčil jako štít. Blesk obalil promáčklý 
pancíř a droid se vznítil. Hořící kolos se pak rozletěl přímo na patriarchu. 
 
Jeden z gardistů obětavým skokem na poslední chvíli zachránil život Inkvizitora. Golem tedy vletěl 
přímo do houfů Nočních plášťů. Způsobil v jejich formaci zmatek a paniku. Plápolající gardisté z 
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prvních řad s řevem utíkali pryč. Jejich velitel, Mistr noci, na ně marně volal. Kray mezitím seskočil v 
elegantním saltu z hromady droidích těl a kotoulem přistál před prchající Sithy. Jako boží trest seslán 
z hůry za jejich strašlivé skutky, se teď před nimi tyčil. Z kožených řemínků na zádech si odepnul 
světelné meče a duo šarlatové záře proťalo tmu. Mistr noci roztočil elektrohůl a s bojovým pokřikem se 
vrhl na nepřítele. 
 
Droid-zdravotník rozhodl, že musejí pryč. S pomocí RA začali přenášet Císařovo tělo z lůžka na 
levitující pult. RA horečně přiskočil a vzal mrtvolu do náručí. V tom do zdravotního centra vpadl 
Zatracený s proťatým břichem. Slezinu měl vypálenou a obsah žaludku trousil za sebou. Hekal v 
agónii a svalil se na podlahu před RA. Zdravotník horečně vyměnil násadu na zápěstí za klepítko a 
vrhl se na Císařovo tělo. RA se mu mlčky postavil do cesty. Zdravotník sdělil, že voják je zraněn 
smrtelně, ale může ho zachránit. Císařovo neporušené tělo je kompatibilní. Víc už ale nestačil říct, 
protože RA chladně natáhl pravačku a jakoby nic, urval doktorovi hlavu. Pánovo tělo odložil na pultík a 
rychle s ním odběhl směrem k transportu. Ozvěna posmrtných skřeků umírajících Sithů se nesla 
chodbami. 
 
Dassovi třeštila hlava, ale byl celý. Svalil ze sebe hořící tělo gardisty, který mu zachránil život. Vše se 
kolem něho točilo, ale vztek mu dodal sílu. Na chladné podlaze se v krvi váleli nejlepší válečníci Říše. 
neměli šanci. Mistr noci mu ohlásil ztráty. Dass řekl, že musí evakuovat loď dřív, než je tu všechny 
pobije. Rozkázal vyslat zprávu na můstek, že velení se přesouvá na Tartaros. Pak se zeptal, kde je 
Císař.  
 
RA stiskl terminál a zadní rampa člunu se vysunula. Opět vzal pána do náruče a chtěl vstoupit do 
úzkého prostoru, když v tom se před ním rozzářila rudá čepel. Kray Sis se postavil před droida a s 
nepředstíraným odporem pohlédl na Císaře. Sithské Tažení pohromy je u konce. Rozmáchl se mečem 
ke smrtícímu úderu. RA k sobě pevně stiskl nehybné tělo. Rudá zář proťala vzduch a zastavila se 
těsně před droidovými fotoreceptory. 
 
Inkvizitor Dass rychle odklonil čepel a okamžitě zaujal obranou pozici. Byl odhodlaný Kraye porazit. 
Zvolal na RA, aby Císaře odnesl do bezpečí, zatímco elegantně kryl další zběsilý výpad. Droid opatrně 
položil Sceletonovo tělo na polstrovanou sedačku a zmáčkl odpočet do startu. 
 
Dass se snažil nebýt Krayovi ničím dlužen, ale když chtěl přejít do protiútoku, Zabrak natáhl levici, 
zmocnil se ho Sílou a mrštil Inkvizitorem o duraocelovou stěnu, takovou silou a prudkostí, až mu 
vyrazil dech. Kray se napřáhl, aby ukončil krátký život Sitha, když v tom mu zápěstí sevřela kovová 
dlaň. 
 
Dass se rychle snažil vzpamatovat. Uviděl RA, jak se mu statečně vrhá na pomoc. Rychle zhodnotil 
situaci a kotoulem vzad se svalil po bok Sceletona. Kray se zlostně obořil na RA, který se za 
doprovodu uširvoucího skřípotu zkroutil v hromádku plechu. Kray se jen bezmocně díval skrze 
průhledné dveře, jak člun mizí v dálce. 
 
Člun mířil na loď Triton. Dass tiše oddychoval a vzpamatovával se ze souboje z Krayem. V duchu si 
pomyslel, že konečně zná identitu toho Zabraka. Když už byli skoro u hangáru, znovu se Dassovi 
ozval v hlavě hlas Worda, který ho nabádal, aby Císaře zabil. Dass Worda rychle vypudil a připravil se 
na přistání. Doletěli do velkého hangáru, kde bylo po obou stranách v pozoru nastoupeno několik řad 
Nočních plášťů. Uprostřed hangáru stáli Inkvizitor Ovr, Zrudon, Kryn a dosti zmrzačený Aust.  
 
Tito Inkvizitoři převzali velení nad flotilou. Dass rychle pokynul čtyřem Nočním plášťům a Krynovi, aby 
se postarali o Císaře, který se dosud neprobral. Pak ještě vykřikl na Kryna, aby byl co nejdříve na 
můstku. A v doprovodu Ovra, Zrudona, Austa a deseti Nočních plášťů rychle zamířil na můstek.  
 
Dass se rozhlížel po vesmíru, sledoval bitvu a rychle vykřikoval rozkazy. Musel zlikvidovat nepřátelské 
křižníky, aby mohl provést vylodění. Zatímco turbolasery čistily cestu, v hangárech se připravovaly 
stovky transportérů. Tři lodě na okraji sithské flotily byly zničeny za cenu téměř kompletního pročištění 
cesty a zlikvidování minimálně šesti křižníku nepřátel. Jeden křižník se pokusil o troufalý průnik skrz 
mračno stíhaček, Dass nepotřeboval Sílu ani mozek, aby mu byl jasné, že křižník to nemůže přežít. 
Zatímco křižník ničil stíhačky a sám byl ničen, vykřikl Dass do komunikátoru, aby se okamžitě stáhl.  
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Velitel lodi ale sdělil, že motory nefungují. Dass se rozzuřil a velitele Sílou uškrtil. Během tohoto 
malého problému se z křižníků vynořila první vlna transportérů, chráněná stíhačkami třídy Annihilator. 
Dass si k sobě přivolal všechny čtyři podvelitele a předal jim rozkazy. Aust zůstane s ním, Kryn bude 
po celou dobu u Císaře, Zrudon a Ovr budou v přední linii, aby mohli lépe velet svým armádám. 
 
Dassovi přišla zpráva, že první vlna téměř zajistila palác, z něhož mělo být velitelství. Dass zapnul 
holoprojektor a jeho tvář se objevila na všech sithských lodích. Ohlásil, že nadešla chvíle útoku. Je 
načase zlikvidovat uzurpátory sithského titulu a bezvěrce. Je čas, aby Sithové převzali to, co jim 
náleží. Nemají nikoho šetřit, nemají brát zajatce. Mají zabíjet a mstít se. Vydal pokyn k útoku. 
 
Dass se potom v doprovodu čtyř Inkvizitorů a Nočních plášťů vydal k transportérům. Řadoví Zatracení 
se také naloďovali. Křižníky měly zapnuté automatické řízení, takže nevyžadovaly posádku, i když 
nebyly tak efektivní. 
 
Čtyři transportéry s Inkvizitory a další s Nočními plášti byly uprostřed formace složené z transportérů 
se Zatracenými. Navíc byli chráněni letkami Annihilatorů. Všechny skupiny letounů se spojily v jednu 
mohutnou. Vezla téměř dva miliony Zatracených. Pár transportérů do sebe omylem vrazilo a bylo 
zničeno.  
 
Čtyři hlavní transportéry s Inkvizitory přistály na hlavním shromaždišti, Dass rychle vyskočil a setkal se 
s velitelem první vlny, Inkvizitorem Qerem. Qer mu ohlásil, že zbývá obsadit hlavní řídící místnost, ve 
které dosud vzdoruje 30 vojáků. Najednou z okna té místnosti zamířil sniper a vystřelil na Dasse. Dass 
chytil jednoho Zatracence Sílou a přitáhl si ho před sebe, vykryl tak výstřel. Pak vytáhl meč a hodil ho 
na snipera, čímž ho zabil.  
 
Pak v doprovodu svých podvelitelů, spícího Císaře a Nočních plášťů vyběhl nahoru před dveře řídící 
místnosti. Vyrazil Sílou dveře a uviděl barikádu postavenou ze zařízení místnosti. Rozsekal ji mečem 
a trosky poslal na dvojici nepřátelských vojáků na druhé straně. Vpadl do místnosti a útočil na všechny 
uvnitř. Vyskočil do vzduchu, nepřátelé se mezitím omylem postříleli navzájem. Pak seskočil před dva 
vojáky, kteří zbývali, a Sílou je přiměl, aby se také navzájem zastřelili. Pak do místnosti vešli i ostatní a 
začali se připravovat na celoplošný útok. 
 
Total Sith II vystoupil z hyperprostoru nad planetou Kamino a připravil se na přistání. Po chvíli dosedl 
na přistávací plochu a z raketoplánu vystoupili dva gardisté, kteří se vydali do kanceláře Pomy Luma. 
Když vstoupili, Poma je pozdravil a poslal do laboratoře. V laboratoři jim navlékli speciální bio-brnění, 
které se připojilo k jejich tělu. Bylo extrémně silné, dokázalo ustát nepřímou ránu světelným mečem a 
vstřebat odražený nebo slabý energetický výboj. Dokázalo vstřebat výbuch malého granátu a mělo 
speciální bojové vybavení. 
 
Potom se vrátili na přistávací plochu, kde čekalo dalších 98 gardistů oblečených ve stejném brnění, 
připravených sloužit Císaři a Dassovi. Spolu nastoupili do raketoplánu, v kterém zamířili směr Rhumia.  
 
Zatímco raketoplán odlétal, Poma si zabalil všechno své vybavení. Věděl, že je na čase zmizet z 
Kamina. Vzal co nejvíce klonovacích baněk a s pomocí ostatních Kaminoanů je naložil do 
transportéru. Byl to ohromný náklad a z většiny tajný. Pak si vzal ještě svůj datapad, jenž si uložil do 
speciálního trezoru ke vzorku Sceletonova DNA. Pak odletěl ze soustavy na svou tajnou základnu. 
 
Elynea Shaanti vstala. Bolelo jí celé tělo, měla žízeň a hlad. Rozhlédla se, spatřila skupinku Rhumianů 
opékajících si jakési maso. Sáhla na držák na světelný meč. Byl prázdný. Znavena a plna zoufalství 
odešla ke skupince lidí. Poznala, že jde o tři rodiny a jednu dvojici. Přivítala se s nimi a usedla mezi 
dvě rodinky. Kluk z rodiny naproti ní ji ukázal její světelný meč, nevěděl, co to je. Elynea mu ho vzala. 
 
Muž poznal, že Elynea je jedijka, která bojovala se sithskými roboty a klony. Pochválil ji a zeptal se, 
jestli jim pomůže s obnovou planety a poražením zbytku nepřátel. Elynea ale chtěla odletět zpět do 
chrámu, ovšem nemá žádnou loď. Muž byl majitelem doků. Většina majitelů lodí byla zabita v bitvě, 
takže nějakou loď by pro ni měl. Dal ji klíče od doků a rozloučil se s ní. Elynea doběhla k dokům, 
vybrala si tu nejlepší loď a odletěla z planety.  
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Kdosi strhl z B-artovy hlavy špinavý lněný pytel. Oslepila ho silná záře. Přimhouřil oči a vyděšeně 
zaklel. Chvíli mu trvalo, než rozeznal pětici mužů stojících v půlkruhu kolem něj. Před ním stála 
kamera a za ní přikrčený voják. Vedle dva žlutobíle zářící reflektory. Klečící král zaklel. 
 
Ke králi přistoupil muž a svým tělem zakryl prudké světlo. Byl v barvách Sithů. S velkým pohrdáním 
sdělil, že jednají v zájmu vyššího dobra. Voják se podíval do kamery a odpajdal dva kroky od krále. 
Řekl, že on a jeho bratři bojovali na planetě Zakuul. Účastnili se krveprolití, vraždili nevinné, to vše pro 
B-arta, ne pro svobodu a mír. Díky němu teď žádají o odpuštění svých hříchů. B-art je za ně 
zodpovědný. Tato bestie nechala vyvraždit miliony lidí a z desítek milionů udělala otroky... Vláda 
tohoto monstra je u konce. Je na čase, aby galaxie měla jednoho vůdce. Někoho, mocného a 
spravedlivého. Pak ve jménu Rhumie a spojenců a Rhumií dobytých planet odsoudil krále B-arta 
ke smrti.  
 
Král zapíral své jméno. Nadával na nespravedlnost a čarodějnictví. Proklínal a klel. Voják zapnul B-
artův červený světelný meč a přešel k muži před ním. Ťal. Hlava spadla ani ne o dva metry vedle. 
 
Great Victory mířila i s doprovodnou flotilou k cílové planetě Karideph. Brae a Cass byli na můstku, 
kde plánovali taktiku útoku. Útok mohl vyjít, pokud Sithové nijak razantně neposílili obranu. Měli ale 
významnější planety.  
 
Náhle zapípaly senzory dalekého dosahu. Zachytily malé plavidlo, které se blížilo. Mělo bezpečnostní 
kódy externích konzultantů. Brae přistoupil k monitoru a krátce na něj pohlédl. Kódy dobře poznával. 
Nařídil opustit hyperprostor a zastavit. 
 
Flotila zastavila a chvíli poté se v její blízkosti z hyperprostoru vynořilo plavidlo, které ihned vlétlo do 
hlavního hangáru Great Victory. Brae dorazil, jak nejrychleji to šlo. Z lodi rázným krokem vystoupila 
dvojice postav: dva muži – člověk a Wookiee. Stormtroopeři i hangárový personál na ně již byli zvyklí, 
takže je to nijak nevyvedlo z míry.  
 
Brae k nim přistoupil. Byl to Vrahos a Artax. Brae jim sdělil, že jdou právě včas. Hlášení o průběhu 
jejich mise si rád poslechne, ale teď není vhodná doba, protože je čeká útok. Sdělil také, že se mu 
podařilo získat deset dalších Jediů. Brae je za nimi odvedl a pak se rychle vrátil na můstek.  
 
To už flotila pokračovala v cestě. Když konečně dorazila, Brae i Cass byli trochu zaraženi. Na orbitě 
byla čtveřice těžkých křižníků třídy Subjugator. Cass se podivil nad tím, jak je mohla rozvědka 
přehlédnout. Zřejmě byly nové. Brae vyhlásil bojový poplach. 
  
Sithské lodě spustily palbu. Ligové křižníky Victory-II a Imperial-II byly o dost slabší, ale bylo jich zase 
víc a byly více pohyblivé. Většinu nepřátelské palby tedy schytával Executor. Cass navrhl vypustit 
pozemní útok, ale Brae chtěl nejprve zajistit orbitu. Jenže to se v brzké době nepodaří. Cass navrhl 
ústup. Brae zaťal ruku v pěst. Tentokrát ustoupit nechtěl, Karideph dobude. 
 
Executor zahájil mohutnou kanonádu ze všech velkorážních zbraní, všechno zaměřeno na 
Subjugatory. Ostatní sithské lodě přenechal svému doprovodu. Ale nestačilo to. Subjugatory se 
rozestoupily do formace, která byla jako dělaná na boj s většími plavidly. Nepřítel se učil rychle. Great 
Victory dostal několik těžkých zásahů do přídě, několik subsystémů explodovalo. Brae nařídil držet 
pozici a volat o pomoc. Cass sdělil, že pomoc přiletí třeba i za půl hodiny, to už bude pozdě. Brae na 
svém rozkazu trval. Cass vyslal zprávu a doufal v zázrak. 
 
Onbelik po dlouhé dny chodil po svých komnatách a pouze párkrát denně se zahleděl z okna na 
flotilu, která byla vidět z povrchu planety a každým dnem neustále rostla. Celou dobu přemýšlel o své 
minulosti a o odměně, která byla na něj vypsaná. Částečně ho uklidnilo, že se mu podařilo zničit 
většinu informací o jeho území, avšak plánoval svoji říši rozšířit a hrozilo odhalení. Přešel do své 
kanceláře, která byla po dlouhých dnech zatuchlá. Sám císař vypadal velmi unaveně a rychle padl do 
křesla u stolu. Pohlédl na mapu galaxie a zaměřil se na svoji malou říši. Pohlédl i na vedlejší region, 
ale únavou usnul.  
 
Probudil se druhý den odpoledne, kdy se konečně cítil odpočatý. S novou energií si představil celý 
plán. Opět pohlédl na obrazovku a usmál se na malý sektor Tungra, který byl ovládán piráty a skládal 
se z pár planet. Vyběhl z komnat na chodbu, kde se vydal do velící místnosti. Zde se posadil a nechal 
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si předvolat všechny své Moffy. Po několika minutách se všichni sešli a Onbelik začal se svojí řečí, 
kde zdůraznil, že za pár dní započne invaze do pirátského systému. Řeč byla krátká. Poté se odebral 
zpět do ložnice, kde si sundal plášť. Následně přešel k výtahu, kterým se vydal k laboratoři.  
 
Když výtah sjel dolů, přešel pár chodbami do kanceláře nového vedoucího. Vědce odstrčil a přešel k 
ovládacímu panelu, kde naťukal nové informace k zombiím. Nyní nakázal přivážet vězně ze sekcí 
nejvyšší bezpečnosti, kde byli pouze vrazi a podobná špína. Než se stihl vědec zvednout, příkazy byly 
zadány a Onbelik vědce probodl světelným mečem. 
 
Vyšel z kanceláře a Sílou uškrtil další dva vědce. Přešel do protější kanceláře, kde zlikvidoval další 
dva a sešel po úzkých schodech o patro níž. Přešel po můstku nad dvěma otáčejícími se sloupy, které 
tvořily elektřinu. Na můstku stál u panelu vědec, který byl okamžitě přehozen dolů. Onbelik poté zadal 
na panelu příkaz, který způsobil přetížení generátorů. Následně v klidu odešel z vybuchující místnosti. 
Celé vyšší patro se otřáslo a většina vědců padla k zemi. Císař mezi nimi v klidu přešel a rozsekal je 
rychlými pohyby. Poté v klidu odešel z laboratoří. Ve výtahu se opřel a byl rád že se zbavil největšího 
zla v říši. Rozhodl ze sebe udělat menší zlo. Temnou stranou Síly chtěl porazit zlo. Vrátil se do 
kanceláře, kde viděl, že přívody do sekce zombie se razantně zmenšily. Přešel ke stolu, u nějž rychle 
zrušil tresty smrti pro všechny, kromě vězňů ze sekce nejvyšší bezpečnosti. To byly zrůdy, které si 
zaslouží zemřít. Zrušil také otroctví. Následně se oblékl a odjel raketoplánem na vlajkovou loď, která s 
velkou částí flotily odlétla do sektoru Tungra. 
 
Flotila Železný úsvit Jarraxuze Warmittha se blížila k planetě Karideph. Warmitth nebyl moc rád, že 
bude muset hned bojovat. Nicméně to považoval za snadný úkol. Mezitím, co ostatní křižníky budou 
pálit jako zběsilé, Oblivion protaranuje největší nepřátelskou loď a zmocní se jí. Nebude to o nic těžší 
než ta bitva, kdy piráti Oblivion ukořistili. Nařídil zvýšit rychlost a posílit přední štíty na maximum. 
Budou pod intenzivní palbou. Pak se chopil se své cortosisové šavle a odešel z můstku. 
 
Sešel několik schodišť, poté výtahem sjel o několik palub dolů, a nakonec přeskočil zábradlí a ocitl se 
na palubě, kde se nacházela část, která jeho loď nechvalně proslavila. Naloďovací komora byla 
obrovská místnost pro tisíce mužů, s obrovskými kovovými vraty, která se po úspěšném nárazu do 
lodi otevřela a dovolila tak posádce vniknout na napadenou loď a zpustošit ji tak, že by ji ani vlastní 
výrobci nepoznali, nebo – a to v lepším případě – loď přidat do vlastní flotily. Často bylo možné ji pak 
opravit přímo v Oblivionu, který byl tak velký, že by do svého doku vměstnal skoro i třídu Subjugator. 
 
Jarraxuz se protlačil skrz zástupy krvežíznivých válečníků, aby mohl být první, kdo se nalodí na 
nepřátelskou palubu. Uslyšel palbu a následné pohlcení střely štítem. Vytáhl si z opasku vysílačku a 
všem posádkám vydal rozkaz k palbě. Slyšel palbu obrovských příďových děl svojí vlajkové lodě. 
Adrenalin v něm rostl, a s ním i jeho vnitřní berserk. 
 
Z vysílačky se pak ozvalo, že každou chvílí narazí do protivníka. Admirál propukl ve zběsilý smích. 
Náraz. Kovová vrata se zvedla a z lodi se zběsilým řevem vyskočil admirál, který bez váhání několika 
pohyby zneškodnil první obrannou vlnu sithských vojáků. Jeho kabát potřísnila krev. Vrhnul se 
chodbou kupředu. Když na něj skupinka vojáků namířila blastery, s válečným pokřikem se na ně 
vrhnul a několika švihy mečem je zneškodnil. 
 
Valil se plavidlem v čele obrovské hordy elitních pirátských válečníků a zabíjel všechno živé, co mu 
přišlo pod ruku. Viděl vojáka, rozseknul ho, viděl elitního bojovníka, rozseknul ho, viděl Inkvizitora, 
rozseknul ho. 
 
Než došli ke schodům vedoucím na můstek, horda se za ním rozpustila. Vyběhl s veselým jekotem 
schody, rozrazil nohou dveře na můstek a vtrhnul tam se zběsilým smíchem. U okna tam stál 
nevysoký mladý muž, jeden za kormidlem a několik ovládajících nejrůznější pultíky. Několik 
posledních pirátů se jalo je svázat, zatímco jejich admirál křikl na kapitána lodě. Ten se na něj otočil, 
ale nebál se ho. Raději by zemřel, než aby se nechal spoutat. Jarraxuz se zasmál a několikrát škubnul 
hlavou, pak odhodil svou šavli a vydal se pomalým krokem ke kapitánovi. Ten začal couvat, až narazil 
do pevného skla, ze kterého měl před chvílí dobrý výhled na vítěznou bitvu. Jarraxuz za ním zahlédl, 
jak se jeden Subjugator pod náporem výstřelů hroutí do hlubin vesmíru. Byla ho škoda, mohl ho získat 
do sbírky.  
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Napřáhnul se a vší silou vrazil kapitánovi pěstí. Ten se zhroutil na zem. Admirál mu sednul na hrudník, 
chytil ho pod krkem a začal ho dusit. Když muž postupně modral nedostatkem kyslíku, začínal se čím 
dál tím víc smát. Jednu chvíli admirál přilepil své oko k jeho a zařval na něj, jestli si to užívá. Jednou 
rukou stisk povolil a malými hroty na konečcích prstů mu nařízl tepny. Poté jeho krk zmáčkl tak, že se 
mu z něj vyvalilo tolik krve, že mu to zaplavilo celé rukavice a postříkalo tvář. Převalil se vedle mrtvého 
těla znaveně na zem a smál se, smál se i ve chvíli, kdy dva jeho křižníky naráz protaranovali třetí 
Subjugator, a smál se, když ten poslední prorazila nečekaná palba z jím obsazeného křižníku. 
 
Operátor senzorů na Great Victory oznámil, že flotila dorazila. Cass se podivil, bylo to moc rychlé. 
Operátor ale doplnil, že to není flotila Ligy. Brae i Cass se na sebe zmateně podívali a přistoupili k 
oknu. Na bitevní pole se přiřítila flotila neznámých lodí, s jednou větší v čele. Provedla troufalý útok, 
který Sithové naprosto neočekávali. Doslova za pár minut byly Subjugatory eliminovány. Byl to 
impozantní pohled. Flotila Ligy se zaměřila na ničení zbývajících menších lodí a za pár okamžiků byli 
nepřátelé poraženi.  
 
Orbita byla zajištěna. Brae se usmíval, ještě nevyšel z úžasu. Všem klonovým jednotkám i 
konzultantům přikázal, aby se připravily na výsadek na planetu. Vrahos má velení. Brae si prohlížel 
novou flotilu. Nařídil kontaktovat její vlajkovou loď, rád by se dozvěděl, kdo je jejím velitelem. 
 
Bitva byla v plném proudu. Nad planetou Karideph se bitva mírnila a přesouvala na povrh, do hlavního 
města. Nyní musel zakročit Vrahos. Rozhodl se velkou část útoku soustředit do nejvyšší budovy 
města, z čehož si Sithové udělali komunikační centrum. 
 
Vrahos měl v plánu budovu dobýt, krom toho, že by Sithové přišli o velkou část armády, taky by přišli o 
komunikaci a padli by. Potřeboval ale budovu celou, aby mohl vyslat všem sithským jednotkám 
zprávu, že prohrály a snížit tak jejich morálku. Do budovy vedli tři podchody, ale Sithové byli na Ligu 
připraveni. Průchody byly dobře opevněné a Vrahos nemohl nařídit letecký útok. Na tohle měli Sithové 
taky vymyšlenou účinnou taktiku. 
 
Sithské letouny se schovávaly v bezpečí a kdykoliv zaznamenaly ligový bombardér nebo stíhačku, aby 
pomohla Lize v boji o komunikační centrum, zakročily. Útočit na jednu pozici by Sithům nahrávalo, a 
proto se rozhodl rozdělit armádu a útočit na všechny podchody najednou. Klonům a Stormtrooperům 
se ale nedařilo obranu prolomit. 
 
Všechno ale změnila jedna malinká výsadková loď. Ačkoliv bylo Vrahosovi doporučováno zůstat na 
křižníku a velet odtamtud, rozhodl se, že bude platnější v bitvě. A měl podporu Jediů, kterým dal Brae 
svobodu pod podmínkou, že budou pomáhat obnovit mír. Ačkoliv zde byli dva Mistři Jedi a jeden člen 
Rady, Artax, velení nad bitvou měl Vrahos. Krom něho zde bylo 8 Rytířů Jedi a jeden padawan. Druhý 
Mistr, lidský muž Ladd Donald měl stále pochybnosti o tom, že je Brae nechal jít, ale Vrahos 
Konzulovo rozhodnutí chápal. Najímal různé lidi, některým nabízel peníze, jiným slávu. Jediům smysl. 
Bojovat pro mír. 
 
Výsadková loď přistála a Jediové se rozeběhli. Trojice Jediů, dvě lidské ženy a jeden mužský Cerean 
se rozdělila do všech podchodů, severního, jižního a východního, a měla za úkol léčit vojáky Ligy. 
Vrahos vedl útok na jižní podchod, Artax na severní a Donald na východní. Každý si vzal s sebou tři 
Jedie. Vrahos doběhl k veliteli útoku na jižní podchod a dal rozkaz – až se palba zaměří na něj, 
podniknou obrovský útok. Než se kapitán stihl na něco zeptat, Vrahos byl i Jedii pryč.  
 
Postavil se na volné místo mezi oběma vojsky a aktivoval svůj světelný meč. Nejprve jen skupinka, 
pak několik desítek, poté téměř celá sithská armáda soustředila palbu na Vrahose a ostatní dva Jedie. 
Proti obrovským množstvím střel byli nuceni Jediové ustoupit, s výjimkou Vrahose, který spoustu střel 
úspěšně odrážel. To dalo šanci Stormtrooperům a klonům k agresivnímu útoku. Následně Vrahos 
natáhl ruku a poslal obrovskou vlnu Síly. Nepřátelští vojáci i barikády se rozletěli do stran, vojáci se 
následně dali na útěk. Vrahos v jejich mysli cítil strach a zmatek. Vojáci Ligy úspěšně tlačili Sithy až ke 
vchodu. A když se velká část armády dostala do bezpečí, zavřela dveře, nehledě na několik vojáků, 
kteří se nyní objevili v beznadějné situaci. Zahodili zbraně a dali se na milost a nemilost vojáků Ligy. 
 
Vrahos rozkázal je zatknout, nezabíjet, a prohlédl si situaci. Zbylé podchody nebyly dobyty. Vrahos se 
rozhodl, že dovnitř půjde sám. Ostatní se mají rozdělit a pomoci zbytku. Kapitán chtěl něco namítnout, 
ale neměl šanci.  
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Dveře do centra byly z pevné, velice tlusté oceli. Byl to problém i pro Vrahosův světelný meč. Proto na 
ně začal tlačit Sílou. Po několikátém pokusu se mu to povedlo, dveře se rozletěly. Sdělil, že přišel 
vyjednávat, ale vojáci na něj spustili palbu. Vrahos tedy zapnul meč a střely odrážel.  
 
Zde v garážích pro vozidla očekával největší odpor. Skákal, odrážel, zabíjel. Největší problém 
představoval tank, ale než stihl zamířit, byl Vrahos v mžiku na něm. Vyřezal do něj otvor a řidiče 
vyhodil ven. Z padesáti vojáků se stalo dvacet, ze dvaceti pět. Odhodili své zbraně a prosili o milost. 
Vrahos mávnul rukou a všichni upadli do spánku. Do doby, než se probudí, bude po všem a oni budou 
zajati. 
 
Vrahos postupoval po schodech do nejvyššího patra. Zde byl malý prostor, proto vojáci neměli proti 
Jedimu šanci. Těm pár, co prosili o milost, ji Jedi poskytl. Kdyby všichni vojáci byli v garážích, měl by 
Vrahos potíže, ale většina z nich se chtěla dostat na přistávací plošinu na střeše a doufat v záchranu. 
Vrahos se dostal do posledního patra. Rozrazil zabarikádované dveře místnosti, která sloužila jako 
hlavní komunikační centrum. Zde na něj čekalo pouze šest příslušníků Sithské armády, vzdávali se. 
Vrahos je ušetřil. Dvěma z nich rozkázal, aby vyslali zprávu, že Liga bitvu vyhrála. Všechny zbylé 
sithské jednotky se měly vzdát.  
 
Aby měl Vrahos jistotu, že to udělají, nahlédl jednomu z nich telepaticky do hlavy. Spatřil tam zmínku o 
projektu H7. Telepaticky vojáka přiměl k tomu, aby mu to prozradil. 
 
Artax vyšel po schodech do nejvyššího patra, kde cítil přítomnost Vrahose. Ačkoliv byl v Řádu 
Vrahosův nadřízený, v této bitvě měl rozkaz Vrahose poslouchat, což bez problémů přijal. Kapitán pak 
ohlásil, že budova byla zajištěna a většina sithské armády se vzdala. Šestici zajatců odvedl pryč. 
Vrahos zatím sebral disky s projektem H7 a vydal se podat hlášení. 
 
Brae zatím kontaktoval velitele neznámé flotily. Z jeho reakcí se zdálo, že byl hodně dlouho mimo 
galaktické dění. Velitel se neidentifikoval, místo toho pozval Braeho na palubu své obrovské lodi na 
skleničku vína. Pak spojení ukončil. Brae byl na chvíli zmaten podivným chováním admirála. 
Nevypadal na vojáka... zněl spíš jako pirát. 
 
O pár minut později palubu Great Victory opustil člun třídy Kappa s Braem a doprovodem. Kappa 
přistála v hangáru velké lodi a Brae a jeho vojáci vystoupili ven. Přivítali je válečníci a odvedli je za 
admirálem. Brae se rozhlížel kolem, byla to impozantní loď. Admirál ležel na sametovém lehátku v 
malé místnosti, jejíž stěny byly plné děr, ve kterých odpočívaly letité lahve. Na stole vedle něj leželo 
několik střapců skvěle vypadajícího ovoce a několik pohárků na víno. 
 
Braemu nyní bylo jasné, že je to pirát. Admirál se zeptal, jestli to něčemu vadí, a zasmál se. Dolil 
pohárky po okraj a pokynul, aby se Brae posadil na pohodlně vyhlížející židli vedle stolku. Brae si 
všiml krve na jeho úboru. Sdělil, že to nevadí. Sám Senátu navrhl, aby legalizoval piráty, pokud budou 
pomáhat Lize proti Sithům. Návrh byl přijat. Pirátský admirál přiznal, že Braeho pozval na palubu, 
protože předpokládal, že toto je past. Nabídl mu exotické ovoce, které chutnalo jako kuře.  
 
Brae vysvětlil, že pokud se postaví na jejich stranu, Liga z něj udělá svého korzára. Vše, co by od 
Sithů ukořistil, by podle Ligového práva patřilo jemu. Nepřátelské piráty by mu Liga odklízela z cesty. 
Pirátský admirál se zašklebil, sáhnul si pod kabát a vytáhl šest dýk. Chtěl, aby tento rozhovor zůstal 
jen mezi nimi dvěma. Napřáhl se se třemi dýkami v ruce. Klonoví vojáci zareagovali pohotově. Namířili 
své pušky na piráta, sotva dořekl větu. Brae znal pirátské způsoby. Ujistil ho, že přišel v míru. 
 
Pirát sdělil, že nemá rád, když má někdo v jeho blízkosti helmu. Budilo to v něm dojem, že to jsou 
klony, kterým on nevěří. Poslední věta působila zastrašujícím způsobem, jako by měl pirát trik, kterým 
by v případě potřeby zlikvidoval všech sedm mužů rychleji, než by jeden řekl „galaxie“. Braemu se 
jeho upřímnost zalíbila. Vysvětlil, že jeho vojáci skutečně klony jsou. Patří mezi elitu Ligové armády. 
Standardní bezpečnostní opatření pro vysoké důstojníky. Jsou plně loajální. Nevyzradí žádné 
tajemství. Naopak mezi Stormtroopery mohou být špehové, a droidi mohou být přeprogramováni. 
 
Brae si znovu vzal jeden kus kuřecího ovoce, zatímco vojáci nepřestávali mířit na piráta. Vysvětlil mu, 
že jeho flotila se Lize hodí. Může velmi zbohatnout. Pirátovi ale nešlo o bohatství. Trval na tom, že 
klony nechce mít ve své blízkosti. Brae spatřil, že pirátovy oči zrudly. Ne vztekem, ne strachem. 
Smutkem. Brae se chvíli zamyslel. Pak beze slov pokynul rukou a vojáci odešli ven z místnosti. 
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Pirát vysvětlil, že klony mohou za všechno, čím je teď. Zabili mu jeho prvorozeného syna. Pirát kdysi 
cvičil mladé Sithy, mezi nimi byl i jeho syn. Pak zaútočila Liga, klonové jednotky ho zabily. Nebyl to 
obyčejný útok, někdo Sithy tehdy zradil. Prozradil Lize jejich polohu. Pirát pak zběhnul. Utekl na první 
lodi. A po letech se vypracoval na svoji nynější pozici. Okradl jistou rasu o její flotilu, včetně lodi 
Oblivion. Od té doby chce najít onoho zrádce.  
 
Brae se podivil, že pirátský admirál pracoval pro Sithy. Ale tím lépe, alespoň je dobře znal. Brae se mu 
svěřil, že jemu Sithové zabili manželku a syna. V jediném okamžiku. Také se zavázal, že najde jejich 
vraha a potrestá ho. Pirát souhlasil, že se přidá k Lize, ale měl podmínky. Každou loď, kterou v rámci 
svého tažení zajme, přičlení do své flotily. Nikdo mu nebude mluvit do toho, jak bude zacházet se 
svými vězni. Nikdo nebude plést politiku do jeho útoků, ať budou vedeny na kohokoliv. Liga 
zaznamená jeho flotilu jako mocnou sílu a zaznamená každé její vítězství, nehledě na to, jak ho bylo 
dosaženo. A nakonec, Liga zajistí vzdělání a bezpečí jeho dcery a druhého syna. Pokud se jim něco 
stane, pirát je schopen obrátit Ligu v prach a zařídit, aby Brae trpěl hůř, než kdokoliv před ním nebo 
kdokoliv po něm. Brae s podmínkami souhlasil. 
 
Pirát se ho ještě zeptal, kde lze najít nějaké ženy. Brae mu řekl o Nar Shaddaa, kde je spousta 
slavných klubů. Navíc tam potká i mnoho jiných pirátů, může se od nich mnohé dozvědět. Pirát měl 
ale na mysli nějaké vznešenější. Brae mu tedy řekl o Tarisu. Nakonec se ho ještě zeptal na jméno. 
Pirát vstal, podal Braemu ruku a konečně se mu představil. Brae dopil víno, vstal a potřásl Jarraxuzovi 
rukou. Rozloučil se s ním Velkoadmirál i s doprovodem se vrátil na člun a odletěl zpět na Great 
Victory. 
 
Nightmare si prohlížel svoji protetickou ruku a pořád nemohl uvěřit tomu, co se stalo. Očekával, že ho 
B-art kontaktuje, ale neozýval se. Jeden z jeho podřízených mu přišel oznámit vše, co se za poslední 
dobu stalo. Nightmare chtěl své peníze. Přikázal odletět na Borosk, kde očekával, že mu Erd dá 
nějakou lepší misi, ale podřízený ho informoval, že Erd byl zabit Krayem Sisem, který převzal velení 
nad řádem Irustsis. To Nightmara velmi překvapilo.  
 
Sceleton se nemohl rozpomenout na to, kde je. Záhadný hlas ho oslovil a sdělil mu, že je mrtvý. 
Neviditelná ústa přízraku šeptala osudová slova. Byl to Tok Síly, posmrtná existence. Sceleton byl 
mezi svými. Postava v potrhané kápi se šinula sem a tam po nehmotném povrchu. Sceleton cítil, že 
teď ho už nic netíží. Necítil nic, už vůbec nic. Neviděl ani vlastní tělo, jen velký stín potvrzoval jeho 
přítomnost. 
 
Přízrak Sceletona popohnal, mají toho hodně před sebou. Kolem dvojce bloudili nehmotní tvorové. 
Někteří si zpívali písně o smrti, jiní básnili o lásce. Vše mu připadalo tak skutečné a… přirozené. 
Doběhl svého průvodce a vstoupili do spletitých chodeb. V zákoutích a výklencích byli připoutáni viníci 
v okovech, vydávajíc strašlivý jekot. Často jen samotné hlavy visící na tkaničkách líčily své doznání, 
jindy zase míjel vzdychající ženy prolezlé červy širšími, než byly jejich lýtka. 
 
Doběhli k točitému schodišti, které se vznášelo po obvodu špičaté věže, vně jeskyně. Chodbami se 
nesl čím dál intenzivnější skřek. Snažil se mu nevěnovat pozornost, ale když nahlédl přes mříže do 
kobky, spatřil svého mistra, Maluma. Svíjel se v křečích zavěšený na kříži. Na týlu mu hnízdila dvojce 
okřídlených tvorečků a s mlaskáním mu vyžírali obsah lebky. Ohlédl se a když zjistil, že průvodce se 
mu už ztrácí z dohledu, dal se do klusu. Výš a výš stoupali po nehmotných schodech až došli k 
ohromné, matné bublině. 
 
Líbezný hlas vycházející z bizarní cely ho volal, aby ho pustil ven. Prý mu pomůže. Sceleton cítil, že 
opravdu mu může pomoci z jeho šílenství, ale…, už ho přece nesoužilo. Sceleton popošel k baňce a 
natáhl k ní svou neviditelnou ruku. Na druhém konci dotyčný přitiskl dlaň na láhev. Sceletonova paže 
se začala pomalu zjevovat – cítil chlad, smrt a Sílu. Těsně před tím, než se jejich dlaně setkaly, na 
zápěstí mu spočinula kostěná pravice. 
 
Průvodce zopakoval, že nemohou zastavovat, musí jít dál. Rychle stoupal vzhůru. Sceleton se ještě 
ohlédl za nešťastně skučícím vězněm a následoval průvodce. Prošli skrze černou oponu a ocitli se 
uprostřed pustiny. Průvodce mu řekl, aby se posadil. Zamával blankytným pláštěm a pokynul hostu, 
aby usedl na kostěnou lavičku, která se pod oltářem náhle zjevila. Afektovaně mu utřel místo a uctivě 
kývl. Sceleton tedy poslechl; postava se posadila po jeho boku. Oba hleděli na obzor. 
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Miliardy měsíců, planet a hvězd jim kroužily nad hlavou. Světy se tvořily a zase zanikaly, život byl 
počat a hned umíral, hlasy křičely a byly umlčeny. Průvodce ho viděl již tolikrát, pořád dokola, přesto 
to bylo ale pokaždé jiné. Sceleton mlčky hleděl do dáli… Ztratil pojem o čase. Průvodce mu řekl, aby 
ho oslovoval Otče. On sám mu říkal Synu. Sceleton se ho zeptal, čím právě prošli. Otec řekl, že to 
byla Temná strana. Ten muž v láhvi byl Sidious, na toho si musí dávat velký pozor. Sceleton se 
nervózně ošil. 
 
Sceleton chtěl vědět, na co se dívají. Otec vysvětlil, že je to Tok Síly. Sceleton si vzpomněl na Niry, 
ale pak si uvědomil, že nemá kam odejít. Otec vstal a rozpřáhl ruce. Vše v okamžiku potemnělo a 
hvězdy zmizely. Oba bloudili mimo čas a prostor skrze zuřící supernovy, až do nevěstince na měsíci 
Gus Treta. Niry právě měnila své vysoké černé kozačky a upnutý korzet za méně nápadnou 
kombinézu pilotky. Hrdému Sithovy kanuly slzy po tváři a padl na kolena. Chtěl být s ní. Zaťal 
neviditelné dlaně v pěst a plakal, když znovu viděl její krásné tělo. Útlý pas zdobený černým 
tetováním, se před ním kroutil a hladká ňadra mu tančila před obličejem. Natáhl k ní ruku, chtěl zase 
cítit teplo jejího těla… nic. Chtěl být s ní. Nechtěl tuto existenci. Sceleton vzlykal a obořil se na Otce. 
Ten jen mlčky svěsil ruce a obraz se rozplynul. Oba stáli opět v oné pustině – kraji nářků a prázdnoty. 
 
Tady byl doma. Ve světě živých ho čeká jen bolest a utrpení. Otec ho potřeboval tady. Ani Sidious 
nesplynul s temnotou tak dokonale, jako Sceleton. Ta moc, která v něm roste, ho zahubí a skončí 
stejně bídně jako Malum. Sceleton ničemu nevěnoval pozornost, chtěl být zase u své Niry. Otec řekl, 
že ho jeho moc zničí. Svoji smrt možná teď obešel, ale příště… Otec pleskl dlaněmi a rozpřáhl se v 
žehnajícím gestu. Sceletona znovu pohltila bolest a zmar. 
 
Onbelik seděl v křesle na můstku a hleděl na prázdnotu vesmíru. Náhle byl vyrušen důstojníkem, který 
svému císaři přednesl dvě zprávy. První, lepší spočívala v doražení do cíle, sektoru Tungra. Druhá 
zpráva se týkala Moffa Finnduda. Onbelik si rychle uvědomil o koho jde, a proto se zvedl a přikázal 
důstojníkovi, aby ho následoval. Šli rychlým krokem po chodbách lodi, kde důstojník mluvil o incidentu 
na Karideph. Údajně planeta Řádu byla doopravdy pouze ubohou planetou, kterou si obsadil Finndud, 
který nikdy nebyl příliš bystrý. Místo aby svého pána následoval do sektoru Tungra, vydal se do 
Karidephského sektoru, který obsadil svým jménem. Onbelik si povzdechl, ale na druhou stranu byl 
rád, že se tohoto idiota zbavil. Opřel se o stěnu a nechal důstojníka pokračovat. Několik mužů se z 
planety ale dostalo a vydalo se sem. Prozatím byli zavřeni v celách. Císař nezaváhal ani na vteřinu a 
vydal se do vězení. Přišel k cele, kde byla zavřena skupina asi sedmi nováčků. Onbelik se na ně chvíli 
podíval a uvědomil si, že musí platit za Finndudovu hloupost. Nechal je propustit a poslal je do jídelny, 
aby se najedli z předchozího boje. Odešel a jediné, čeho litoval ze vzniklé situace, bylo to, že přišel o 
několik lodí.  
 
Vrátil se na můstek, z něhož bylo vidět pole asteroidů. Věděl, že zde budou piráti, a tak nechal vyslat 
pár oddílů stíhaček. Výhodou jeho stíhaček bylo, že oproti TIE nepotřebovaly pilota a jejich kvalita byla 
zhruba stejná. Po chvíli se ozvalo hlášení jednoho z oddílů, že narazil na pár pirátských stíhaček, ale 
bylo o ně postaráno. Onbelik se usmál a nařídil, aby se další pokusily vylákat. Tak se i stalo a mezi 
piráty byl vyhlášen poplach. 
 
V dáli zářila planeta Yerej a zpoza ní se vynořila malá flotila stíhaček a ukradené lodi třídy Victory. 
Obě strany se připravily k útoku a po několika chvílích začaly po sobě střílet. Vlajková loď se mezitím 
dostala mimo bojiště a přiletěla k velící stanici pirátů. Onbelik nakázal nalodit se na stanici a sám šel 
v čele útoku, zatímco zombie vojáci byli přiváženi ve výsadkových modulech. Onbelik se dostal do 
hangáru stanice a postoupil malou chodbou, kde narazil na první odpor, dvojici pirátů rasy Mugaari, 
které snadno přemohl a zabil. Vydal se větší chodbou ke starým schodům, na niž se pokoušel 
panikařící pirát o obranu. Neuspěl, skončil bez hlavy. Zatímco Onbelik v klidu vycházel schody, všiml 
si celého interiéru stanice, který byl již dost starý. Ocitl se v druhém patře stanice, kde se ozýval 
hlasitý křik pirátů a divné pazvuky od zombií. Pohlédl z okna, které mířilo do velkého hangáru, kde se 
připravovala ke startu fregata EF76. Její start byl náhle zastaven příchozími zombiemi a standardními 
vojáky. Bylo úžasné vidět jejich spolupráci, protože dokázali vyčistit hangár plný pirátů pouze s malými 
ztrátami. Onbelik se vydal k zastaralému výtahu který, ale nefungoval, a proto si otevřel Sílou 
výtahovou šachtu a vyskákal po zdech do velící místnosti celé základny. Místnost byla osvětlena 
ošklivým žlutým světlem, které občas zablikalo. Císař se pouze pousmál, když viděl několik pirátů a 
jejich vůdce, kteří se pokoušeli o marnou obranu. Onbelik přiskočil k prvním dvěma a rychlým 
pohybem meče je oba zabil. Další dva následovali, když je Onbelik Sílou mrskl o stěnu. Mezitím 
omráčil vůdce kopem. Poslední voják se krčil v rohu a držel blaster oběma rukama. Prosil o milost, 
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avšak nebyla mu udělena. Onbelik neviděl důvod proč ho nechat na živu a odpravil ho rychlým 
pohybem meče, kterým rozsekl piráta vedví. 
 
Vypnul meč a popadl omráčeného vůdce, kterého dotlačil k přetlakové komoře, do níž ho hodil a 
zavřel ji. Chvíli čekal až se pirát probudí, aby viděl, co ho čeká. Zděsil se a začal klepat do skla, avšak 
bylo to marné, protože Onbelik zmáčknul knoflík, kterým poslal piráta do vesmíru. Náhle bylo ve 
vesmíru o zrůdu míň a vydal se v klidu zpět k raketoplánu, kterým odletěl zpět na svoji loď. Stanice se 
krátce poté změnila v kusy šrotu. Sektor byl zbaven pirátů a dostal nového vládce. Zatímco vojáci 
oslavovali vítězství, nařídil k planetám opět nainstalovat speciální pole a vydal se do svých pokojů, 
kde již byla nachystaná obrazovka, která ukazovala jeho cíle. Odškrtnul si piráty a zahleděl se na 
druhou položku. Alpheridies. 
 
Brae se vrátil na můstek Great Victory, kde bylo rušno – důstojníci byli zaměstnáni dohlížením nad 
bitvou. Cassovi řekl o průběhu vyjednávání a nařídil, aby bylo do Holonetu rozhlášeno, že Jarraxuz 
Warmitth je nyní Ligovým korzárem. 
 
Brae sledoval hologram planety s vyznačenými postupy jednotek. Probíhalo to dobře. Klonoví vojáci 
pod vedením Ogarnatových instruktorů byli efektivnější o padesát procent – a to jistě nebylo konečné 
číslo. Jediové si též vedli dobře, jak jinak. Vrahos za ta léta shromáždil dost velitelských zkušeností. O 
pár hodin později byli nepřátelé eliminováni. Ligová flotila začala na povrch vysazovat Stormtroopery s 
bojovou technikou, aby zajistili klíčové lokace a válečné zajatce. Zpět na paluby se vrátily klonové 
jednotky a Jediové. Brae je jako obvykle vyčkával přímo v hangáru. 
 
Vrahos podal Braemu hlášení. Dva z Jediů padli, což bylo špatné. Ztráta každého z nich byla velmi 
vážnou událostí. Od Vrahose však Brae dostal zajímavou věc – disk s daty ohledně jakéhosi projektu 
H7. Brae tato data předal L3-T0, aby je prozkoumal. Potvrdilo se také jeho podezření, že Sithská říše 
je rozdělena na dvě soupeřící frakce. Onbelikova říše měla vlastní flotilu s jinými typy plavidel a zdálo 
se, že se koncentruje do jediného sektoru. Sceletonova říše se také záhadně zmenšovala, jako by 
shromažďoval své síly k nějakému velkému tahu. Brae o tom všem přemýšlel cestou zpět na můstek. 
Nedošel ale ani k východu z hangáru, když ho zastavil voják v kapitánské uniformě. Byl to jeden z 
instruktorů. Postavil se do pozoru a zasalutoval.  
 
Chtěl si s ním promluvit o externích konzultantech. Kapitán si nemohl nevšimnout, že používají 
světelné meče a dokonce i Sílu. Brae věděl, že kapitán byl jeden z těch, kteří na jeho loď byli 
převeleni u Corellie. Nepopřel přítomnost takových válečníků. Kapitán mu na rovinu řekl, že mu 
připadají jako Jediové. Brae si kapitána změřil od hlavy k patě. Vysvětlil mu, že je Konzulem a má tedy 
přístup k informacím, které jsou pro zbytek velícího štábu přísně tajné. To znamená, že kapitán se 
nemá na nic vyptávat. Kapitán to vzal na vědomí, zasalutoval a odešel. 
 
Takové otázky slýchával za ty dva roky často. Používal svojí klasickou odpověď. Posádka i vojáci tak 
Jedie začali akceptovat, ale nikdy s nimi nemluvili víc, než bylo nezbytně nutné. Nechtěli se zaplést do 
něčeho tajného, na co neměli prověrku. 
 
Brae se vrátil na můstek, kde již čekal L3-T0. H7 byla zajímavá věc. Droid vytvořil hologram družice. 
H7 je experimentální typ hyperprostorové bóje. Dokáže sledovat provoz v hyperprostoru mnohem 
efektivněji a pokud je signál silný, tak prakticky i v reálném čase. Brae si uvědomil, že něco takového 
by se mohlo hodit Lalkerrovi. Rozhodl se, že mu ty plány předá, jakmile se s ním zase potká. L3-T0 
odešel pryč. 
 
Brae pak Cassovi řekl, že konzultanti si vedli dobře. Rozhodl se, že z nich sestaví komando pro 
zvláštní operace, kde nebudou upoutávat tolik pozornosti. Světelné meče se totiž dají těžko 
přehlédnout. Brae se rozhodl, že jim dá nějaké zbraně a vybavení, které chystal pro Klonová 
komanda.  
 
Alpheridies byla planeta obývaná Miraluky. Byla součástí Ligy, ale neměla pro ni téměř žádnou cenu. 
Pro Onbelika byla ale něco víc. Jeho bývalý domov a zároveň peklo, ve kterém žil. Zároveň byla další 
na jeho seznamu. Onbelik stál ve své kajutě a hleděl z okna na prázdnotu hyperprostoru. Většinu 
času trávil zde. Byl stále naštvaný, že je hledán za falešné obvinění z atentátu na Prezidenta. 
Poslední, co ještě potřeboval, byla Liga. Stačil Sceleton. Nechápal, proč se zaměřují na něj víc než na 



51 

 

Sitha, který nedávno připravil nejlidnatější planetu o život. Do pokoje přišel důstojník, který upozornil, 
že se blíží k planetě. Onbelik se proto vydal do raketoplánu. 
 
Planeta nebyla nijak chráněna, kromě pár lodí, které byly rychle zničeny. Raketoplán se mezitím 
úspěšně dostal na povrch, kde mezitím již začaly boje. Tentokrát nepoužil zombie. Uvědomoval si, že 
planeta je plná nevinných lidí, kterým nechtěl ublížit. Šel si pouze pro vládu, která se skládala z 23 
členů. Šel hlavním městem, kterým se rozléhala střelba. Město nebylo velké, mělo pouze 100.000 
obyvatel, což byla desetina planety. Planeta se zaměřovala hlavně na farmy, což způsobilo, že boje 
probíhaly převážně v hlavním městě. Pomalu se blížil k budově vlády, když uviděl na kopci obrovské 
sídlo své rodiny. Nesnášel ji. Vyšel po schodech budovy a vstoupil dovnitř. 
 
Ocitl ve velké síni, kde kompletně chyběly stráže, které byly zaneprázdněny bojem v ulicích. Ačkoli to 
Onbelik nerad přiznal, dělal de facto Lize službu. Hodlal ji zbavit zkorumpované vlády jedné malé 
planety. V síni byla nějaká hnusná socha moderního umění a cedule informující, že se areál nachází 
na místě bývalé Jedijské akademie zničené po Sidiousově nástupu na trůn. Vyšel po dalších 
schodech, které vedly do druhého patra, kterým byla pouze místnost rady. 
 
Radu tvořilo 23 starců, kteří doslova slepě zírali do stolu. Onbelik přišel k nejbližšímu z nich, zlomil mu 
vaz a shodil ho ze židle, do které se poté posadil. Usmál se a naznačil jim, že jsou všichni dávno 
mrtví. Jeden z vůdců se s osudem nechtěl smířit a vytáhl světelný meč na důkaz toho, že je Jedi v 
exilu. Vyskočil do vzduchu směrem k Onbelikovi, který se ale klidně zvedl ze židle a nechal muže 
spadnout na zem. Zlomil si tak páteř. Brzy nato vstoupili do síně vojáci Řádu, kteří celou radu 
postříleli. Onbelik poté odešel z budovy. Znovu si v hlavě opakoval, že dělá dobré věci špatnou 
cestou, zatímco kráčel do svého rodinného sídla. Vyšel po malé cestičce a dostal se k masivní bráně, 
kterou Sílou vyrazil a vstoupil dovnitř. 
 
Vydal se přímo do společenské místnosti, kde na něj již čekal jeho otec. Onbelik se zeptal na svoji 
sestru Lynn. Otec mu řekl, že je v bezpečí. Onbelik dlouho neváhal a přiblížil se k otci, který zatím sáhl 
po blasteru. Císař sáhl po světelném meči a když otec vystřelil, odrazil jeho střelu a odsekl mu obě 
ruce. Otec se svalil na zem. Svého syna oslovil jeho pravým jménem Zaru’l Marr a řekl, že doufá 
v jeho smrt. Onbelik mu následně probodl hlavu přímo skrz oční důlek.  
 
Vydal se ke krbu, kde zmáčkl jeden z dekorativních kamenů, který odhalil průchod do skryté místnosti 
ve skále. Onbelik vstoupil do místnosti, kde byla Lynn. Přišel k ní a objal ji. Ta ho políbila a usmála se. 
Oba poté odešli do raketoplánu, kterým se vrátili na vlajkovou loď. Odletěli zpět na Belsavis. 
 
Niry byla v nevěstinci „Fallen Angel“, který nepatřil rozhodně k těm nejluxusnějším, jaké kdy navštívila, 
ale určitě k těm nejdražším. Krásné tanečnice se nahé svíjely okolo tyčí. Hosti, všemožných ras a 
pohlaví, tu a tam vklouzli do nepřijatelně úzkých kabinek, kde se oddávali svým tužbám. Tu a tam 
šerou místnost prozářila střela z blasteru. Niry se tu setkala s Chissem jménem Kroprel. Byl tu s ní i 
Tolk, který trval na tom, že ji doprovodí, ale místní společnosti si neužíval. Niry ho tedy poslala ven. 
Když se s Kroprelem nemohla domluvit na ceně, vzdala to. Nepřítomně zakroutila hlavou. Nevěstinec 
dělila od obyčejné kantýny korálková clona zavěšená v rámu dveří. Znechuceně obešla Kroprela, 
usedla k barovému stolku a objednala si přeslazený nápoj s kopečkem šlehačky. Příjemná změna, 
Sceleton do ní pořád lil tu odpornou whisky Tevraky. Za pultem zrnila obrazovka a reportérův hlas 
horečně komentoval situaci bitvy o Rhumii. Niry se tajil dech, když viděla stovky hvězdných korábů, 
jak po sobě metají zničující palbu. 
 
Kroprel ji vysvětlil, že od pilotů, kteří sem zavítali, slyšel strašidelné příběhy o Coruscantu. Prý tam 
ožilo dávné zlo a spolklo celou planetu. Teď prý Sceleton podniká jakési tažení a svobodné národy se 
mu staví na odpor. Dokonce se mluví o Druhém Tažení spásy... Nad Rhumií se stáhla mračna a 
Sithové válčí hned proti třem velmocím. Síly jsou ale vyrovnané. Než mu Niry položila další otázku, 
Tolk před ní na stůl hodil zohavené ženské tělo. Za Tolkem postával vzlykající chlapec. Kroprel běžel 
pro ostrahu. Niry se od chlapce dozvěděla, že ta žena byla jeho teta. 
 
Kroprel se vrátil s ostrahou a došlo k boji. Niry i Tolk tasily světelné meče. Niry vyřídila Kroprela a 
s Tolkem se pustila i do ostatních. Když bylo po všem, užila si s oním chlapcem, ale i toho nakonec 
zabila. Když vyšla ven, sdělila Tolkovi svůj nápad – setkají se s jeho bývalým mistrem Vrahosem. 
Tolkovy oči rázem zaplály hněvem. 
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Před lodí Elyney Shaanti se rozsvítily reflektory. Elynea se vzbudila, senzory totiž předtím nic 
nezaznamenaly. Ostré světlo rozespalou padawanku oslepovalo. Tažný paprsek zaměřil loď a začal si 
jí přitahovat k sobě. Elynea zaklela. 
 
Tažný paprsek přitáhl loď dovnitř. Elynea vyskočila ven, spatřila dvě postavy, jak k ní přicházejí. 
Vevnitř byla tma. Elynea je přivítala, jak nejdrsněji dokázala. Nastalo trapné ticho. Elynea viděla pouze 
obrysy postav. 
 
Jedinec napravo rychle vyndal světelný meč a zapnul jej. Elynea sprostě zaklela, zapnula světelný 
meč a postavila se do střehu. Spatřila před sebou obličej muže, nyní spíše kyborga. První Sithův sek 
byl velmi silný, Elynea se meči vyhnula a pokusila se mu bodnout do nechráněných zad. Normálního 
bojovníka či slabšího Sitha by tím minimálně zranila, avšak díky velmi dobrým protivníkovým reflexům 
se mu nic nestalo. Elynee sklouzla čepel po ostří nepřítele, udělala pár nemotorných kroků vpřed a 
spadla. Před ní se znenadání objevil druhý jedinec, zapnul meč a rozmáchl se po Elynee. Sek vykryla, 
vyskočila a kopla jedince do rozkroku.  
 
Nastal impozantní souboj. Mladá, rychlá a agilní dívka proti dvěma zkušenějším protivníkům. Temnotu 
v místnosti protínala zelená a červená záře. Sekla ošklivému kyborgovi po krku, kyborg uskočil. 
Pokusila se o zásah na levou nohu druhého Sitha, ale ten sek vykryl. Měli jí přečtenou, znali všechny 
její triky, které se naučila od mistra. Věděla, že musí udělat něco nečekaného, něco, co by je mohlo 
minimálně na chvíli rozptýlit. Upozornila je na nebezpečí za nimi. 
 
Kyborg se ohlédl, druhý Sith se skrčil. Provedla kotoul a sekla na kyborgovu hlavu. Zásah, avšak ne 
do hlavy. Kyborg vykryl sek železnou rukou. Kyborg náhle zvolal, aby toho nechala. Odstrčil 
padawančin meč a praštil dívku do obličeje. Elynea upadla do bezvědomí a spadla o pár metrů dál. 
 
Obrovská pirátská flotila zastínila nedalekou hvězdu planety Yerej. Na orbitě vlajková loď zlikvidovala 
několika výstřely chabou obranou linii a s ostatními loďmi zastavila. Jen jedna z nich, upravená loď 
třidy Victory však pokračovala k planetě. Nikdo z chabé posádky hlavního města nemohl tušit, co je z 
této na odlehlé planině přistávající lodi může čekat.  
 
Admirál Jarraxuz stál na velícím můstku a sledoval, jak se loď blíží k povrchu planety. Chtěl tu vyvolat 
chaos, než napadne důležitější sithské planety. Pohlédl na všechny své podřízené, kteří se společně 
podíleli na přistání lodi. Ani na chvíli ho nenapadlo, že by jim mohl dát volno. Nikdy nedával důležitým 
podřízeným volno. Bál se, že kdyby se někomu z nich něco stalo, nenašel by za ně náhradu. Popadl 
svou pochvu na soupravu mečů, připevnil si ji ke kabátu, pod kterým už měl připravenou bitevní zbroj 
a houpavým krokem se vydal k doku, kde byla připravena archaická vzducholoď.  
 
Do interkomu pak ohlásil, že kdo setne hlavu primátorovi hlavního města, dostane kromě povýšení 
také prémii a několikadenní uvolnění ze služby. V hlavním městě bylo toho dne rušno. Byl tržní den, 
náměstí bylo zaplněné stánky s exotickým zbožím z nejrůznějších koutů galaxie. Ulice byly naplněné k 
prasknutí, když přirozené světlo zastínila obrovská flotila, občané propadli davovému šílenství. Chabá 
domobrana se zformovala k obraně svého města. Občané se dohadovali, ulice žily strachem. Ve 
chvíli, kdy někdo v davu zastřelil muže, který řval ze všech nejhlasitěji, se na obloze zjevila obrovská 
kovová konstrukce. Dlouhá vzducholoď přeletěla nad věží radnice. Ozvalo se zašumění mikrofonu.  
 
Jarraxus obyvatelům sdělil, že přicházejí v míru z Galaktické ligy. Mikrofon opět zašuměl a utichl. 
Vzducholoď zastavila nad náměstím, spustila se z ní lana a po nich začali dolů klouzat válečníci. 
Zlikvidovali stráže a vběhli na radnici. Po několika minutách se dolů spustil také Jarraxuz. Když stanul 
nohama na zemi, vydal se houpavým krokem na vyvýšený plac před radnicí.  
 
Tam vystoupal po několika schodech k řečnickému pultíku, opřel se o něj a nejpříjemnějším hlasem, 
kterým disponoval, ohlásil obyvatelům, aby se vzepřeli sithským usurpátorům. Aby pobili jejich rodiny 
a pomohli utlačovaným. Tato planeta patří jim. Měl jen jednu podmínku: ten, kdo jako první usedne ve 
vládcově křesle, musí odpřisáhnout věrnost Galaktické lize. Dovolil si přepych úšklebku. Už se nemohl 
dočkat chvíle, kdy bude sledovat, jak se občané budou zabíjet navzájem v touze po obsazení křesel 
ve vládě. Doufal, že právě zahájil brutální několikadenní krveprolití, stejně tak, jako doufal, že ho teď 
Brae poctí nějakou nádhernou prémií.  
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Přiběhl k němu jeden z bojovníků. V ruce nesl hlavu muže, který ještě před několika minutami 
vykonával rozkazy svých sithských pánů. Ohlásil, že všechny noční kluby byly vyklizeny a jejich 
zaměstnankyně odvedeny. Jarraxuz byl potěšen a oddával se oslavám se skandujícími davy. 
 
Onbelik dostal hlášení z planety Yerej. Jeho říše tam měla jen dvě fregaty, asi 30 stíhaček a 200 
vojáků – žádné velké ztráty. Onbelika zajímalo, kdy Liga objeví jeho centrální planetu, ale nebál se 
toho. Liga neví, co ji tu čeká. Důstojník mu sdělil, že na planetě zřejmě proběhne občanská válka. 
Onbelik přikázal, aby rozvědka vyplatila nejlepší kandidáty do vlády a zlikvidovala všechny, kteří 
půjdou přes mrtvoly. Onbelik dále přikázal, aby byla stažena armáda ze sektoru Tungra. Piráti byli 
pryč a obyvatelé byli relativně v bezpečí. Válka se zdejších planet nijak nedotkla a jejich vůdci byli 
demokraticky zvolení. 
 
Když důstojník odešel, z vedlejší ložnice přišla Onbelikova sestra oděná v rudých šatech. Byla nejen 
dobrou milenkou, ale také rádkyní. Nyní mu radila, aby se zbavil nevhodných Moffů v říši. Přesněji 
Moffa Sumwaga, který podle jejích informací nebyl spokojený s tím, že byl v říši značně omezen trest 
smrti a že záhadně přestaly fungovat laboratoře – ale hlavně, že lidé mají daleko větší svobodu. Dále 
se dozvěděl, že vězni záhadně neprocházejí přes Sumwaga, který má na práci jejich rozdělování. 
Onbelik si tedy Moffa nechal pozvat do nové budovy, která byla vestavěna do ledovce. 
 
Sumwag stál před budovou, která již několik dní neměla lešení a poslední práce probíhaly uvnitř. 
Plešatý Sumwag pomalu vstoupil dovnitř a postupoval obrovskou chodbou, po jejíž stranách byla 
schodiště do vyšších pater. Právě sem se měl podle zprávy dostat, do pátého patra a do pátých dveří. 
Přesně tak učinil a okamžitě se vyděsil, když viděl, co se děje. Ocitl se na malém balkónu s křeslem a 
stolem, u nějž již stál Onbelik. Shlížel doprostřed místnosti, kde byla hromada několika tisíců mrtvol. 
Mrtvol vězňů zabitých Sumwagem. Místnost byla obrovská a nebyl problém v ní naskládat tolik těl. 
Zároveň připomínala síň Senátu na Coruscantu z dob Klonových válek. 
 
Onbelik vysvětlil, že ji tu nechal vybudovat, aby lidem připomínala, že i jeho říše může mít senát. 
Sumwaga to překvapilo. Hájil se, že ti vězni páchali zločiny: kradli chléb, pašovali koření. Zasloužili si 
zemřít. Onbelik mu sdělil, že si zaslouží zemřít. S rukou za zády ho začal škrtit Sílou. Jeho mrtvé tělo 
poté odhodil k ostatním. Vyšel z budovy a dělníkům, kteří dokončili instalaci osvětlení přikázal, aby 
těla dali pozůstalým, až na Sumwaga, toho měli nabalzamovat a vystavit v hale budoucího senátu. A 
dbal na to, aby dnes večer byl areál připraven. Poté se vrátil do Shardu, kde již na něj čekala Lynn. 
 
Onbelik z tepla postele viděl senát, který zářil ve světlech všech tří měsíců. Vstal, oblékl se a spolu s 
Lynn se vydal k zářící budově několik set metrů od jeho paláce. Jeho plán, vymyšlen z části jeho 
sestrou, měl za cíl navodit pocit svobody, i když vládu měl stále plně držet císař. Po cestě se spolu 
bavili, ale po krátké cestě dorazili k budově, kde stály davy občanů, nově zvolených senátorů a stráží. 
Všichni zvedli pěst na důkaz oddanosti císaři. Onbelik se usmál a přešel ke dveřím, které přikázal 
otevřít. Brzy se celá budova naplnila a ačkoli se většina lidí zděsila vyvěšeného těla Sumwaga, 
pochopili tento trest, protože se o jeho činech dozvěděli z mimořádných zpráv. 
 
Do vnitřní haly se dostalo 90 senátorů, 10 za každou planetu sektoru Bozhnee. Sám Onbelik stál na 
balkóně uprostřed patra, přesněji mezi čtvrtým a pátým patrem z devíti. Započal svoji řeč, ve které 
sdělil, že mnoho senátorů se diví, proč se jejich říše jmenuje Sithský řád. Sith by přeci nezrušil otroctví 
ani tresty smrti. Odpověď je snadná. Onbelik prozřel a nyní už není Sith. Sithský řád se tedy mění na 
nový Belsaviský řád. Onbelik pozvedl ruce a senátoři začali tleskat. Onbelik dále sdělil, že Galaktická 
liga na něj vypsala odměnu za atentát, který nespáchal. Nabídl tedy 60 milionů kreditů tomu, kdo 
prokáže jeho nevinu.  
 
Jarraxuz se bavil se svými důstojníky o situaci na planetě Yerej. Pak vydal rozkaz zdvojnásobit hlídky 
a víc je vyzbrojit. Čekal sithskou odvetu. 
 
Nightmare byl naštvaný, že nedostával žádnou zprávu. Odletěl tedy na Borosk pro své věci. Když 
vstoupil do svého pokoje v budově řádu Irustsis, čekali ho tam tři Rytíři. Tasili světelné meče, chtěli ho 
zabít. Sloužil řádu dobře, ale už jeho pomoc nepotřebují. Jeden Rytíř se na něj vrhl, ale Nightmare mu 
prostřelil hlavu blasterem. Pak si všiml, že proti němu stojí už jen jeden. Rozhlédl se po druhém 
protivníkovi, ale náhle uctíti prudkou bolest v hrudi. Padl na zem a nemohl dýchat. Druhý Rytíř se stihl 
dostat za něj a mečem ho probodl. Nightmare vydechl naposled. 
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Elynea otevřela oči. Byla v jakési zničené budově, ležela u kovového křesla. Na krku měla obojek. 
Ihned se chtěla zvednout, ale muž sedící na kovovém křesle zmáčkl tlačítko a Elynea dostala šok. Byl 
to ten, se kterým se utkala. Muž se dal do řeči, jeho zvláštní kybernetický hlas jí naháněl husí kůži. 
Celé jeho tělo bylo zakryté černým hávem, část jeho hrudníku byla kybernetická. I na dolní části tváře 
měl jakousi masku, která mu sloužila k dýchání. Zbytek hlavy měl zakrytý kápí. Muž ji sdělil, že chce 
skoncovat s jejím mistrem.   
 
Elynea si vzpomněla na svůj trénink a ponořila se do mysli jejího únosce. Proč ona? Co chtěli od jejího 
mistra? Ihned ji napadlo, že to bude mít co dělat s holocronem, ale jak viděla, holocron byl v pouzdře 
nedaleko ní. O to jim nešlo. Únosce ale dobře kryl jak svoje myšlenky, tak i pocity. V budově nebyli 
sami. Byl tam i její druhý únosce a někdo, koho odhalovala na žoldáka. Žoldák sdělil, že přišla osoba, 
na kterou čekali. Druhý únosce zapnul světelný meč a odešel do výtahu. Žoldák nechápal, kdo je ta 
osoba. Měl tu 50 vojáků a vozidla s těžkými zbraněmi, dotyčná osoba neměla šanci. 
 
Elynea vyslovila jméno svého mistra. Za svou drzost hned dostala šok. Tajemný únosce mávl rukou a 
žoldák odletěl a odrazil se od zdi. Za pár chvil se otevřely dveře výtahu. Stál v nich Vrahos, ve své 
klasické masce a bílém rouchu. V pravé ruce držel svůj světelný meč, v druhé za krk únosce. Vrahos 
ho upustil na zem. Nebyl při vědomí, ale žil. Vrahos asi chtěl ještě získat informace, až tady skončí. 
Sdělil, že si přišel pro svoji padawanku.  
 
Kyborg byl potěšen, že Vrahos přišel. Chtěl, aby se poddal Temné straně, ale Vrahos mu sdělil, že ta 
nad ním nemá žádnou moc. Kyborg mu tedy pohrozil, že ublíží Elynee, ale ta si z toho dělala srandu. 
Vrahos se tomu zasmál, což ovšem rozzuřilo kyborga. Vstal z trůnu a řekl, že sám trpěl kvůli 
Vrahosově zradě. Vrahos byl šokován. Zeptal se, s kým má vlastně tu čest. Tajemný muž si sundal 
kápi a Elynea náhle pocítila velkou změnu ve Vrahosových pocitech. Ten muž byl Tolk.  
 
Vrahos nemohl uvěřit, že stále žije. Tolkova kůže byla bledá, obličej zničený, ale Elynea v něm 
poznala obrovskou nenávist ke svému mistrovi. Když Vrahos dostal zprávu, že pokud nepřijde, Elynea 
zemře, věděl, že únosce je zrůda… ale tohle nečekal. Tolk takový přece není. Vrahos stále cítí jeho 
staré já. Tolk mu vysvětlil, že tohle vše dělá, protože ho Vrahos zradil a opustil ho. Vrahos ale řekl, že 
Tolk se pro něj obětoval, což neměl. Vrahos byl připraven zemřít. 
 
Tolk pohrozil, že pokud neodhodí svůj světelný meč, padawanka zažije bolest. Vrahos meč zahodil. 
Elynea si uvědomila, že proto únosce tak dobře znal její šermířský styl. Měli stejného učitele. Tolk 
vytáhl její světelný meč a chystal se jí zabít. Vrahos ale rychle přiskočil a odkopl Tolka pryč. Ten se se 
smíchem zvedl a vyzbrojen mečem Vrahose i Elynei, zaútočil na svého bývalého mistra. Ten ale 
elegantně uhýbal všem jeho útokům. 
 
Vrahos podkopl jeho nohy a přitáhl si meč Tolkova společníka, který ležel bezvládně na zemi. Avšak 
nepodařilo se mu ho zapnout. Fungoval jen na otisky prstů jeho majitele. Tolk se smál. Jeho nový pán 
Sceleton zničí všechny, Jedie i Ligu, a Vrahos s tím nic nenadělá. Zatímco to říkal, Elynea natáhla 
ruce a Sílou se pokusila přitáhnout si svůj meč. Tolk si toho ale všiml a dal jí šok. Vrahos využil toho, 
že protivník byl vyrušen, a Sílou ho odhodil až na konec místnosti. Přitáhl si svůj meč.  
 
Vrahos začal útočit. Tolk se držel, ale proti rychlejšímu a silnějšímu Vrahosovy neměl šanci. Přesto 
Vrahosovy útoky byly jiné. Očividně nechtěl Tolka zabít. Nakonec se mu povedlo svého bývalého 
padawana odzbrojit a povalit na zem. To, že už nechce být jeho učedník, neznamená, že jím není. 
Podal mu ruku a řekl, že mu chce pomoci. Elynea cítila, že Tolk už nic neskrývá. Nevěděla, jak to 
dokázala, ale najednou viděla vše, co Tolk zažil. Místnost plnou doktorů a krve, Tolka připoutaného na 
lehátku, s dírou v hrudi. Obraz se rozplynul a ona viděla nový. Tolk měl již bledou kůži a jeho tělo bylo 
doplněno implantáty. Doktoři se mezi sebou bavili o tom, jak z něj udělají Sceletonova poslušného 
služebníka, i když se jeho mysl zhroutí.  
 
Elynea poradila Vrahosovi, aby mu nahlédl do mysli. Tolk ji ale přerušil. Z jednoho implantátu si vytáhl 
zvláštní přístroj a stiskl tlačítko. Zde konečně zemře, a všichni s ním. Byla to bomba. Explodovala.  
Elynea zavřela oči a čekala smrt. Ta ale nepřišla. Když je znova otevřela, viděla Vrahose, jak nad nimi 
drží velké množství trosek budovy. Odhodil je a chytil Elyneu za ruku. V obrovské rychlosti vyskočili z 
propadajícího se mrakodrapu na ulice města. Byli na Rhumii. Vrahos opatrně položil Elyneu na zem a 
otočil se směrem k budově. Bylo jim líto, že Tolk zemřel. 
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Vesmírná stanice Arkania XIX, oběžná dráha Dathomiru. Punax seděl ve své velitelské kajutě a v ruce 
držel fotografii Titanie. Myslel na ní od její smrti, stále před sebou viděl tvář Agnise, jak jí probodává 
srdce. Dřív uměl sám v sobě dobře číst, proto ho překvapilo, že necítí žádný hněv, spíše bezmoc a 
strach o budoucnost. Hněv z něj vyprchal ve chvíli, kdy usekl hlavu Ludovicovi. Ta učednice měla být 
jeho budoucností, jeho možným návratem k Řádu Jedi, cestou ke spojenectví s Variionem, cestou ke 
šťastnému životu. Najednou to všechno bylo pryč, už se nemohl stát ničím mentorem, už se nemohl 
stát Jediem. Nechal jen tak zemřít svého padawana a měl strach, že to byla jeho vina, že pro ni 
neudělal dost. Sjel pohledem na meč ležící na dosah ruky vedle něj. Přemýšlel o smrti poprvé? Nebo 
snad od smrti Titanie na smrt myslel tak často, že to již přestal počítat? Cítil se hůř než v místnosti v 
Sithském paláci, kde z něj temné přístroje vysávaly život. Pokud ho mučení rukou Sceletona zničilo 
fyzicky, psychická ztráta byla po smrti Titanie tisíckrát větší, větší, než jak by mu kdy dokázal ublížit 
jeho mučitel. 
 
Zaklepání na dveře. Kdosi řekl, že je tu obchodnice, která chce údajně probrat financování jeho 
armády, ale Punax sdělil, že armádu nemá. Dveře se otevřely a dovnitř vkročila žena v šedé uniformě 
se zlatavým drdolem ve vlasech. Punax se postavil a vzal do ruky meč, jelikož neměl opasek, na který 
by ho mohl pověsit. Chtěl vědět, kdo ta žena je, ale neodpověděla mu. Jen řekla, že má klíč k vítězství 
ve válce. Punax ji ujistil, že válku proti Sithům vyhrají i bez pomoci, ale žena nemluvila o válce proti 
Sithům. Měla na mysli jeho osobní válku. Bez pomoci Krále nikdy neporazí. 
 
Punax se zarazil, najednou pochopil, že je v jedné místnosti s někým, kdo ví vše lépe než on. S 
někým, kdo může být jeho přítel nebo také nepřítel. S někým, jehož uniforma nepatřila žádné armádě 
v známém světě. Nabídla mu pomoc, díky které se dostane zpátky do Řádu Jedi. S armádou bude mít 
Řád šanci na budoucnost. To vše výměnou za to, že pro ni splní úkol – ukrást z Onbelikovy planety 
jistou součástku k utajené zbrani. Souřadnice mu předala. Punax chtěl vědět, o jakou zbraň jde, ale 
žena sdělila, že to není důležité. Vložila do něj velké naděje a doufala, že ji nezklame. Usmála se 
úsměvem, který by dokázal rozehřát ledové vrcholky hor těch nejchladnějších planet. Takový ten 
úsměv, který by na místě odboural každého muže. Punax na ni však hleděl s podezřením, z té ženy 
vyzařovala sebejistota, které ho téměř děsila. S nikým takovým se dosud nesetkal, teď tu byl někdo 
takový, kdo mu nabízel prostředek, s jakým může dosáhnout cíle. Mohl jí věřit? 
 
Velmerovy kroky se rozléhaly prázdnými chodbami centrály Legie. Oko, jak se nazývala ohromná 
vesmírná stanice, nyní modře ozářená hvězdou, okolo níž obíhala, se skládala z Jádra a Vnějších 
prstenců. Jádro bylo pro mnohé nedosažitelné, bylo dostupné pouze nejvýše postaveným 
administrativním pracovníkům a agentům, zatímco prstence sloužily jako centrum vojenské činnosti a 
všeho ostatního. A on, voják, nyní kráčel po můstku, který sloužil jako přístupová cesta do Jádra. 
 
Chodba, kterou se ubíral, byla prázdná. Boční stěny měly odtažené železné rolety a skrz skleněné 
průzory se mu naskýtalo majestátního pohledu na stanici. Do jižních hangárů právě přilétalo několik 
stíhaček. 
 
Dorazil na konec chodby a zastavil se před vysokými dveřmi, po jejichž bocích stáli dva strážní. O 
vojácích tohoto typu již slyšel, ale pohled na ně se mu prakticky nikdy nenaskytl. Jednalo se o 
Vůdcovu stráž, která se skládala z elitně cvičených vojáků, zaměřených na záškodnické operace či 
vraždy. Tajná rozvědka Legie, která ani neměla jméno a stala se mezi jejími vojáky něčím jako 
legendou. On tu stál a měl dva z těch agentů přímo před očima. Šedé uniformy, v rukou drželi 
automatické blastery. 
 
Srazil paty k sobě a napřímil se. Velmer oznámil, že byl povolán Vůdcem, ale ani jeden z vojáků se 
nehnul, pouze jej pozorovali. Teprve když řekl heslo, jeden ze strážných odstoupil ze své pozice a 
pomocí ovládacího panelu vedle dveří aktivoval terminál, který se vysunul ze stropu a nyní spočíval na 
úrovni Velmerových očí. Provedl identifikaci skrz sken očí a otisků prstů, načež se dveře před ním 
otevřely a jeden ze stráží mu pokynul, aby jej následoval. Velmer kývl na druhého a poprvé v životě 
vstoupil do prostor Jádra. 
 
Míjeli mnohé křižovatky chodeb, uzavřené místnosti, jejichž vchody hlídali další strážci, dokonce 
spatřil i několik otevřených prostranství, jež připomínaly něco na styl interiérových náměstíček. Všude 
panovalo zvláštní ticho a veškeré chodby byly vyjma stráží naprosto prázdné. Už jen z tohoto prvního 
dojmu byl Velmer rád, že zde nemusí trávit mnoho času. Nebylo mu to příjemné. Konečně se zastavili. 
Byl před ním úzký můstek, který vedl k takzvanému přijímacímu sálu Vůdce. Byla to velká železná 
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koule, zavěšená na stropní konstrukce Jádra, dostupná pouze několika málo můstky. Místnost bylo 
možno v případě nouze odpojit a zaručit tak evakuaci pro vyvolené osoby. 
 
Kývl na rozloučenou strážnému, který se otočil a vydal se zpět na svou pozici. Velmer jej nadále 
neřešil, tiše se vydal na druhou stranu můstku. Na jeho konci jej znovu uvítali dva stráže, kteří jej 
nechali znovu projít celou bezpečnostní procedurou a tentokrát jej prohledali a ponechali si veškeré 
jeho zbraně. A poté jej pustili dovnitř. 
 
Neznámý hlas ho přivítal. Byl v přijímacím sále. Poprvé v životě si jej mohl prohlédnout. Místnost byla 
nevybavená, veškerá stěny byly tmavé a jaksi zahalené v přítmí. Jediný osvětlený prostor se nacházel 
ve středu místnosti, kde se zvedala podlaha a formovala tak osvícený stupínek, na němž se tyčil 
honosný, složitě zdobený trůn z černého dřeva. A na něm, ruce uložené na opěrkách, seděl sám 
Vůdce, muž, jemuž Velmer zasvětil skoro polovinu svého života. A nyní jej poprvé viděl osobně. Byl 
starší, než si myslel, odhadem mu mohlo být sedmdesát let. Měl šedé vlasy a protáhlou tvář – a byl 
oděn v úzké zdobené róbě kaštanového odstínu se zlatým lemem a černým zdobením. Seděl tam s 
naprostým klidem a pozoroval příchozího. Velmer si jej chvíli pozorně prohlížel, než se pomalu vydal k 
němu. Každý krok se v tichu sálu tlumeně rozléhal. Došel až před první schody u trůnu a zastavil se. 
 
Když ho Vůdce přivítal, zeptal se ho, jak dlouho je již členem Legie. Bylo to už 18 let, téměř polovina 
jeho života. Vůdce si procházel jeho záznamy – byl loajální a měl za sebou mnohé úspěchy s 
minimálními ztrátami. A proto si ho povolal. V těchto temných časech, kdy je galaxie zmítána válkou, 
bohužel nemůže využívat svých elitních agentů, tudíž musel vybrat někoho z nižších řad. Velmerovi 
zadal úkol. Nemohl mu prozradit úplné podrobnosti, neboť je sám neznal. Pokud však přijme, bude ho 
to stát především nesčetné úsilí a čas. Bude tomuto jedinému úkolu muset zasvětit velkou část svého 
života, minimálně 20 let. 
 
Velmer mlčel. Vůdce vysvětlil, že jeho agenti studovali mnohé materiály týkající se Síly. Potřebuje, aby 
vyhledal jistou osobu. Osobu citlivou na Sílu a schopnou jejího ovládání – ale ne ledajakou. Má se 
jednat o někoho doposud nedozírných schopností, někoho, kdo by se správným vychováním dokázal 
očistit celou galaxii od šílených tyranů po vzoru Dartha Sceletona a jemu podobných. Volba je na 
Velmerovi.  
 
Velmer mlčel a přešlapoval. Po několika minutách ticha odpověděl. Celý život obětoval službě. A jestli 
má být jeho posledním činem něco, co může konečně přinést rozsouzení celé galaxii, bude rád, když 
bude moci na věci dohlédnout a řídit je. Přijal úkol. Vůdce ho informoval, že na jeho osobní terminál 
nechá nahrát veškerá data o misi. Přidělí mu také novou loď a anonymní účet, na který se v předem 
daných časových intervalech budou nahrávat prostředky na jeho misi. Nikomu o tom nesmí říkat, 
jedná se o misi nejvyššího utajení. Pak mu popřál hodně štěstí. 
 
Velmer kývl a odkráčel ke dveřím, u nichž se zastavil. Ještě naposled se otočil na Vůdce a rozloučil se 
s ním. Odpovědí mu bylo kývnutí. Během zbytku dne Velmer shromáždil své materiály na palubu nové 
lodi, jež dostala jméno Hope. Když se přiblížily večerní hodiny, opustil Oko a vydal se na první 
vyznačené souřadnice v podkladech, jež obdržel od Vůdce. Měl být pro celý svět po příštích několik 
desetiletí mrtvý, ale stálo mu to za to. Dělal to pro dobrou věc. 
 
Císař Onbelik se procházel po zničených laboratořích, které před několika týdny zničil v rámci jeho 
konání dobra. To bylo celé planetě dobře známo. Méně známým faktem bylo, že fungovalo ještě pár 
místností, které byly ale spíše užitečné než nebezpečné. Tuto pravdu věděl pouze on, jeho sestra a 
několik vědců, kteří hluboko v podzemí žili. Těmi místnostmi bylo ovládací středisko zombií, laboratoř 
omlazovací kúry a nově vybudovaná místnost, která funkci ještě neměla. Zároveň odsud vedl tunel k 
vykopávkám, které nedávno začaly v jednom z kráterů. Podle spisů ve starých archivech planety, 
které byly již dávno zbourány a nahrazeny novými, měly být v rakatských ruinách umístěny prastaré 
artefakty. 
 
Do ruin se ale císař nechystal. Šel pouze do velké haly, kde byly rozestavěny různé přístroje a 
počítače. Zde si promluvit s několika vědci, kteří seděli u stolů a povídali si mezi sebou. Krátce poté 
odešel a vrátil se na povrch planety do paláce, kde přešel do nového křídla hluboko v ledovci. To 
sloužilo novým vojákům, kteří byli citliví na Sílu a byli cvičeni v šermu světelnými meči. První část 
vojáků měla černá roucha, druhá část bojová brnění se znakem černé pěsti. Jejich zbraně se ale 
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výrazně lišily. Někteří měli normální světelné meče, někteří oboustranné meče, někteří světelné tonfy 
a většina jejich výzbroje pocházela z věcí, které byly získány během plenění Jedijského chrámu.  
 
Onbelik stál na římse nad tréninkovým polem, kde proti sobě bojovali učedníci. Boj byl vyrovnaný, 
dokud jeden z protivníků zákeřné nekopl druhého do nohy. Poté mu nic nebránilo vyhrát souboj. 
Bojovníci mohli použít cokoli k poražení protivníka, ale podle pravidel řádu nesměli ublížit nevinným. 
Jejich soukromý život nebyl oproti Jediům omezený a do paláce si mohli brát rodinu, milenky. Prostě 
cokoliv. Byli nanejvýš věrní a když si všimli svého pána, pozvedli pěst. Sešel z římsy, pochválil vítěze 
boje a poté se vydal do výstavní místnosti, kde byly různé artefakty Jediů a Sithů. 
 
V místnosti byly vystaveny různé holocrony, roucha, světelné meče, spisy nebo různé relikvie. Většina 
sbírky byla opět nakradena během plenění. Místnost byla přísně střežena, zvlášť nejvzácnější 
artefakty, mezi nimiž byly například obě stíhačky Kita Fista, vlasy Qui-Gon Jinna nebo meč mistra 
Yody. Chvíli si prohlížel sbírku a poté odešel. 
 
Admirál Zal-Korr přišel k současné vládkyni Rhumie, Indi Sarahie, a sdělil ji, že král B-art je stále ve 
svém pokoji. Invaze ho velmi zasáhla, už není tak energický, jako dříve. Je nešťastný, bez života. Indi 
by za ním ráda přijela, ale jakožto vládkyně má jiné povinnosti. 
 
Fakt, že B-art je ve skutečnosti stále naživu, byl přísně tajen. Plán byl vykonán v první fázi invaze.  
Nai-Zob, důstojník Rhumijské armády, byl tehdy v baru, kde se bavil nad schopností jistého měňavce 
napodobovat různé osoby. Přemluvil ho, aby se proměnil na B-arta, a koupil mu pití. Když se měňavec 
napil, zjistil, že se už nemůže měnit. Tehdy ho Nai-Zob omráčil a odtáhl pryč.  
 
B-art chodil po pokoji sem a tam. Cítil se jako ve vězení. Chtěl, aby invaze už skončila. Plán 
s měňavcem vyšel, obyvatelstvo si myslí, že zemřel. Kdyby se ale náhle objevil, lidé by nebyli tak 
nadšení. Fingování smrti teď považoval za špatný krok. Teď může jen žít v utajení a pracovat na 
strategii. Řekl si, že už nikdy nepovede žádnou válku. Dotáhne tento boj do konce a usadí se. Rhumia 
bude muset hodně prosperovat. Napraví se škody a za pár generací bude planeta znovu na vrcholu. A 
pak snad už žádná válka. 
 
Kryll se valil ulicí Corulagu... a bylo mu horko. Nemohl se převléknout do pohodlnějších a pro klima 
přijatelnějších věcí, protože byl v práci, tedy spíše do práce šel. Nerad přijímal tenhle druh práce na 
poslední chvíli, ale jelikož se jeho poslední chráněný subjekt rozhodl spáchat sebevraždu, asi protože 
nevydržel ten tlak být neustále v něčím hledáčku, neměl tento nenápadný bodyguard už nějaký ten 
pátek do čeho praštit. Byla to pro něj nepříjemná situace. 
 
Galaktická válka mu v mnoha ohledech doslova ničila podnikání, všichni z jeho agentury se namísto 
ochrany rozhodli přejít do opačného spektra, tedy mezi námezdní lovce. Byla to jednodušší a 
bezpečnější práce a také víc vynášela. Zůstal sám na všechno a jeho klientela byla čím dál hubenější 
a taky méně štědrá, ostatně za jeho cenu si mohli pořídit tucet ozbrojených stráží a v dnešní 
rozbouřené době bohužel většina dávala přednost kvantitě před kvalitou. 
 
Věděl, kdo ho najal, tedy nepracoval pro ně poprvé. Nevěděl však koho přesně má chránit a nelíbilo 
se mu to. Když dostal ten podivný telefonát, napálil tam několikanásobek své nejvyšší marže, aby se 
takového kšeftu mohl rovnou zbavit, protože smrděl už na dálku. Místo odmítnutí ale přišel souhlas a 
obratem se na jeho holonetovém bankovnictví zjevila tučná suma. Mohl zavolat skrz číslo zpátky, 
slušně se omluvit a říct, že nemá zájem, ale kdesi uvnitř cítil takové nepříjemné píchání, měla v tom co 
dočinění ani ne tak horšící se sorta klientů a čím dál menší honoráře, avšak nebylo to ani tak pýcha, 
jako spíš zásadovost. Smlouva pro něj byla tím nejsvatějším poutem, do kterého neměl právo nikdo 
zasahovat. Nešlo ani tak o peníze, těch mohl mít kdykoliv spoustu a obešel by se i bez nich. Šlo o 
zásady. V tu chvíli to byl job, o kterém tušil, že bude na hranici jeho možností a on rozhodně nechtěl 
vracet peníze, protože už prostě nemohl. 
 
Byl to klasický bytový komplex populární v movitějších světech stavějících je jako lepší bydlení pro 
chudší obyvatelstvo, byl starý, ošuntělý, špinavý, uvnitř se spoustu smetí, stopami zaschlé krve a 
všudypřítomného pachu moči a jiných tělních tekutin. Podlaží 13, dveře číslo 75, jeho prst málem zajel 
do díry po zvonku, po kterém zůstaly jen dráty. S povzdechem taktně s dutým boucháním zaklepal na 
oprýskané dveře. Chvíle čekání, byť trvala jen pár vteřin, byla až nepříjemně dlouhá, měl být 
očekáván, tak proč si ta osoba dává tak načas. Dveře se částečně posunuly dovnitř. 
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S klidem sdělil heslo. S trochou rozmrzelosti v tónu mu odpověděl rozespalý ženský hlas. Alantovi 
přišel ten hlas něčím povědomý. Vrzající dveře se plně otevřely. Nastala trapná chvilka ticha. Před 
upraveným slušně oblečeným osobním strážcem stála rozcuchaná přesto elegantní Alexi Itera, bývalá 
hlava planety Mandalore, atentátnice obviněná a hledaná pro vraždu prezidenta Ligy. Byla to také 
nepříjemná skvrna v Kryllově profesionálním záznamu, jež stála život několika jeho klientů a třikrát 
málem i jeho. Nyní před ním vrávoravě postávala v noční košili. 
 
Oba na sebe nějakou chvíli nevěřícně hleděli, jelikož ona znala i jeho z těch několika zakázek, co se jí 
nezdařily dokončit. Vteřinovou trapnou momentku ticha zlomila lovkyně, jež hrábla po blasteru 
položeném na poličce, aby tomu upravenému panákovi ustřelila hlavu. Jedijské reflexy nebo ne, Alant 
z vycvičeného reflexu popadl napřahující se ruku za zápěstí a prudce s ní švihl proti ose pohybu, 
Mandalorianka pocítila nepříjemnou bolest spojenou s vyhozením ramenního kloubu z jamky, ta jí 
donutila blaster pustit. Pravou rukou nahmátl bodyguard svojí věrnou brokovnici se zkrácenou hlavní a 
než Alexi dopadla na záda, měla její špatný konce dýchající jí téměř na krk, Alexinu stále nevyřazenou 
končetinu přišlápla jeho levá ruka, smrtící výstřel ale nepřicházel. 
 
Nevzrušeně ji pohrozil, aby se ani nehnula. Alant rozmrzele popadl svůj komunikační mobilní aparát a 
vytočil číslo klienta. Sdělil, že je na místě. Nicméně se mu zdá značně neprofesionální neseznámit ho 
s identitou osoby, již má chránit. Pokusila se ho sedmkrát zabít, a to nenechává jen tak.  
 
Klient se odmlčel, bylo mu jasné, co se asi Alantovi právě honí hlavou. Ten muž byl asi tak stejně 
šílený, jako se vyznal ve svém oboru. Prostě ho nechtěl naštvat. Po chvíli promluvil. Pokud ji zabije, 
může sklidit odměnu od Ligy, která je vyšší než částka, kterou mu dali oni. Ale to by určitě neudělal – v 
branži je známý jako jeden z nejlepších bodyguardů, které je možné sehnat, a navíc je známý tím, že 
drží slovo. A to je vzácné. Je profesionál se vším všudy. Má ji dostat na Shedu Maad, živou a zdravou 
jí předat Varionu Lightseekerovi. Tak dostane zbytek a kontrakt bude splněn. 
 
Alant drtil komunikátor v rukou, dokázal se extrémně ovládat, ale tohle se ho dotklo, tohle ho k smrti 
naštvalo. Využívat jeho zásadovost proti němu samému bylo něco, co nehodlal nechat plavat, ale v 
této situaci se prostě musel přizpůsobit okolnostem. Klient mu sdělil, že má zhruba tři minuty na první 
partu lovců odměn, deset minut na Ligové bezpečnostní sbory a hodinu nad někým mnohem horším. 
Měl by se tedy rozhodnout rychle. Klient zavěsil. 
 
Alant po chvíli nepříjemného váhání zajistil brokovnici a zvedl Alexi za nevykloubenou ruku. Dívka 
pomalu vstala ze země. Naštvaně mu řekla, že kdyby věděla, že pošlou zrovna jeho, místo odpovědi 
by mu rovnou ustřelila hlavu přes dveře. Během chvilky se ve vedlejší místnosti začala převlékat. 
Škvírou mezi nedovřenými dveřmi chvilkama sledovala, jak si její „ochránce“ počíná. Alant Kryll nebyl 
nikdy přímo na jejím seznamu „cílů“, ale dost často se jí snažil hatit zakázky, neboť mezi její cíle 
naopak často patřily osoby s ochranou, konkrétně s ním jako jejich ochrana. A byl v tom, co dělal, 
opravdu velice schopný. To Alexi hodně štvalo, škodilo to její reputaci. Tenhle chlap byl přímo osina v 
zadku. Neuvěřitelné, jakou měl výdrž. A teď s ním ještě měla někam cestovat, no bezva, pomyslela si. 
Nemohli mi vybrat lepší společnost. 
 
Zanedlouho měla sbaleno, moc se nezabydlovala, takže toho ani nemusela tolik tahat ve svém 
příručním zavazadle, nebo spíš takové větší kabele, jen věci, bez kterých se opravdu neobešla. 
Ohlédla se, rychle projela pohledem celou místnost, nyní holou. Měla všechno, věci, které tu po ní 
zůstanou, potřebovat nebude. Vešla zpět do obýváku, Kryll na ni čekal usazený v pohodlném křesle. 
 
Sdělila, že je připravena a pokynula mu, aby se zvedl. Přešla k bytovým dveřím, ale zarazila se, něco 
ji znepokojovalo. Pocit to nebyl nijak silný, ale stejně cítila, že je něco špatně. Otočila se a popošla k 
bodyguardovi. Řekla, že tamtudy nemůžou jít. V tom se ozval hlasitý výbuch, který vyrazil dveře z 
pantů. Naštěstí se nacházeli dál od nich. Byl to specifický výbuch granátu, to samozřejmě poznala. 
Věděla i o jaký typ granátu jde. Tyhle granáty používá jedna zvlášť otravná parta lovců, kteří jí v 
minulosti dost znepříjemňovali práci. Konkurenti, kteří se neradi vzdávají. A ona je teď jejich kořistí. 
 
Výbuch nezanechal žádné vážné následky, jen budoucí majitelé bytu se budou muset pustit do větší 
rekonstrukce. Nicméně Alexi nemeškala a odepla si meč. Byla připravená se těm lovcům postavit. 
Chtěla na ně zařvat nějakou tu urážku, ale pocítila ruku na svém zápěstí. Kryll ji zastavil a táhl ji 
směrem do koupelny. Nechala se vést. Bylo jasné, že na přesilu, hrnoucí se dovnitř dírou po dveřích, 
zdaleka neměli. Takže jaký je plán? Ptala se v duchu sama sebe. Zabarikádovat se v těsném prostoru 
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malé koupelny a doufat, že nějak přečkají? Jaké jsou další možnosti? Vzpomínala na plány budovy, 
než si vybrala tenhle byt, pečlivě je studovala, všechny únikové cesty a východy. Jeden takový průlez 
byl právě v koupelně. Věděl o tom Kryll, nebo jen dělal, co bylo v jeho silách, aby ochránil svou 
zakázku? 
 
Kryll postrčil Alexi dovnitř koupelny a prudce se otočil, jen aby útočníky, hrnoucí se do dveří, zasypal 
několika rychlými výstřely z brokovnice. Po tom výbuchu mu pořád zvonilo v uších, cítil několik 
škrábanců od mrštěných trosek a celou hlavu měl plnou prachu a sutin. Naposledy vystřelil – zasáhl 
útočníka do oblasti ramene a krku, stěna za ním se obarvila do ruda a muž s kašlem upadl – a rychle 
se stáhl do koupelny za svou chráněnkyní. 
 
V jediném pohybu na Alexi kývl, aby jej na okamžik kryla a jal se přebíjet skryt vedle dveří, zatímco 
rychle prohlédl místnost. Malá koupelna – sprcha, záchod, umyvadlo. Naproti dveřím bylo malé 
okénko, vedoucí na balkón a v rohu místnosti, jak bývalo v bytech podobných komplexů obvyklé, se 
nacházel panel do šachty s trubkami. Přesunul se k němu a jedním rychlým trhnutím vyrval kryt, načež 
nahlédl dolů. Šachta se táhla minimálně o několik pater níž, což by mohlo znamenat aspoň pár minut 
náskoku. Křikl na Alexi, aby šla ním. Dívka poslechla. Kryll kývl na šachtu a setkal se se souhlasným 
pohledem. Ještě než dovolil dívce vlézt mezi trubky, vzal ji za ruku a rozbil jí okenní tabulku, přičemž 
dbal na to, aby se dívka pořezala. Jednoduchá návnada. 
 
Na její podrážděný pohled odvětil, aby na něj minutu a půl počkala. Vzápětí se přesunul ke dveřím a 
zahájil krycí palbu, zatímco odpočítával čas. Měl to všechno již tak dokonale nacvičené – byl přesný 
jako hodinky. Výstřely, řev hrnoucích se útočníků. Minuta. Vystřelil zpoza rohu a stáhl se. Minuta 
dvacet, minuta a půl. Kryll se prudce otočil a několikrát vystřelil skrz dveře, aby zahnal nejbližší 
nájemné lovce, načež uschoval brokovnici pod kabát a přiskočil k šachtě. Co nejrychleji se do ní 
vsoukal a uzavřel za sebou kryt. Vzápětí již lezl dolů. 
 
O několik metrů níže se z koupelny ozvaly hlasy. Kryll vzhlédl, ale vzápětí pokračoval se sestupem. 
Zvuky seshora mu moc nenapověděly, ale zdálo se, že jde vše podle plánu. Za několik minut narazil 
na otevřený průlez, kterým do šachty prosvítalo světlo. Zapřel se a protáhl se jím ven. Byl v přízemí. 
Lepší, než čekal. Smetl si z ramen špínu a připravil si brokovnici, kterou vzal do pravé ruky. Zavolal na 
opodál stojící Alexi, jíž se po tváři mihl uražený výraz, aby šla. Kousek odsud má loď. Alexi 
provokativně pronesla, že doufá, že si pořídil pořádnou loď. Kryll se zatvářil mírně dotčeně. Nutkání 
nechat ji napospas těm lovcům nahoře bylo z minuty na minutu silnější. Bohužel její ochrana 
představovala hlavní náplň jeho práce. Zašklebil se. Byla to slušná loď. 
 
Jen to dořekl, doběhli k přistávací plošině. Na ní stála malá osobní loď, celkem běžný typ, ale s mnoha 
modifikacemi, patrnými už od pohledu. Alexi uznale pokývla hlavou. Kryll byl na své dílo očividně hrdý. 
Alexi si při pohledu na všechny chromované díly povzdychla, že sestřelit je nebude takový problém. 
Teď už ji chtěl sám zastřelit. Proč ze všech lidí v galaxii, musí chránit zrovna tuhle? 
 
Sarkasticky ji pobídl, aby nastoupila, zatímco otevřel dveře. Dívka se mračila, ale nastoupila a vnitřek 
lodi ji doslova omráčil. Všechny ty úpravy zvenku byly nic oproti práci, kterou odvedl na vnitřku. A toho 
prostoru. A pohodlí. Usadila se v křesle kopilota a očividně i zbraňového specialisty, protože konzole 
vepředu byla napěchovaná všelijakými zaměřovacími a zbraňovými systémy. Tahle loď byla zřejmě 
zamýšlena pro dva operátory, jeden pilotuje, druhý se stará o střelbu. Kryll jí naznačil, že u zbraní 
bude sedět on, Alexi bude pilotovat. Přesedla si a začala spouštět potřebné systémy. Loď během 
chvilky ožila, zažehla motory a začala stoupat. 
 
Něco upoutalo dívčinu pozornost. Natočila loď tím směrem. Celá budova se otřásla a začala se 
sesouvat dolů. Kryll se ze svého křesla usmíval. Když utíkali, nechal tam malý dáreček. Alexi navedla 
loď na orbitu a chystala se skočit do hyperprostoru. 
 
Dveře se otevřely. Elynea viděla svého mistra sedět na meditačním křesle a před sebou měl ten 
holocron... kvůli němu viděla Rhumii krvácet, kvůli němu se vystavila obrovskému nebezpečí a kvůli 
němu se Vrahos zase setkal se svým padawanem. 
 
První dny byl Vrahos jiný. Nemluvil, nespal. A co víc, neustále se učil ze svého holocronu. Cítil, že 
nebyl dost silný. Elynea za ním přišla a řekla mu, aby přinutil Braeho nastavit kurz na Rhumii. Jediové 
mají pomáhat všem a tam je válka větší než kdekoliv jinde. Místo pomáhání nedůležitým soustavám 
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by měli pomoci Rhumii. Vrahos ji ale řekl, aby nedávala životy Rhumianů nad životy ostatních. Žádná 
soustava není nedůležitá.  
 
Řekla mu, že zatímco tu čte holocron, lidé umírají. Elynea cítila, že je ve Vrahosovi něco trochu jiného. 
Jeho klid prostě nemohla cítit. Vrahos ji řekl, že tohle Brae nepovolí. Nic nezmůžou. Rhumii prý vládne 
docela krutý král. Elynea byla nešťastná. Jediové nemají sílu a ani snahu pomáhat, pro ně jsou mrtví 
lidé jen hlášení. Vrahos nepoznal bolest, jako ona. Vrahos udělal nepatrný pohyb rukou a Elynea 
pocítila obrovskou bolest v hlavě. Nemohla se hýbat. Vrahos ji řekl, že zažil více bolesti než ona. 
Nemá ponětí, jaké to je zabíjet. I ti, které Vrahos zabíjí, mají rodiny. Často nemůžou za to, že slouží 
Sceletonovi nebo Onbelikovi. Další nepatrný pohyb Vrahosovy ruky a bolest přestala. Pak se Vrahos 
zvedl. Natáhl ruku, přitáhl si jí k sobě a obejmul jí. Omluvil se jí. 
 
Po schodech na můstek rychle stoupaly dvě postavy. Jednoho z nich by šlo definovat jako řadového 
ochránce, i když z o něco vyšší třídy než třeba ochránce před dveřmi bordelu na nějaké zapadlé 
pouštní planetce, který chrání náhodné červené Twi'lecké prostitutky, které řádí po obdobných 
podnicích jako politici v Ligové pokladně. Druhý z mužů vypadal o něco záhadněji. Při pohledu 
zespoda byla vidět jen ošoupaná šedá kápě zakrývající ho od hlavy až k patě, zepředu však bylo 
možno vidět vousatého starce, který jako by svýma slepýma očima pozoroval vše, co se kolem něj 
děje. Oba vyšli schody a důstojník ochranky svou čipovou kartou otevřel vstup na můstek. Veprostřed 
místnosti, se zrakem upřeným skrz obrovské okno, stál legendární pirátský admirál, sám Jarraxuz 
Warmitth. Sledoval hlavní město Galaktické ligy. 
 
Ochránce sdělil, že starý muž si s ním chce promluvit. Jarraxuz nebyl rád, že sem přivedl nějakého 
bezdomovce. Ochránce už chtěl padnout na kolena a začít prosit o milost, ale starý muž udělal krok 
kupředu, obkreslil prsty ve vzduchu půlkruh a nadšeným rozechvěným hlasem sdělil, že se konečně 
dočkal toho, kterého předpovědělo proroctví. Toho, který všechny zachrání. Jarraxus byl ale rozzuřen. 
Muž ho však uklidnil. Toto si alespoň o něm všichni myslí. Velcí duchové ale ví, že jeho tělo i duch 
jsou statnější než jakýkoliv jiný. Proto něj, jež dlouhé dekády žil v naprostém odloučení od civilizace, 
vybrali jako toho, kdo všechny zachrání. Jarraxuz nařídil vyvést starce pryč a otočil se zpět k oknu. 
Stařec se ale vysmeknul důstojníkově pevnému sevření. Řekl ještě něco kryptického o vizích, což 
Jarraxuze přemluvilo. Nařídil sestavit tým. 
 
O pár hodin později již seděl v transportéru, který vezl třicet členů týmu, tzv. „nejhorší z nejlepších“. 
Byli dobří, ale ne dost na to, aby se dostali na špičku. Pilotem byl Alaret, pirát, který znal Jarraxuze už 
od začátku. Nevěděl, kam letí. Admirál to nechtěl sdělit. Když si chtěl podepřít hlavu do dlaní, podařilo 
se mu zmáčknout na panelu před ním několik tlačítek. Ozval se pronikavý poplašný zvuk a loď se 
začala podivně třást. Jarraxuz byl rozzuřen Alaretovou neschopností. Oba muži se začali hádat. 
Jarraxuz nakonec Alareta vyhodil – nechal ho odletět v jedné evakuační kapsli.  
 
Mohla to být dobrá půlhodina, co Alaret opustil loď. Prvních pár minut byla atmosféra nepřirozeně 
hustá, za pár minut se však všichni uklidnili a relativně spokojeně sledovali cestu. Pak přišlo hlášení, 
že se na senzorech objevila velká loď neznámé frakce. Jarraxuz se usmál. Vystopovali je. Zasáhl je 
tažný paprsek, který transportér vtáhnul do lodního hangáru. Jarraxuz vypnul motory a tasil meč. 
 
Lítý boj skončil. Ztráty Jarraxuzových mužů se nemohly měřit ztrátám nepřátelských jednotek. Všichni 
byli mrtví. Padly desítky nepřátel, z toho dvanáct vyzbrojených světelnými meči. Samotný pirátský král 
teď s roztaženýma nohama seděl v rohu rozsáhlé místnosti, držel se za zakrvácený bok a přerývaně 
dýchal. Jeho meč, ležící na dosah pravé ruky, při boji skolil možná desítky nepřátel. Byl obklopený 
hromadou mrtvol. Osmnáct jeho elitních mužů padlo. Seděl tu osamocený, v tmavé místnosti, bez 
vody, bez pomoci. 
 
Na schodech vedoucích dolů k hangáru se ozvaly kroky. Každý krok byl v tichu jako dopad 
mramorové desky. Vynořila se postava zahalená celá v dlouhé rudé kápi, v ruce třímající kovovou tyč. 
Světelný meč. Muž přistoupil ke zraněnému pirátovi, znal jeho jméno. Přišel, aby ho zabil, ale ještě se 
zeptal na jeho poslední slova. Chytil světelný meč obouruč a podél těla si ho aktivoval. Jarraxuz si ho 
prohlédl od hlavy až k patě. Chvíli jen přerývaně dýchal a pak řekl, aby poklekl, nebo ho zničí. 
Vykonavatel spravedlnosti Belsaviského řádu se napřáhl...  
 
Ve tmavé místnosti velikosti jednolůžkové kajuty klečel rukama připoutaný nevysoký muž snědší pleti. 
Místnost byla téměř neosvětlená, tedy až na pár malých žároviček na rámu posuvných dveří. Po jeho 
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pravici byl ve zdi krb. Ten sice ještě neviděl hořet, ale doufal, že v noci alespoň bude mít to štěstí a 
někdo z hlídky mu tam zapálí alespoň malý ohýnek. 
 
Dveře se otevřely. Vězněného silně zabolely oči, mrknul a poté si všiml vstupující osoby. Prvně jen 
stín, který se pak přeměnil ve vysokého muže v hnědém kabátě s licousy přecházejícími v hustý knír. 
V levé ruce třímal kovovou dýku. Přistoupil ke krbu, otočil kolečkem a stiskl tlačítko, čímž zažehnul 
plyn. Byl to Jarraxuz. Varoval muže, že pokud nepoklekne, zničí ho. Jeho úder vykryl jen díky tomu, že 
měl nátepníky z cortosisu. Zajatec byl naštvaný, že tak snadno podlehl. Jarraxuz vytáhl dýku z krbu a 
klekl si před něj. Chytl ho pod krkem a narovnal mu hlavu tak, že mu hleděl přímo do očí. Chtěl si užít 
každou chvíli utrpení toho člověka, který teď byl cílem jeho soustředěného hněvu. 
 
Přiložil mu rozpálenou dýku na rty. Když cuknul, Ligový pirát mu vrazil pěstí. Pak vstal a vrazil dýku do 
ohně a chvíli ji žhavil. Zavolal důstojníka. Do dveří vešel nevýrazný mladík s tácem, jehož obsah byl 
zakryt kovovým poklopem. Podal jej Jarraxuzovi a odešel. Jarraxuz sdělil, že mu přišlo jako dobrý 
nápad přinést zajatcovu rodinu. Klekl si a zvedl poklop z tácu. Ležela tam uříznutá hlava malé 
holčičky, ještě čerstvá a nabalzamovaná. Pirát sdělil, že zbytek rodiny čeká venku. Nadzvedl mu 
hlavu, aby si mohl vychutnat jeho bezmocný pohled, a zvedl rozžhavenou dýku. Pak opět zavolal 
důstojníka. Dovnitř přiběhl ten samý mladík a podal mu nějaké malé kovové zařízení. Korzár ho 
svému vězni nacpal násilím do úst a roztáhl mu je dost na to, aby nemohl stisknout rty, ale přitom ne 
dostatečně k tomu, aby nebyl schopen mluvit. Rozžhavenou dýku mu nacpal do koutku úst a začal 
řezat. Byl slyšet jen neslýchaný křik bolesti. 
 
Za půl hodiny po odpočinku po vykonané práci se pirát vrátil zpět do cely. Pohlédl na muže klečícího u 
zdi místnosti, na jehož tváři se skvěl vyřezaný a vypálený úsměv, od jehož očí směrem k bradě mířily 
dva vyřezané a vypálené kříže a jehož pravé ucho leželo vedle jeho kolena. Jarraxuz zavolal dalšího 
člena posádky. Pohlédl na vězně, s úsměvem mu zamával a vyšel na chodbu. Když se po ní rozlehly 
kroky, začal se zabiják utěšovat a doufat, že jeho největší utrpení je už za ním. Do dveří vstoupil 
mohutný Zabrak s obuškem... 
 
Lékařský droid chtěl Jarraxuze ošetřit, ale ten to odmítl. Za pár minut už běžel k lodnímu můstku. 
Poslední člen posádky, který zpacifikoval posledního útočníka se světelným mečem poté, co Jarraxuz 
zablokoval útok světelného meče svým nátepníkem, dostal povýšení na kapitána lodi, na kterou byl 
jejich transportér vtažen. 
 
Jarraxuz teď přemýšlel, jakou dvacítku mužů vybrat, aby doplnil tým na druhý pokus cesty. Loď 
Belsaviského řádu je odvezla daleko od jejich cíle. Potřeboval se dostat na onu planetu, Mandalore, 
dřív než se velké věci, o kterých ho informovali jeho zvědi, dají do pohybu. 
 
Major Dayris Craven si povzdechl. Tohle tedy nečekal, nikdo z nich. Ale určitě to nejvíc překvapilo 
plukovníka Lysta. Ten tohle totiž už zažil, válku, a dost ho to poznamenalo. Co Craven slyšel od 
kolegů ve zbrani, co jeho nadřízeného znali déle než on, býval plukovník Dengar Lyste veselý člověk, 
co se rád smál a bavil, ale jak si prošel peklem války, známé, jako Tažení spásy, kdy uviděl umírat své 
kamarády a spousty dalších lidí, jeho veselost se vytratila, stal se z něj cynik, co se už nezmůže na nic 
jiného než nepatrný úšklebek. Muselo to být tedy pro něj jako upadnutí do noční můry, být pár let se 
svými muži a nějakými vědátory někde v trapu, a mezitím se to tady takhle semlelo, a navíc se 
doslechl o tom, že Jediové byli prohlášeni za nepřátele, neboť údajně zradili Ligu, což mu připadalo 
absurdní, stejně jako Cravenovi a všem ostatním, neboť některé Jedie osobně znal a proto nevěřil, že 
by byly něčeho takového schopni. Major si znovu povzdechl a vyhlédl z okna velitelství základny na 
plošinu, na níž byl zaparkovaný hvězdný destruktor. 
 
Když se před týdnem vrátili, měli původně namířeno na základnu v soustavě Drussilla, ta ale byla 
zničena vojsky Sithského impéria, alespoň tak jim to bylo sděleno, a tak dorazili sem, na základnu na 
planetě Agnaron. Byla to stará těžební stanice, jež pamatovala ještě doby Palpatinova impéria, ovšem 
nedávno byla Ligou přestavěna na plnohodnotnou bojovou základnu s dokem pro dva hvězdné 
destruktory, což se jim hodilo, neboť s jedním, jménem Deathbringer, přiletěli. 
 
Kromě přemýšlení o tom, co se v galaxii mezitím dělo, z čehož byl stejně jako ostatní velmi rozladěn, 
vzpomínal Craven i na to, co zažili během výpravy, kde měli za úkol doprovázet vědce z Ligové 
akademie na jejich výpravě do Neznámých oblastí, kde chtěli mapovat oblasti, které dosud ani 
Chissové neprozkoumali, a najít dosud neobjevené formy života, popřípadě nové civilizace se kterými 
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by Liga mohla navázat spojenectví. Ti vědátoři chtěli, aby jim ochranu zajišťovali jen ti opravdu dobří, 
to byl ten důvod, proč bylo rozhodnuto, že tam s nimi půjde plukovník Lyste a jeho jednotka Rancor, 
jejímž členem byl i major Craven, neb ti v té době patřili k nejlepším ligovým jednotkám, a následující 
události ukázali, že volba byla správná. Když totiž jednou vědce a pár mužů z jednotky zajala na jedné 
planetě banda domorodců a chtěli je obětovat svým bohům, plukovníka napadlo sehrát menší divadlo, 
aby je zachránil. Vtrhli do jejich vesnice a Lyste začal prohlašovat, že jsou jejich bohové. Domorodci 
tomu zprvu nechtěli věřit a hodlali je zabít, plukovník ale řekl, že na důkaz svých slov sešle ničivé 
blesky, načež ukázal na jednu z velkých chýší ve vesnici, kterou vzápětí srovnal se zemí déšť blesků, 
jenž však byla ve skutečnosti salva vypálená z Deathbringeru. Lyste, Craven a ostatní pak pobaveně 
sledovali, jak před nimi padli na kolena a začali téměř sborově říkat něco, co protokolární droid přeložil 
jako prosby o odpuštění a slitování. Hned na to jim nařídil, aby propustili zajatce, což vzápětí téměř 
bezmyšlenkově udělali, a pak Lyste a jeho lidi planetu opustili. 
 
Od dalšího přemýšlení a vzpomínání ho vyrušil zvuk otevírajících se vstupních dveří na opačném 
konci místnosti a hlasité zvolání dalšího důstojníka, který ohlásil příchod plukovníka. Craven se otočil 
a jako ostatní zde přítomní se postavil do pozoru. Spatřil důstojníka, jenž právě prošel dveřmi. Byl to 
muž středního věku, asi kolem padesátky, měl už od pohledu respekt budící ostře řezaný obličej s 
jizvou na pravé tváři, nejspíš způsobenou nožem či mečem, jeho vlasy, jež byly téměř bílé, a tmavě 
hnědé oči z nichž vyzařovala tvrdost a chlad o něm prozrazovaly, že toho už zažil mnoho nepěkného, 
což byla pravda. Měl na sobě, jako obvykle, černou uniformu oficírů jednotek Stormtrooperů, na jejímž 
levém rameni měl našitý emblém zuřícího rancora, symbol jednotky, tak jako to měli všichni její 
členové, včetně Cravena. 
 
Plukovník se zastavil uprostřed místnosti, rozhlédl se kolem a vyhlásil pohov. Když se všichni vrátili ke 
své původní činnosti, dal se opět do chůze směrem ke Cravenovi. Lyste se před ním zastavil a major 
zasalutoval. Lyste a Craven společně zavzpomínali na onu výpravu. Craven pak poznamenal, že zuří 
válka, zatímco oni tu čekají. Lyste sdělil, že za chvíli budou odlétat, protože Konzul Brae je povolal do 
akce. Craven to odešel rozhlásit. Plukovník Lyste mezitím pořád stál u okna a díval se ven. Craven byl 
napůl rád, že se konečně něco děje, avšak taky napůl v obavách, z toho, co možná přijde, ale aspoň 
už budou něco dělat, a ne jenom nečinně přihlížet. 
 
V temném vesmíru poblíž planety Bilbringi se objevila starodávná stíhačka, známá již z Klonových 
válek, ale s mnoha vylepšeními a červeno-černým nátěrem. Z doků ihned vyletěly dva B-Wingy a 
obklopily ji z obou stran. Letová kontrola planety ji přivítala. Pilot odpověděl, že má zakázku pro 
loděnice. Stíhačka zadokovala a z ní vystoupil muž s dlouhým krkem. Přišli k němu dva lidé a žádali 
doklady. Tajemný jim ukázal kartičku a řekl, aby ho odvedli k řediteli loděnic.  
 
Cestou potkali mnoho stráží, ale všechny je po pár slovech pustily. Když došli k řediteli, muž odehnal 
stráže a sundal si masku. Byl to Poma Lum. Měl pro ředitele zajímavou nabídku – hromadu kreditů za 
10 speciálních Y-Wingů, zvaných Y-Wing Interceptory. Poma Lum zalhal, že jsou určeny pro jednotku 
Rancor. Ředitel zakázku přijal. 
 
Zpravodajci UTC relativně slušně zmapovali pohyb materiálu v rámci válečných přesunů, prakticky 
celé Coruscantské muzeum Galaktické Ligy bylo vybrakováno, v podstatě jen pár dní po pádu planety. 
Sithští prominenti tehdy ještě měli smysl pro krásné i unikátní věci, kteréžto jsou dobrým způsobem, 
jak si po válce zajistit nadprůměrnou životní úroveň nezáležíc na tom, kdo by válku měl nakonec 
vyhrát. Tehdy ještě Sithové měli styl a aristokratickou noblesu, málokdo tušil, jak moc se celá Galaxie 
za tak krátkou chvíli změní. 
 
Konvertor by měl podle všeho být na skladě jedné planety hlouběji v týlu odštěpené frakce, do které 
se nahrnulo mnoho občanů Sithského impéria, kteří byli hrubě nespokojení s tím, co se děje v té 
„oficiálnější“ a kontrolovanější části Říše, málokdo z nich měl tušení, že ač si o mnoho nepolepšili, 
povětšinou si zachránili život, jelikož Darth Sceleton své části vesmíru připravil peklo. 
 
Byla to kolonistická planeta Secrok, mírné podnebí se nacházelo jen na několika procentech ze dvou 
kontinentů, většinou kolem rovníku planety. Produkce jídla sotva stačila pokrývat nově příchozí sithské 
kolonisty, přesto většinou majetnější imigranti přinesli planetě poměrně strmý růst ekonomického 
rozvoje. Ač soustava nedisponovala žádnými loděmi na přímou obranu, vojenská zák ladna 
samosprávy na planetě byla vybavena osmi velice slušnými turbolaserovými bateriemi demontovanými 
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ze starého Star Destroyeru, jehož trup byl v nedalekém městě demontován a šrotován už několik 
desetiletí, ostatně byla to běžná praxe. 
 
Čím se ale základna mohla pochlubit byl dvojvrstvý moderní štítový systém, který zahrnoval vnější 
schránku moderního modulárního štítování a pak též modifikovaný generátor ze stejné vyřazené 
imperiální lodi poskytoval konvenční, ale stále účinný záložní systém. Zapojené v sérii a chlazené 
vodním okruhem vedeným do oceánu, díky čemuž mohl generátor běžet na mnohem vyšší výkon, ale 
zároveň to otevíralo jednu slabinu, jíž si obránci nebyly, zdá se, vědomí. 
 
Přizpůsobit vesmírnou loď na tlak namísto podtlaku prostředí nebylo nic těžkého ani neobvyklého, 
navigační prostředí lodí UTC pro to dokonce mělo uzpůsobený řídící režim, ovšem maskovací a 
zbraňové systém fregat třídy Vengeance bylo něco neozkoušeného, v teorii možného... 
 
Klidný a chladný úsvit, konejšivé šumění příboje a lehký spánek hlídky sithských loajalistů přerušila 
nenadálá přidušená exploze výstupu chladícího systému. Několik raket se syčením prorazilo vodní 
hladinu, vystoupalo několika metrů a v rychlostí několika set metrů za vteřinu se vydalo hledat svoje 
adresáty na různých klíčových místech základny. 
 
Oceán začal nejprve vřít a pak pozvolna odhalovat masivní obrys oprýskané oranžové kamufláže 
fregaty SGBS Flame, která se pomalu za konstantní raketové palby a za hlučného a děsivého 
hlubokého dunění jejích přetížených motorů narušujících vodopády nabrané kapaliny sunula směrem 
k pevnině. Všech osm nepřátelských turbolaserových baterií se okamžitě zmobilizovalo k sestřelení 
narušitele, což veliteli základny v okamžiku odhalilo konstrukční problém většiny planetárního 
protivesmírného dělostřelectva. Hlavně nebylo možné dostatečně sklopit, aby mohly vést palbu na cíl 
pod horizontem prstence věže, což je přesně to, co se v tomto případě stalo. Hlavní baterie na Flame 
už byly dostatečně „suché“ a tudíž na obraně základny nenechaly suché nic, o 87 vteřin později již 
přistávaly čluny s pěchotou, tanky a mariňáky Šeré stráže. Výbuchy, destrukce, panika, poplašná 
siréna, chaos, dle plánu. 
 
Konzul Saul Thani ve své bílé uniformě vystoupil z raketoplánu o celou půlhodinu později, oblast byla 
zabezpečená, nikoliv bezpečná, z každého druhého rohu se ozývala nezanedbatelná laserová palba s 
občasným přídavkem něčeho trochu silnějšího. Velitel základny s nezanedbatelným čerstvým šrámem 
na obličeji byl ze nepříliš dobrovolného zaklesnutí dvou statných mariňáků relativně nešetrně hozen ke 
Saulovým nohám, ten si celkem nepatřičně na jeho pozici poklekl a projel prsty velitelovy výložky. 
 
Saul poznal, že je to plukovník. Postarší muž stále ležíc přikývl. Saulovo lehké uchopení se změnilo 
na pevný stisk uzavřené pěsti, Saul bez potíží vstal a svírajíc nešťastníkovou zkroucenou uniformu na 
hrudi ho vyzdvihl do výšky, ve které jeho nohy nedosáhly na zem. Potřeboval, aby mu prorazil 
informace o speciální zásilce, která sem přišla z Coruscantu několik dní po jeho pádu. Jeho lidé už 
projeli sithské záznamy, ale ty byly bohužel děravější než jejich obrana. Plukovník ale řekl, že něco 
takového nešlo přes něj. Tomu však Saul neuvěřil. Nepotřeboval, aby mu plukovník něco říkal, stačilo 
jen zlomit jeho mysl, možná s pomocí menšího fyzického násilí. Načež svému zdroji informací rozdrtil 
Sílou obě nohy, neměl a nehodlal ztrácet čas. 
 
Hledání informací v něčí hlavě bylo namáhavé a lišilo se od člověka k člověku a vzdorovité osobnosti 
bylo lepší zaměstnat reálnou bolestí. Našel, co hledal, a ihned ho popadl vztek, přičemž plukovníkův 
poslední vzdorovitý výraz v Saulovi na okamžik zlomil sebekontrolu a následkem přemíry Síly byl 
nebohý zajatec doslova rozdrcen se sprškami krve zdobícími celé okolí, jakož i bělostnou konzulskou 
róbu, Saul se znechucením odhodil cár mrtvého torza, co mu zbyl v ruce. Nebylo to tady. 
 
Čas se opět zpomalil a svět potemněl, objevil se mu už známý temný stín. Zeptal se ho, jestli nemá 
nějaké potíže. Saul mu odpověděl, že ho nezastaví, toto ho jen trochu zdrželo. Není to sice tady, ale 
Saul už věděl, kde to je. Temný stín mu odpověděl, že se zase uvidí. Oslovil ho „otče“. 
 
Po několika dnech, kdy uskutečnil evakuaci z Tauuku, nechal Velmistr přesunout základnu Jediů na 
planetu zvanou Shedu Maad. Kdysi tam stál chrám Jediů, avšak nyní jsou z něho pravděpodobně 
ruiny a podle jeho informací, je planeta neutrální.  
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Sám však zůstal na Tauuku a ujišťoval se, že zde nezůstane nic, co by kdokoliv mohl najít a použít 
proti nim nebo Lize. I přes to že nyní bylo Řádem opovrhováno, jeho slovo v galaxii stále něco málo 
znamenalo.  
 
Další den se sám chystal opustit Tauuk. Byl na cestě k raketoplánu, když v tom opět slyšel Karnův 
hlas. Zahalená silueta se za ním objevila. Slova byla stejná jako předtím. Nyní však Lightseeker 
ignoroval, co mu silueta říkala. Odešel do své lodi a odletěl z Tauuku a směrem na Shedu Maad. 
Během letu si Jedi lehnul na lůžko ve svém pokoji a pokusil se aspoň trochu vyspat.  
 
Po nějakém čase se probral, ale něco bylo špatně. Neslyšel běh motorů. Zase slyšel onen hlas. Poté 
se přenesl do času posledních slov Darrela Karna. Opět si prožil tu chvíli a poté byl přenesen do 
trezoru třináctého patra, kde se mu opět zjevila schránka číslo 76. Ve stejný moment, kdy sledoval 
schránku, tak se přenesl zpět na loď.  
 
Celý propocený otevřel oči, aktivoval svůj meč a rozsekl si židli. V momentě si uvědomil, že měl vizi, 
vypnul svůj meč a uklidnil se. Rozhodl se, že vykoná to, co mu vize říkala. Zvedl se k palubnímu 
počítači a změnil kurz na Kuat. Po několika hodinách v sedadle pilota vystoupil z hyperprostoru a před 
ním byla v celé své kráse stanice kolem planety Kuat.  
 
Na palubě Deathbringeru letícího hyperprostorem bylo jako obvykle rušno. Vojáci a členové posádky 
chodili chodbami sem a tam, někteří se věnovali svým povinnostem a jiní se zase jen tak procházeli, 
neboť neměli nic na práci, a plukovník Lyste byl jedním z nich. Od té doby, co vyrazili z Agnaronu, aby 
se setkali s Konzulem Braem, se pořádně nevyspal, neustále totiž myslel na to, co se dělo tam venku, 
na válku, kde umírají miliony vojáků i nevinných civilistů, a přitom s bolestí vzpomínal na to, co zažil on 
před třiceti lety, jak uviděl umřít spoustu svých známých, včetně svého bratra Aydenna, který s ním 
sloužil, ale nakonec měl těch ponurých vzpomínek a myšlenek dost, a tak se oblíkl uniformu, a šel se 
projít, aby si aspoň trochu vyčistil hlavu.  
 
Při vycházce potkal spoustu svých mužů, kteří ho zdravili salutováním, až narazil na svého zástupce, 
majora Dayrise Cravena, který si ho všiml až na poslední chvíli, neboť si zrovna četl z datapadu. Lyste 
po něm chtěl hlášení. Všichni muži a veškerá technika, až na jedno AT-AT, které mělo rozbitou 
pohonnou jednotku, jsou připraveni k okamžitému nasazení. Plukovník byl náležitě hrdý na fakt, že 
jeho muži jsou vždy připraveni. Do příletu zbývala jen čtvrt hodina. Lyste si nechal připravit raketoplán, 
aby se mohl s Konzulem hned setkat.  
 
Alin přišel za Asavou. Viděl, že medituje. Sdělil mu, že je čas dokončit výcvik a najít Kyber krystal. 
Asava souhlasil a odešel do jeskyně, kde se krystal nacházel. Náhle viděl svého mistra, jak ho 
probodává Temný Jedi. Náhle otevřel oči. Byl to jenom sen… anebo vize.  
 
O hodinu později Asava konečně našel Kyber krystal. Vyšel z jeskyně a pořád přemýšlel o té vizi. 
Když se setkal s Alinem, řekl mu o své vizi. 
 
Lodě Unie svobodných systémů začaly přistávat na severní polokouli Rhumie. Tisíce transportérů 
přistály v opuštěné základně. Armáda se začala připravovat na její nejtěžší tažení proti Sithské říši, 
aby přinesla do galaxie mír. Alespoň to si řadoví vojáci mysleli. Vedení armády mělo jednoduchý 
příkaz: zničit Sithy, aby Unie mohla obsadit celou galaxii a zničit nefunkční Ligu, díky které byla 
galaxie v neustálé válce. 
 
Velitel praporu U-12 sdělil, že Sithové mají stále přesilu. Generál Torn vydal rozkaz použít upravenou 
látku, bojovou drogu PERN. Armáda se dala na pochod. Kray Sis se o tom dozvěděl. Věděl, že 
s PERNem budou silnější, takže dorovnají přesilu Sithů, možná ji i překonají. PERN je však silně 
návykový. Většina vojáků se ale stejně nedožije víc než pár dní. Armáda droidů z Geonosis je 
dostatečně velká, aby udržela mír v galaxii. Také obsadí Kamino, potom už nebudou potřebovat ani 
droidy.  
 
Kray odešel do své komnaty a ponořil se do meditace. Věděl, že tu je Sith s větším potenciálem v Síle, 
než měl samotný Erdeg. Temnota ho však musí ničit. Lord Ra’em se znovu ozval a ukázal Krayovi 
dalšího možného žáka, který svým potenciálem patřil mezi nejsilnější Jedie této doby, ale byl příliš 
mladý a nezkušený. Toužil po moci a míru v galaxii, dokonalý na vábení Temné strany. 
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Rhumia, Pohoří nekonečna, palác Trinity. Jindy čiré nebe planety, jež svou slávou měla překonat 
Coruscant, mělo dnes až křiklavě rudou barvu. Pohořím nekonečna tyčící se na jižní polokouli do 
závratných výšin, pochodovaly legie Pohromy. Zbytky kolosálních korábů v žalostném stavu byly 
uspořádány do provizorní hradby, perutě stíhačů Annihilator visely kokpitem dolů v jeskynních 
hangárech jako dřímající jestřapíři a bojoví Golemové ostražitě pochodovali okolo říšského tábora. 
Rozlehlá osada, ohraničena zubatým cimbuřím skalisek, plnila dříve funkci základny Rhumijského 
armádního sboru. Bitva o palác Trinity se již na vždy zapsala do dějin jako velké vítězství Pohromy. 
 
Sceleton hekal jako malé dítě. Otec jej varoval, že to přijde. Nečekal však, že ty hlasy… Všechny ty 
hlasy! Zase je slyšel… Mrtví. V době, kdy Pohroma započala své plenění, čítal Coruscant téměř dva 
biliony inteligentních tvorů. Při sterilizaci zahynula sotva osmina celkového počtu obyvatel… Zbylí 
tvorové zmizeli v nenasytném chřtánu Sceletona. Žili s ním v jednom těle, sdělovali mu své starosti a 
radosti a hlavně… mučili jej. Kromě mrtvých duší s ním hospodařil ještě někdo… Tento spolubydlící se 
čas od času rozhodl podívat se ven na okolní svět. 
 
Sceleton seděl na honosné židli lorda protektora a správce paláce Trinity. Zápěstím si masíroval 
spánky. Stále byl ještě oděn do pohřebního rubáše. Trůnil v rozlehlém, ponurém sále s lesem 
mramorových pilířů. Všude kolem byly části lidských těl, vnitřností a kaluží krve. Avanturinové prapory 
s výsostným znakem trojhlavého orla, znázorňující trio předních vesmírných systému Rhumijského 
království, lemující velký sál, byly zpitvořeny či počmárány symbolem vševidoucího oka Císařova. O 
osvětlení se staraly hromady hořících mrtvol rhumijských gardistů po stranách sálu. 
 
Sceleton chtěl být s Niry. Tohle všechno dělal pro ni. Přísahal, že zase budou spolu. Okamžik na to se 
kolem něho prohnal silný průvan, až plameny zhasly, jako kdyby je někdo pokropil hektolitry vody. 
Sceleton křikl na přízračnou bytost, jenž najednou vystoupila zpoza sloupu – Syn. Syn mu záhrobním 
hlasem šeptal, že jsou jeden a tentýž. Sceleton se v křečích svalil na podlahu. Nabídl mu tedy 
přátelsky pravici, aby mu pomohl postavit se na nohy. Sith si otřel slzy a třesoucí se k němu natáhl. 
Upřeně se zahleděl do rudě zářících očí stínu. Strašlivější pohled ještě nikdy neviděl… Tak jasně 
zářily… Dokonce měl pocit, jako by z nich stoupala narudlá pára. V okamžiku, kdy se jejich prsty 
propletly, rozletěly se na druhé straně místnosti velké dvoukřídlé dveře a v nich těžce oděný Dass. 
Jako na povel se Syn rozplynul a ponechal Sceletona svému osudu. 
 
Dass sdělil, že lid cítí radost po jeho návratu, ale musí se vrátit do vedení. Bez jeho nezlomné vůle 
pobít ty nečist nemají šanci. Sceleton věděl, že Dass má pravdu. Mezi tím, co bloudil mezi tokem Síly, 
stala se ze Zatracených divoká zvěř. Zbylí Lordi Inkvizitoři a Noční pláště jen marně zabraňovali 
chaosu, který nastal. 
 
Dass doběhl k Císaři a pomohl mu zpět do křesla. Již tu nebyl ani RA, jeho jediný skutečný přítel, 
který mu dokázal pomoct... Jediná ampule s protilátkou už neexistovala. Sceleton věděl, že konec je 
blízko. Jen jediná osoba jej mohla zachránit z této šílené poutě smrti. Niry. 
 
Dass po jeho pravici jen zmateně zakroutil hlavou. Nejvyšší Lord Inkvizitor byl oděn do 
zmodernizované sithské zbroje s dlouhým černým pláštěm přiléhajícím na bocích, duraocelovými 
nárameníky a hrudním plátem a pod bradou se mu houpala odepnutá dýchací maska odčerpávající 
toxiny. Vypadal mnohem lépe, než strhaný a utrápený Sceleton. Císaři nezáleželo na výsledku této 
směšné války o planetu. Věděl však, že pokut selže a padne, už navždy přijde o možnost být se svou 
milovanou. Pohlédl na svou ruku a zaťal ji v pěst. Svaly a šlachy měl napnuté v křečích. Ne, 
nedokázal to. 
 
Řekl Dassovi, že je to na něm. Sám tam nemohl jít. Inkvizitor sebou cukl a vyskočil z pokleku. Dass 
mu sdělil, že dnes ho potřebují jako nikdy předtím. Královský palác se již vzpamatovává z jejich 
prvního útoku, musí již udeřit, než nepřítel dostane další posily. Dass ztrácel trpělivost a nervózně 
gestikuloval směrem ke dveřím, za kterými pochodovaly Sithské legie. 
 
Sceleton si promnul obličej. Řekl, se s nimi bude mluvit v meditaci. Síla bude s nimi. Za hranicemi 
tohoto světa uzřel budoucí slávu jejich lidu a utrpení, jenž se chystá pro nečisté, kteří je odmítli. 
Jestliže ale zklamou, bude to naposledy a v tomto utrpení skončí oni sami. Dass kývl na znamení, že 
rozumí a vydal se k východu. 
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Jakmile vyšel z audienčního sálu na venkovní vysuté schodiště, pohlédl na čety mašírujících Nočních 
plášťů v plné zbroji se štíty a elektropíkami. Mistr noci každé čety stál před svými svěřenci a pokřikoval 
povely, podle kterých se gardisté řadili do útočných či obraných pozic. Dass pohlédl k nebesům proti 
padajícím vločkám. Byli vysoko v horách, a tak jim počasí již tak svízelnou situaci moc 
neusnadňovalo. Kapucí si strhl do obličeje a rukou v kožené rukavici si podepřel bradu v přemýšlivém 
gestu. 
 
Dass se otočil a spatřil vedle sebe svého bratra – Aust. Pravicí byl raněný zavěšen do zdravotního 
droida. Hlavu měl omotanou šedivým hojivým obvazem, takže nic neviděl. Dass se smutně zašklebil. 
Mrtvých bylo tolik... Tolik bratrů zahynulo rukou bezbožných. Aust se zeptal, jestli se do boje zapojí 
Císař.  
 
Ne, Sithské krve bylo prolito již dost. Dnes to skoncují. V houfu pochodujících Zatracených zahlédl 
Dass Lorda Qernema, jak rozmlouvá s k vojínům, jenž byli připraveni v bojových robotech Goliath 1. 
Qernem ohlásil, že vše je připraveno. Dass rozhodl, že udeří na královský palác plnou silou. Podle 
zvědů jsou jejich palebné baterie v poměru dvacet ku jedné. Dass zvedl odhodlaně zatnutou pěst a 
vydal povel k postupu. Jeho hlas, následovaný pokřikem Zatracených, se nesl mezi skalisky. Byli však 
rychle umlčeni, neboť na ně padl velký stín. Když Inkvizitoři zvedli hlavu, spatřili koráb Unie 
svobodných systémů a miliony stíhačů X-Wing zastřely rudá nebesa. 
 
Velkoadmirál Ztron zavelel z můstku vlajkové lodě k útoku, zatímco si plnil dýmku tatooinským 
tabákem. Lodi nařídil pálit podle libosti. Každou chvíli dorazí pozemní jednotky a Rytíři Irustsis v čele 
s Krayem.  
 
Qerneme procenil nezlomeným hlasem, že se obává, že žádné obléhání nebude. Dass si připnul a 
utáhl pod bradu dýchací masku, chopil se jílce světelného meče a rudá čepel proťala se zasyčením 
ledový vzduch. Ostatní Inkvizitoři následovali jeho příklad. 
 
Great Victory a její flotila se po zajištění planety Karideph přesunula k planetě Mugaar, kterou Liga 
osvobodila již dříve. Brae totiž získal informaci, že by tu mohla být stopa, která by ho zavedla k 
Onbelikovi. Poslal na planetu tým vojenských vyšetřovatelů.  
 
Brae seděl ve své pracovně a čekal na to, až se tým vrátí. Zatím si pročítal hlášení z jednotlivých 
plavidel flotily… nebo spíše jimi jen tak bezcílně listoval. Myšlenkami byl někde jinde. Přemýšlel o tom, 
co se bude dít, až Onbelika konečně najde. Jak nejlépe mu sdělí, co mu vlastně provedl. Jakým 
způsobem ho potrestá. Byly to… temné myšlenky.  
 
Z nich ho vyrušilo zapípání interkomu. Cass ohlásil, že byla zachycena ligová loď, její velitel s ním 
chce mluvit. Byl to Deathbringer. Prý byli mnoho let ztraceni v Neznámých oblastech. Identifikační 
údaje lodi tomu napovídají. Prohledal databázi a skutečně ji mají v seznamu nezvěstných. 
 
Brae vypnul počítač, postavil se, protáhl se a urovnal si uniformu. Potom se vydal přímo do hangáru, 
kde už čekala standardní uvítací jednotka.  
 
Rampa raketoplánu se sklopila a po ní směrem k Braeovi vyšli dva důstojníci v černých uniformách 
následovaní dvěma po zuby ozbrojenými Stormtroopery. Prošli koridorem tvořeným dvěma řadami 
nastoupených vojáků, až došli ke Konzulovi, postavili se do pozoru a zasalutovali.  
 
Brae si příchozí muže změřil pohledem a po chvilce též zasalutoval. Hned se plukovníka zeptal, z jaké 
jednotky pochází a kde byli nasazeni. Brae dal najevo, že chce znát jeho jméno. Hodnost samozřejmě 
poznal hned z výložek. Velitel 601. útočné brigády Rancor, Dengar Lyste, se mu představil. Pootočil 
se a ukázal na majora Cravena, který stál za ním. Představil ho také. Brae krátce shrnul situaci, v jaké 
se Liga nachází. Lyste ho ujistil, že je připraven do akce.  
 
Brae mu sdělil, aby se jeho loď připojila k flotile. Jakmile to Brae dořekl, přistoupil k němu důstojník. 
Ohlásil, že tým na Mugaaru nenašel žádnou stopu. Ale odhalil další možné místo, na jednom z měsíců 
planety Zhar. Brae sdělil, že vyrážejí okamžitě. Rovnou si Lysteho a jeho jednotku vyzkouší. 
 
Pláň se hromadila mrtvými. Sithové zde v krvi leželi po boku nečistých. Vítěze ani poraženého stále 
nebylo – jedině smrt vládla bitevnímu poli. Sithové v kráčedlech zasypávali nepřátelské výpady 
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nepolevující palbou z kanonů CR-1 a stíhači neustále dotírali na koráb Unie, jenž působil pozemním 
bateriím značné ztráty.  
 
Noční pláště vytvořili kolem schodiště neproniknutelnou štítovou hradbu. Dass, Qerneme, Whip a Ovr 
stáli bok po boku, na úpatí ohromné sochy okřídleného dravce a světelnými meči odráželi déšť střel. 
Střet však záhy dostal nový rozměr, když na bojiště dorazila elita Unie svobodných systémů – Rytíři 
Irustsis. Zář světelných mečů všech barev smetla přední sithskou linii. Dass si s cvaknutím odepnul 
filtr od úst a zahleděl se na citadelu za zády. Chtěl slyšet Císařův hlas. Slíbil mu to, slíbil, že jej 
neopustí. Nic...  
 
Zvolal mocným hlasem na legie Nočních plášťů pod sebou a vyburcoval je k útoku. Těžce odění 
gardisté provedli strojový úkrok vzad a vztyčili svá elektrokopí, jako Solayský škorpion chystající se 
udeřit napřímí svůj jedovatý osten. Dass kývl odhodlaně na své bratry. Akrobatickým skokem 
podpořeným Sílou překonali vnitřní hradbu a pustili se do nepřítele.  
 
Sceleton zatím snažil hovořil se svým stínem, ten ale mlčel. Věděl, že když pustí přízrak do své duše, 
všichni mu padnou k nohám, ale… bylo to opravdu to, po čem toužil ze všeho nejvíc? Ne, to ne. 
Takhle ne, takhle by již nikdy nemohl spatřit svou Niry. Jen Niry si zaslouží jeho život, ne jeho děti, ne 
ty zrůdy. Pohlédl na stín, který mu opět nabídl pomocnou ruku. Sceleton jen zavřel oči a čekal…  
 
Quarren zakrákal jako hladový Raptoran a zasypal Dasse další dávkou mistrně vedených seků. 
Inkvizitor ztěžka oddychoval. Obličej měl zbrocený krví už půl tuctu nepřátel, které společně s bratry 
udolal. Olihňohlavec opsal mečem dvojici osmiček, aby Dasse patřičně zmátl a vší silou jej kopl do 
hrudního plátu. Sith ztěžka narazil do vraku tanku T4-B a rychle popadal dech. Nad hlavou mu 
prosvištěla zlatavá čepel nepřítele a lehce pronikla zduřelým pancířem vozidla. Meči se sice vyhnul, 
ale vzápětí se potkal s Quarrenovou pěstí. Provedl ladný kotoul vzad a soukal se spět na nohy. 
Rukávem si horečně utíral krev, jenž se mu hromadila v ústech. Quarren si sebevědomě zabušil do 
hrudi a vrhl se na vyčerpaného soka. Dass ucítil štiplavý pach paliva, vytékajícího z proťaté nádrže 
vraku a dostal nápad. Rychle vyrazil zrůdnému Rytíři vstříc a nechal jeho čepel sklouznout po své, až 
se zaryla do mastné louže, v níž oba stáli. V okamžiku, kdy olej vzplanul, položil se na Quarrena celou 
svou vahou a povalil jej do víru ohně. Dass teď ležel čelem na jeho slizkém, pískově hnědém chřtánu. 
Chtěl se rychle zvednout a nechat jej plamenů, avšak vzápětí mu hrdlo stáhly drtivé kleště.  
 
Quarren mu omotal krk svými hlavovými chapadly odhodlaný vymačkat ze Sitha duši a nedbal na 
žhavé jazyky, jež mu olizovaly temeno. Dass lapal po dechu a ve smrtelné agonii nahmatal Rytířova 
malá očka a vší silou do nich zaryl své palce až cítil, jak proniká k velkému mozku. Rázem uzřel jasný 
záblesk a tlaková vlna výbuchu jej odhodila desítky metrů do sněhové břečky. Téměř nic neviděl, vše 
měl rozmazané. Pak tlak na jeho krku povolil.  
 
Z dálky uslyšel hlas. Vztáhl k němu ruku, myslel si, že je to Císař. Byl to však Ovr. Až byl Dass plně při 
vědomí, pomohl mu na nohy a podal světelný meč, jenž odhodil během zběsilého boje o život v 
plamenech. Lord Inkvizitor se rozhlédl po bojišti a zhodnotil situaci. Stáli na úpatí velkého kráteru, jenž 
vytvořila střela z korábu Unie. Prohrávali, bylo to neodvratné. Vojáci Unie svobodných systémů 
bojovali jako smyslů zbavení. Jeden Zatracený za druhým padal k zemi. Noční pláště nehybně leželi 
odění v těžké zbroji ve sněhových závějích a poslední vzdorující Inkvizitoři marně dotírali na Rytíře 
Irustsis. Ovr statečně řekl, že porážka je neodvratná. Hrdě sevřel zažehnutý meč. Dass se ale nechtěl 
vzdát, ještě neřekli poslední slovo. Vítězoslavně se pousmál a kývl na koráb kropící Sithské legie 
zničující palbou. Dostal nápad. 
 
Dass pokynul Ovrovi, aby sešikoval zbylé vojáky a sám se vysílačkou spojil se svým bratrem 
Inkvizitorem Zrudonem, který ve svém Annihilatoru útočil na unijní koráb. Začal mu sdělovat svůj 
nápad a dal mu pokyny co dělat. Měli se zaměřit na stíhačky. Zrudon nechápal, ale Dass ho okřikl, 
aby vykonal rozkaz.  
 
Dass se spojil se Sílou a vyslal vstříc jednomu X-Wingu praskající modro-bílé blesky, které stroj plnou 
silou zasáhly a zkratovaly mu všechny systémy. Pilot, zvyklý sestřelovat bezbranné Sithy, se nezmohl 
na žádný úhybný manévr. Zatímco se stíhačka řítila k zemi, rozeběhl se Dass k jednomu Rytíři 
Irustsis, který se chystal zabít Inkvizitora Qernema. Překvapený Rytíř se nezmohl na odpor, Dass na 
něj plnou rychlostí vběhl, nohama se dotkl jeho hrudního brnění a za pomoci Síly se od něj odrazil do 
vzduchu. Dopadl na klesající X-Wing, z něj přeskočil na další stíhačku, během letu zapnul světelný 
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meč a další stíhačka přišla o příď. Potom takto pokračoval po dalších lodích a každé způsobil havarijní 
závadu.  
 
Dole zatím Zatracení chráněni dvěma liniemi Nočních plášťů ustupovali na rozkaz patriarchy do 
paláce. Patriarcha Dass si byl vědom, že tím ohrozí svého otce, ale zároveň si byl jist, že Unie nebude 
moct využít svou početní převahu. To se nedalo říct o unijním korábu, s ním měl však Dass jiné plány.  
 
Velkoadmirál Ztron sledoval bitvu ze svého velitelského křesla, když mu přišlo hlášení, ve kterém 
stálo, že Sithové ustupují do paláce. Ztron vydal rozkaz rozbombardovat palác, až budou všichni 
uvnitř. Náhle dostal hlášení, že asi pět X-Wingů z neznámých důvodů havarovalo. Velkoadmirál si 
zvětšil obraz a viděl Sitha s mečem. Nařídil proti němu vyslat komando s jetpacky. 
 
Dass právě zničil osmou stíhačku a zjistil, že mezi ním a hangárem už žádná není. Najednou k němu 
přiletěl jeden Annihilator a pilot mu naznačil, ať se chytne, že ho doveze, kam potřebuje. Zamířili přímo 
k hangáru, když tu najednou zahřměl střední turbolaserový kanón, namířený proti stíhačce. Dass 
vyskočil těsně, než stíhačka vybouchla a Sílou se odrazil od jednoho člena komanda. Jen díky štěstí 
se mu podařilo chytit za okraj hangáru. Začal rychle oddechovat, ale to už se proti němu řítilo 
komando. Dass vyskočil a těsně se vyhnul asi tuctu laserových střel. Dopadl na zem, postavil se a 
uviděl, jak ho obklíčilo asi 50 vojáků, mezi nimi i dva Rytíři Irustsis. Rozhlédl se po hangáru a uviděl, 
přistávat jednu porouchanou stíhačku. Sílou jí hodil na vojáky a pak mu stačilo využít chvilkové 
nepozornosti Rytířů, kteří ji vyhodili ven a oba zasáhl prudkým přívalem blesků. Svalili se na zem, 
Dass vyskočil a za skoku oběma rozřízl mečem srdce. Vydal se k chodbě, která vedla na můstek, 
otočil se, a zatímco běžel pozadu, přesně odrážel prudký příval střel nepřátel. Polovinu jich skolil 
odraženými střelami, pak zatočil za roh a vydal se skrz celou loď na můstek.  
 
Na zemi zatím uzavřeli Noční pláště těsnou uličku, do které se vešli maximálně dva vojáci a za 
každého mrtvého sithského elitního vojáka padlo dvacet nečistých. Prozatímní velitel ústupu Ovr 
věděl, že se neudrží věčně a modlil se, aby si patriarcha pospíšil.  
 
Ztron právě dočetl hlášení a zlostí třískl datapadem o zem. Byl rozzuřen, že vojáci nedokázali zastavit 
toho Sitha. Chtěl mluvit s Krayem Sisem a nařídil nabít těžké turbolasery.   
 
Dass sejmul další dva vojáky a v duchu si pomyslel, že jich cestou už pobyl aspoň tři stovky, vběhl do 
dlouhé chodby, z níž uprostřed odbočovala desetimetrová cesta na můstek. Rozeběhl se, ale 
podklouzla mu podlaha, proletěl kolem odbočky a zastavil se asi pět metrů za ní. Děkoval Síle, 
protože v odbočce zahlédl barikádu a kdyby tam vešel bez přípravy, jak plánoval, byl by na kousky. 
Teď se však ponořil do Síly a odjistil pět detonátorů, které měl v kapse jeden voják a celá barikáda 
vybouchla. Dass přišel k těžkým dveřím a začal je rozřezávat.  
 
Vojáci Unie právě prorazili poslední obranu, Ovr, ostatní Inkvizitoři, Noční pláště a Zatracení se pustili 
do svého posledního boje. Najednou však „Uniané“, jak jim Ovr posměšně říkal, začali ustupovat a 
Ovr ve vteřince zjistil proč. Těžké turbolasery unijního křižníku se natočily proti nim, Ovr cítil, jak se v 
nich hromadí energie, vypnul meč, protože věděl, že nastal konec.  
 
Velkoadmirál poslouchal odpočet k výstřelu, zatímco se strachem pohlédl na dveře můstku, které se 
postupně rozpadaly, jak jimi projížděl meč sithského lorda. Ztron vydal rozkaz k palbě. Náhle se však 
dveře rozletěly a důstojník se svalil na zem. Ztron věděl, že je konec. 
 
Dass celou posádku můstku, kromě velkoadmirála, uškrtil. Ztron se pokusil na patriarchu vystřelit ze 
svého blasteru, Dass však obrátil hlaveň o stupeň do strany, střela minula a blaster se velkoadmirálovi 
rozpadl v ruce. Najednou ho zasáhl příval modro-bílých blesků, které mu způsobovaly bolest tak 
ukrutnou, že si jí nedokázal představit ani v nejhorších snech. Najednou však přestala a on upadl do 
mdlob.  
 
Ovr připraven na smrt čekal na osudný výstřel, který se neuskutečnil a najednou spatřil, jak křižník pálí 
na jednotky Unie, které se rozprchávaly pryč. Ovr zvedl svůj meč a vykřikl bojový pokřik k útoku. 
Všichni Sithové ho následovali. 
 
Najednou se Ztron probudil a zjistil, že je přivázaný na hlavni těžkého turbolaseru namířeného do 
nebe, viděl taky, jak jeho křižník přistává na zemi. Najednou mu do ucha zašeptal neznámý drsný 
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sithský hlas, který se s ním rozloučil. Najednou křižník vystřelil a Ztron se s křikem rozpadl na atomy. 
Dass vydal příkaz, aby se všichni nalodili do unijní lodi a připravili se na poslední úder. Sám se vydal 
se pro Císaře. 
 
Ukořistěný unijní křižník a mnoho stíhaček Annihilator útočily na flotilu Unie svobodných systémů. 
Z oblohy se snesly další křižníky Unie a zahájily palbu na ukořistěný křižník. Na jedné z lodí byl i Kray 
Sis. Ihned pocítil přítomnost silného Sitha na palubě ukořistěné lodi. Kontaktoval ji. 
 
Před Dassem se objevil Krayův hologram. Kray řekl, že toto je konec Sithů. Do Dassovy mysli poslal 
obrazy budoucnosti – hromady mrtvých Sithů, na vrcholku té největší nabodnutá hlava jejich Císaře. 
Dass padl na kolena, v jeho tváři byla hrůza. Věděl, že nemá smysl bojovat. Kray Sis ale Dasse 
nechtěl zabít, měl pro něj jiné plány. Dass tedy utekl ve stíhačce X-Wing pryč z paluby. Krayova loď se 
snesla nad palác…  
 
Ohromné dřevěné dveře se za doprovodu ohlušující rány rozletěly a křídla vyletěla z pantů. 
Sloupořadím se prohnal chladný vánek a sněhové vločky pokryly mramorové dlaždice na pražci.  
 
Sceleton se probral z meditace a pohlédl přes dlouhou místnost na druhý konec. Smrt už si pro něho 
přišla. Pevně sevřel opěrky na židli vytesané do podoby orlích hlav a s povzdechem se napřímil. S 
dalším zábleskem exploze zvenčí spatřil rohatce stojícího ve dveřích. Vysoké, kožené boty s tvrdou 
podrážkou mu sahaly až pod kolena a okovaná válečná suknice za ním vlála za doprovodu tlumeného 
řinčení. Po odhalené hrudi se táhla dvojce překřížených řetězů a vypracované prsní svaly halila 
krátká, černá pelerína. Ruce měl holé a jen dlaně zabalené v černé bandáži. Mlčky vytáhl zpoza zad 
jakýsi těžký předmět a mrštil jej přes celou místnost. Hlava Inkvizitora Kryna se dokutálela až ke 
Sceletonovým holým nohám a za sebou zanechávala krvavou cestičku. Císař, stále zahalen jen 
pohřebním rubášem, synovu hlavu mlčky odkopl, aniž by na sobě dal znát jakékoliv emoce.  
 
Kray Sis svým chraplavým hlasem sdělil, že když padl Coruscant do spárů Sithů, celá galaxie mluvila 
jen o Malumovi a jeho učni Erdegovi. Všechny národy před nimi padaly na kolena. Teď jsou mrtví… 
oba je zabil. Celé ty roky zůstával v anonymitě, jako učeň temnoty a stínu. Všichni vždy upírali zrak na 
nadutého Erdega a Sisova moc rostla. Kray nikdy nebyl a asi ani nejspíš nebude mocnější než on, 
nebo Malum. Přesto všechno vždy vyhrál. Pobil tuhle sithskou chásku a nastolil svůj řád na světech, 
kterým vládli. A Sceleton je poslední díl skládačky. Jeho smrtí bude galaxie vytržena z chaosu a 
spasena. Temná strana pod vládou Sise obnoví tvář vesmíru. 
 
Domluvil, strhl si pelerínu a odhalil zubatý amulet posetý pradávnými runami. Sceleton přimhouřil oči a 
dotkl se Síly, aby se mu předmět odhalil. Nejednalo se o kdejakou cetku, z toho amuletu přímo čpěla 
temnota. Nebylo úniku.  
 
Sceleton tiše řekl, že toto dělá pro Niry, a zažehl jiskřící Darksaber. Na Sise odhodlaně zvolal, že 
svému osudu možná neunikne, ale nikdy se nevzdá bez boje. Kray jen povytáhl koutek a rovněž 
aktivoval své dva světelné meče. Roztočil je takovou rychlostí, že Sceleton viděl jen vířící rudé světlo. 
Dlaní beztrestně přejel po černé čepeli a pokryl ji pavučinou krvavě rudých blesků. Ponořil se hluboko 
do proudu temné strany a nechal se vést Sílou. Pak se zaječením dravé šelmy vyrazil proti Krayovi. 
Zabrak se roztočil a hnán mocí amuletu vyskočil vysoko k lomené klenbě. Dopadl těsně před 
Sceletona a čepele se střetly.  
 
Chrčícím Darksaberem vířila temná energie a přeskakovala přes zkřížené čepele. Sceleton zlostně 
vycenil na Sise tesáky a snažil se využít své hmotnostní a výškové převahy. Kray povolil kryt, rychle 
odstoupil dozadu a snížil střeh. Císař se obouruč rozmáchl a vypustil na Zabraka klubko praskající 
rudé energie blesků, jenž hromadil na čepeli. Kray jeho počin předvídal, zachytil blesk ostřím a poslal 
energii do stran, mezi sloupořadí. Zbraň v pravici obrátil do stylu Shien a vrhl se do útoku.  
 
Sceleton byl nucen ustupovat před smrští ran zleva a zprava. Kray se ukázal, jako mnohem rychlejší 
zkušenější šermíř. Sceleton vířil svým robustním mečem nad hlavou a mistrně blokoval Zabrakovy 
pokusy rozetnout jej vedví. Sith věděl, že v šermířském klání uspěje jedině tehdy, když si bude soka 
držet co možná nejdál, aby na něj svými kratšími meči nedosáhl. Opsal čepelí kruh a přešel do 
bleskové ofenzivy.  
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Kray rychle nadskočil a Sceletonova čepel s puknutím rozťala objemný mramorový sloup za rohatcem. 
Přistál v elegantním dopředném kotoulu, mávl pažemi a vypustil rázovou vlnu Síly. Sith proti své vůli 
proletěl drolícím se pilířem a skončil v temnotě.  
 
Kray se pomocí akrobatické hvězdy dostal za sloup odhodlán rozsekat Sceletona na kaši. Za 
doprovodu ďábelského chechotu ťal jako šílený. Zaslepen touhou po krvi si ani neuvědomil, že jeho 
oběť je ta tam. Z agonie jej probudila až silná rána do temene. Duchapřítomně sebou škubl a spatřil 
Sceletona, jak pomocí Síly škube sochy okřídlených dravců a žene je proti němu. Císař se přesunul 
do průčelí, zády k trůnu a za doprovodu uši rvoucího skřípotu strhl velké stojany s prapory. Kray běžel 
vstříc dešti předmětů a vířícími meči si razil cestu. Sceleton zaklekl, pěstí práskl do šachovnicové 
dlažby až pukla. Kachle se vznesly a zasypaly Kraye v ničivé smršti. Sceleton vyrazil.  
 
Císař nechal Sílu, ať vede jeho údery. Šance byly na obou stranách, zářící čepele jen svištěly ledovým 
vzduchem, až se sálem nesl pach ozonu a spáleného masa obou rovnocenných soků. Vražedný jekot 
se přeřvával s pekelným smíchem.  
 
V jedné chvíli se zdálo, že Sceleton už nemá kam ustoupit a sprška diagonálních seků mistrně vedená 
Krayem mu oddělí hlavu od těla. Sith však ohnul hřbet, provedl páku a Zabrak se natáhl jak široký, tak 
dlouhý. Zaklesl meč do podlahy a táhl s cílem rozpůlit jej napříč. Díky bleskovým reakcím a téměř 
nadpřirozeným reflexům se Kray překulil, omotal holeně kolem Sithova šlachovitého krku a mrštil s 
ním vzad. Sceleton ztěžka dopadl přímo na chladný, kamenný stolec a než stačil znovu zaujmout 
obranný postoj, Kray už byl na nohou a vší silou mu zarazil pod žebra svou rohatou korunu.  
 
Sceleton vyprskl krev a zvratky Krayovi za temeno a deaktivovaný meč mu vypadl z pracek. Bolest 
byla strašlivá. Snažil se jej od sebe odstrčit, ale Sis se zapřel o zobany na ručkách a vši silou ho 
přišpendlil k opěradlu. Sceletona se zmocnila beznaděj. V poslední naději na záchranu, rozpřáhl se 
spojenými pěstmi a udeřil na Zabrakův holý týl. Ozvalo se křupnutí a Kray narazil obličejem o 
kamennou sedačku. Sceleton se sesunul k zemi a jal se s řevem horečně vytrhávat malé růžky, jež 
mu zůstaly zapíchnuté mezi žebry.  
 
Letmým, pohledem zhodnotil své šance, když spatřil vrávorajícího Kraye, jak se pomalu zvedá na 
nohy. Napnul svaly a zpěnil se v něm hněv. Upřel zrak na vlastní odraz na lesklé dlaždici. Mrkl na něj 
vlastní obraz a stín mu opět nabízel pomocnou ruku. Synovi plály oči krvavě rudou září a jeho dlouhé, 
chladné prsty se zapletly do Sceletonovy zakrvácené dlaně. Sith ucítil příchod nové, strašlivé moci, 
moci temné strany. Byla tady, opět jej moc spalovala zevnitř.  
 
Krayovi stékaly po obličeji pramínky krve pryštící z temene. Na místech, kde se každý jiný Zabrak 
mohl pyšnit rohatou korunou, zely krvavé díry. Hlava se mu točila, ale vztek mu dodal sílu a odhodlání. 
Se zažehnutými meči klopýtal ke své oběti. Sceleton se rázem zvedl a na dlaních mu prskaly malé 
jiskry a blesky. Pomalu se otočil a rozpřáhl paže plné výbojů. Kray udělal nebojácně krok vpřed a 
zkřížil čepele.  
 
Ten pocit byl zpět… Pálilo to a drásalo. Byl na roztrhání. Když už měl Sceleton pocit, že se rozletí na 
malé kousíčky, vypustil vodopád blesků na Kray Sise. Žár to byl neskutečný. Ráz tlačil Kraye vzad až 
ujížděl proti své vůli po kluzké dlažbě. Sithovy pařáty byly křečovitě zkroucené. Všeničící plamen, jako 
by byl bez konce. Kray věděl, že nesmí povolit. Snažil se překřičet praskající změť energie a 
Sceletonův bezhlavý řev – volal na něj, že ho jeho vlastní moc zničí, že ji nedokáže ji ovládnout. 
 
Zář, jenž vycházela z míst, kam Zabrak chytal temnou smršť, jej v okamžiku oslepila a obě rudé 
čepele v mžiku zmizely v závoji blesků Síly. Krvavý plamen zahalil Kraye od hlavy až k patě. Sceleton 
padl na kolena. Z úst mu stékal pramínek krve. Umíral…  
 
Říkal, že musí být s Niry, jen ona ho dokáže vysvobodit z tohoto šílenství. Kray Sis se nad něj 
vítězoslavně postavil a sdělil, že vedou i jiné cesty. Sceleton na něj nevěřícně civěl.  Nemohl uvěřit, že 
stále žije. Zabrak si triumfálně zaklepal na talisman, z jehož středu odskakovaly jiskřičky. Poklekl vedle 
něho a položil kolohnátovi ruku na pravé rameno. Nabídl mu, že mu pomůže zkrotit jeho moc, protože 
sám to nedokáže. Bude jeho mistr, podle Pravidla dvou. 
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Sceleton upřel zrak k zemi a mlčky zavrtěl hlavou. Natáhl se v Síle, aby si přivolal svou zbraň, avšak 
Kray byl rychlejší. S povzdechem se napřímil. Sdělil, že Sceleton by byl dobrým žákem. Zažehl 
Darksaber a napřáhl se k seku, aby jej konečně sťal.  
 
Sceleton se zahleděl ztělesněné smrti do tváře. Jejich pohledy se střetly. Připadalo mu to jako 
věčnost. V tom se síň setměla a sloupořadím se nesl ďábelský šepot. Sithové. Přišli jej zachránit ze 
spárů osudu. Přízraky jeden po druhém vystupovaly ze zákoutí a rychle zaplnily celou místnost. Kray 
se začal panicky otáčet a slepě máchat Darksaberem.  
 
Byl mezi nimi i Lord Malum, jenž se s vykotlanou lebkou zjevil v jeho těsné blízkosti. Byla to pro něj 
příležitost k pomstě. Vymrštil pravici a přiškrceného jej vynesl ke stropu. Pak započalo peklo. Všichni 
sithští pánové se rozletěli do stran. Síní vířila temnota. S nebohým Krayem si nemilosrdně házeli ze 
strany na stranu za doprovodu děsivého chechotu. Tloukli jej o zeď, podlahu a sloupy až z něho crčela 
krev. Když konečně skončili, Kray se nemohl ani pohnout. Celé tělo měl zlámané a neschopen pohybu 
sebou plácal v kaluži krve, jako ryba na suchu. Sceleton se k němu pomalu doplazil a vztyčil se do 
plné výšky. Z pouzdra na zádech vytáhl svůj řeznický nůž – dvojče toho, co daroval své milé. 
Necitelně zaryl prsty do děr na Zabrakově temeni a donutil jej hrubou silou posadit. Už neprotestoval. 
Sevřel mu hlavu mezi kolena a přitiskl chladnou čepel ke krku. Malum a stovky ostatních avatarů 
temných pánů potichu odříkávali modlitbu, kde žádali Zabrakovu krev.  
 
V hlavě mu stále zněla Krayova slova o tom, že může být jeho mistr. Síní duněl Sceletonův nepříčetný 
hlas. Otočil se na patě a mrštil nůž proti zástupu avatarů. Proletěl nehmotnými těly a s řinčením se 
odkutálel do šerých zákoutí. Napřímil ruce a opojen agonií hněvu vypustil na své bratry veškerou svou 
moc. Blesky Síly obalily duchy, jenž se za doprovodu uši rvoucího panického skřeku rozutekli mezi 
sloupy. První vlna zasáhla Lorda Maluma. Přízrak se chytil za hrdlo a padl k zemi. Celý jeho průzračný 
trup obalil oblak jiskřiček a plamenů. Několik okamžiků se ještě svíjel, a pak se s hlasitým zaduněním 
doslova vypařil. Ostatní Sithové jej brzy následovali do záhrobní říše. Nic na plat, že se schovávali za 
sloupy či vyletěli ke stropu, Sceletonův blesk je našel kdekoliv. Po velkolepém představení Sceleton z 
posledních sil poklekl na pravé koleno před Kraye Sise a sdělil mu, že jeho nabídku přijímá. Sis se 
ušklíbl a zahalil jej pod svůj plášť. 
 
Krayova zranění se začala rychle léčit díky moci talismanu. Kromě toho, že pomůže Sceletonovi 
ovládnout jeho moc, má s ním i další plány. Řád Jedi musí být vyvražděn a Světlá strana zničena. 
Sceletonova moc mu k tomu pomůže.  
 
Alin přemýšlel o vizi a pomalu se začínal připravovat na konec samotného života. Asava konečně 
vyrobil meč – měl zelenou barvu. Šel si ho vyzkoušet. Když se vrátil, Alin ho vyzval na cvičný souboj. 
Po jeho skončení se připojili ke Kirce a začali meditovat. Z meditace je ale vyrušil obrovský výbuch. 
Podívali se ven. Nepřítel byl tady. 
 
Temný Jedi udělal první krok a zaútočil na Kirku, tu ale zachránil Alin, který provedl protiútok. Ostatní 
chtěli také pomoct, ale Temný Jedi jejich útok odrazil. Alin Jedie odrazil na skálu, ale ten Sílou odhodil 
kameny a vrhl na ně blesky. Alin jimi byl omráčen. Temný Jedi se ho chystal dorazit, ale Asava a Kirka 
na něj zaútočili. Nepřítel je snadno odrazil a poté Alinovi probodl hlavu. Kirka a Asava využili jeho 
nepozornosti a zabili ho vzápětí.  
 
Kirka zůstala na planetě a nechtěla už nikdy mít nic společného z Jedii. Asava se rozhodl, že založí 
vlastní učení o Síle, a to řád Kihutsis. Ti, co se přidají, budou Rytíři Kihutsis – ti, kteří okusili temnou i 
světlou stranu, ale nedokázali se rozhodnout, jakou budou podporovat. V řádu zjistí, jaká je pro ně ta 
správná.  
 
Velmistr Lightseeker přistál v docích. Vyšel ze své lodi, kde na něj čekal správce přístavu, který jeho 
loď poznal a věděl, že je to mistr Jedi. To zaujalo Lightseekerovu pozornost, i když nedal nic najevo. 
Pouze kývnul hlavou a beze slova pokračoval dál směrem z přístaviště.  
 
Mířil směrem k budově Bankovního klanu. Přibližně po půl hodině dorazil k jeho cíli. Stráže u vchodu 
byli jednoduše oklamáni pomocí Síly. Jedi prošel hlavním vchodem a narazil na tři strážné, kteří byli 
trénováni proti omámení mysli. Jelikož byli nevinní, nechtěl jim nějak závažně ublížit. Proto zvedl ruce 
nad hlavu a naoko se vzdal. Jakmile se jeden přiblížil, aby mu zabavil světelný meč, tak mu stranou 
rozevřené, avšak zpevněné dlaně udeřil na krku, čímž ho poslal do bezvědomí. To, co Varrion 
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předvedl, nápadně připomínalo prastaré bojové umění Echaniů. Jakmile dopadl na zem, Lightseeker 
skočil kotoulem ke zbývajícím strážným. Než stihli zareagovat, tak je udeřil otevřenou dlaní zespodu 
na bradu, poté je chytl za obličej a praštil s nimi o zem, čímž je též omráčil. Omluvil se jim a vyrazil dál 
do budovy.  
 
Došel k výtahu a vstoupil dovnitř. Zadal třinácté patro a výtah se začal pohybovat směrem nahoru. 
Najednou jako by se čas zastavil. Opět se před ním zjevil tajemný „Stín“ a začal k němu promlouvat. 
Věděl, že se blíží k tomu, co hledá. Lighseeker se na něj nepřátelsky obořil, chtěl vědět, kdo vlastně 
je. „Stín“ mu však odpověděl, že se to dozví až přijde čas. Varrion ho okřikl a čas se opět rozběhl. 
 
Pokračoval do třináctého patra. Najednou na úrovni jedenáctého patra se výtah zastavil. Někdo ho 
zastavil na dálku. Jedi aktivoval svou zbraň a do stropu výtahu vyřezal otvor. Vyskočil na kabinu. 
Podíval se nad sebe a uviděl dveře třináctého patra. Soustředil se a pomocí Síly otevřel ony dveře a 
skočil o dvě patra výš, kde se zachytil spodní hrany vstupu a vylezl. Poté rychle pokračoval a hledal 
dveře od trezoru.  
 
Narazil na bezpečnostní místnost. Vlezl dovnitř a narazil pouze na jediného strážného, který sledoval 
kamery. Okamžitě ho omámil pomocí Síly, aby mu řekl, co potřeboval. Strážný mu na monitoru ukázal 
mapu a Jedi si zapamatoval cestu. Poté ho donutil smazat záznamy a vypnout kamery. A nakonec ho 
Sílou uspal. Lightseeker si vzal bezpečnostní kartu a začal sprintovat směrem k trezoru. Po chvilce 
narazil na masivní ocelové dveře. Použil kartu k otevření dveří, ale karta k nim neměla přístup. Na 
světelný meč byly až příliš tlusté. Čas se opět na moment zastavil a hlas nápadně podobný Karnovi 
řekl, aby použil Sílu.  
 
Čas se opět rozběhl a Varrionovi nezbývalo nic jiného než poslechnout hlas. Neměl čas prohledávat 
budovu kvůli jedné kartě. Zavřel oči, extrémně se soustředil a poté použil Sílu na masivní dveře. 
Prostor kolem Lightseekera se začal třást, včetně dveří. Jedi začal pomalu a třesavě roztahovat ruce 
od sebe. Bylo slyšet vrzání, jako by se dveře trhaly zevnitř. Po chvilce se ozval zvuk nárazu, jak nyní 
dvě poloviny dveří narazily do protějších stěn chodby. 
  
Lightseeker otevřel oči a byl udiven. Neměl ponětí, že by tohle mohl dokázat. Zmatený nad tím, co 
právě udělal, se vydal do trezoru, kde jeho oči spočinuly na schránce 76, přesně jako v jeho vizi. 
Schránku otevřel pomocí svého meče. Uvnitř byl pouze datapad. Lightseeker ho vzal a prohlédl jeho 
obsah. To, co uviděl, ho šokovalo. 
 
Lightseeker data z datapadu pro jistotu zkopíroval na svůj disk. Nyní bylo načase zmizet, to, co 
potřeboval již ve svém držení měl. Otočil se a rozešel se k východu. Avšak stalo se to, čemu se chtěl 
vyhnout. U výtahu narazil na jednotku vojáků, zpočátku je měl za žoldáky pracující pro Bankovní klan. 
Avšak když se pořádně zadíval, všichni na sobě měli symbol, který značil, že pracují pro UTC. Varrion 
se zamračil. 
 
Bylo slyšet cvakaní pojistek zbraní, jak se vojáci UTC připravovali k palbě. Varrion, který v levé ruce 
držel datapad, pravou rukou sáhl k pasu pro svůj meč a v momentě, kdy ho odepl ho okamžitě 
aktivoval. Modrá záře světelného meče znepokojila některé členy jednotky UTC, což je donutilo udělat 
krok zpět. Varrion se pomalu rozešel směrem k nim připraven blokovat jakýkoliv útok. Jak se blížil, tak 
již mohl slyšet co si mezi sebou povídali. Vojáci si mysleli, že o Jedie bylo již postaráno. Jeden z nich 
Varriona poznal. Velitel ihned nařídil palbu. 
 
První střely, které se k Lightseekerovi dostaly, byly okamžitě odraženy zpět. Postupně začal střely 
odrážet do náhodných směrů anebo uhýbat pomocí úskoků do stran za použití Síly ke zrychlení sebe 
sama. Za několik minut se mu naskytlo několikasekundové okno, které mohl využít ve svůj prospěch, 
přikrčil se a odrazil se s použitím Síly. Letěl vpřed jako střela, pak přešel do kotoulu, během kterého 
upustil datapad. Přešel do skrčené pozice, odkud využil odrážení Sílou a všechny čtyři nepřátele 
odhodil na zeď za jejich zády. Poté vstal, deaktivoval svou zbraň a přitáhl si datapad. Všiml si, že byl 
mezitím zasažen, takže mu teď byl v podstatě k ničemu. I přesto ho nenechával na místě a vzal si ho 
s sebou. Z opatrnosti odhodil blastery UTC vojáků na druhou stranu chodby, odkud přišel. Když 
zmáčkl tlačítko od výtahu, dveře se rozevřely a jeden z vojáků mu ještě řekl, že UTC sám nikdy 
neporazí. Varrion vážným a zároveň vyrovnaným hlasem odpověděl, že porážku UTC přenechá jiným. 
Poté nastoupil a stiskl přízemí. O několik chvil později vylezl z výtahu a rozeběhl se k východu. Nyní 
se musel dostat zpět k lodi. 
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Když se Onbelikova flotila objevila u Rhumie, naskytl se mu úžasný pohled na obrovskou krutou bitvu, 
kde bylo již mnoho lodí vyřazeno. Všech jeho 11 křižníků spustilo palbu proti sithským lodím, které 
byly již vysíleny z předchozích bojů. Z křižníků se také vyrojily stíhačky a výsadkové lodě, které vlétaly 
přímo do nepřátelských lodí.  
 
Onbelik přepnul obraz na kameru zombie-vojáka, aby viděl, jak si naloďovací jednotky vedou. Běžné 
zombie útočily na protivníky, ale tento voják patřil mezi nový sebevražedný typ. Onbelik viděl, jak 
zombie vběhla do ovládací místnosti a tam se odpálila. Stejným způsobem se odpálilo několik dalších 
zombií, což způsobilo zničení celého křižníku. Mnoho dalších nepřátelských lodí bylo zničeno, hlavně 
díky silné palbě křižníků Řádu.  
 
Jedna část sithských lodí začala ustupovat, avšak druhá zřejmě posloužila jako zpomalení a bojovala 
až do jisté smrti. Lodě Řádu se brzy probojovaly přes linii a spojily se s loděmi Unie svobodných 
systémů. Tato společná flotila poté obklíčila zbytek Sithů, kteří ale přesto objevili slabinu ve čtyřech 
křižnících Řádu a koncentrovanou palbou je zničili. Poté jim nic nebránilo ustoupit neznámo kam. 
 
Řád a Unie svobodných systému se zaměřily na poslední Sithy, kteří se pokoušeli o zoufalou obranu. 
Během několika hodin bylo dobojováno, a proto Onbelik nařídil, aby se opravily části lodí, které lze 
opravit na místě, a sám se vydal do hangáru, kde nastoupil do raketoplánu a nechal se vysadit na 
povrch, kde doznívala pozemní bitva. Zde se setkal s Indi Sarahii a Krayem Sisem, se kterými se 
pořádně seznámil a poté všichni odešli oslavit vítězství.  
 
Mladý a energický důstojník Ikar-Naul vtrhl do králových komnat o oznámil B-artovi, že bitva je u 
konce. Rhumia vyhrála. Křižníky Unie svobodných systému zničily sithskou armádu. Oznámil také, že 
velmistr Rytířů Irutsis svedl souboj se Sceletonem. B-art byl rád, ale důstojník dodal, že Sceleton se 
stal Krayovým učedníkem.  
 
Král několik vteřin nic neřekl. Důstojník přemítal nad tím, co se mu stane, když právě on mu řekl tuto 
novinu. Jeho Výsost sice nepatřil k těm, kteří popravují posly, ale jak bylo obecně mezi vojáky v 
bunkru známo, král se změnil a nikdo nevěděl, co od něj očekávat. B-art začal nadávat na Kraye. 
Bledý důstojník stál s otevřenou pusou, král od útoku nevydával až na pár momentů, kdy slyšeli z 
králových komnat řev, skoro žádné emoce. Nařídil odlet na Rhumii. 
 
Důstojníci, elitní vojáci, generálové, kuchaři, služky, vojáci a král nastoupili do tří transportérů a odletěli 
směr jejich domovina. Na lodi panovalo nadšení a radost, jediný, kdo neoslavoval byl B-art. Vojáci si 
mezi sebou ukazovali video, kde mladá dívka rozsekávala sithské jednotky. Král by nikdy nevěřil, že 
by mu Jediové kdy přišli na pomoc.  
 
Neměl vést válku se Zlatou říší, kdyby na ni nezaútočil, měl by dostatek jednotek na obranu planety, 
na povrch by se nepřítel ani nedostal. Spojenci přišli pozdě. Spojenci z menších planet se ani 
neopovažovali přijít. Ty stihne trest jako první. Pakt s Krayem považoval za velký omyl, ale Onbelikovi 
to neměl za zlé – ten nedokázal bránit ani svoje planety, natož aby bránil někoho jiného.  
 
Příštích několik let půjde na obnovu říše. Dobyté a spojenecké planety si budou myslet, jak po této 
události budou mít svobodu. Už jednou to zažil. Planeta Voss. Stačilo tam poslat Mazu a… a to stejné 
se stane všem ostatním, kteří budou chtít cokoliv jiného než absolutní nadvládu Rhumie. B-art měl 
ještě své továrny na droidy. Pro říši hodlá nasbírat otroky a obnovit její slávu.  
 
Transportér přistál. Znavený král odešel ke schůdkům z lodi, kde byl oslepen ranním světlem nového 
rhumijského dne. 
 
Poté, co ligová flotila včetně Deathbringeru dorazila k planetě Zhar, konkrétně k měsíci, kde měli 
hledat stopy po Onbelikovi, byly zahájeny přípravy na invazi. Lyste, Craven a ostatní důstojníci seděli 
v takticko-operační místnosti, kde probírali plán následujícího postupu.  
 
Major Craven a kapitán Hawker se pak postavili a došli k ovládacímu panelu, do nějž zasunuli datovou 
kartu. Nad kruhovým stolem se objevil holografický snímek terénu, v jehož středu se nacházel obraz 
základny obdélníkového tvaru, jež byla ze tří stran obklopena skaliskem, a u té čtvrté se rozkládala 
pouštní planina. Jejich cílem bylo obsadit tuto stanici, jež je dobře přístupná pouze z této planiny. 
Planetární sken odhalil, že na tomto úseku mají několik turbolaserových děl, jež chrání přístupovou 
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bránu do základny, navíc to tam může být i zaminované. Přímý frontální útok je tedy, i za použití tanků 
AT-AT vyloučen. Craven poklesle dodal, že i orbitální bombardování nepřichází v úvahu, neboť 
základnu chrání štíty. Plukovník Lyste souhlasil, ale takovéto úkoly jsou pro jednotku Rancor denní 
chleba. Celou místností se prohnalo téměř sborové ano.  
 
Zbývala jim možnost útoku několika malých komand, které základnu padnou z okolních hor. Na 
snímku se vyznačilo několik míst, každé bylo tak kilometr od základny. Na místa budou vysazeny 
úderné jednotky, každá o síle 15 až 20 mužů, jež infiltrují základnu, zatímco na bránu zaútočí tanky, 
aby odvrátily jejich pozornost. Bylo důležité základnu nezničit a ani nenechat nepřítele, aby ji zničil 
sám. Braeovi lidé to tam museli nejdříve prozkoumat. Podle odhadů bude v základně maximálně 2500 
mužů.  
 
O čtvrt hodinu později došel Lyste, oděn do své bojové uniformy, do hangáru, kde už všichni vojáci 
nastupovali do výsadkových raketoplánů, zatímco ostatní nakládali techniku na menší lodě. Podíval se 
doleva a spatřil shluk důstojníků, včetně Cravena, jež zaregistrovali jeho příchod, a postavili se do 
pozoru. Pokynul jim, aby si dali pohov. Dal rozkaz k akci. Craven se ujal úderných komand, Lyste si 
nastoupil do transportní lodi, která vezla tanky AT-AT. 
 
O skoro dvacet minut později, když byl Lyste a jeho skupina na místě, ozval se mu z interkomu 
Craven, jenž mu hlásil dobré zprávy: podařilo se jim přesunout blízko k základně. Lyste dal tankům 
pokyn k útoku. Pět obřích kráčedel a ostatní doprovodná vozidla vyrazily vstříc nepřátelské základně.  
 
Když se ocitly na dohled, začala se na ně snášet palba z děl, jež chránila bránu, ale byly příliš daleko, 
aby je pořádně zaměřily, takže většina střel šla mimo. Čím byly však blíž, tím byl nepřítel přesnější a 
několik přímých zásahů schytal i Lystovo kráčedlo. Sken také odhalil, že přímo před nimi se nacházelo 
minové pole. Lyste všem vozidlům přikázal zastavit a zahájit palbu všemi zbraněmi. Jakmile to dořekl, 
začala kropit prostor před základnou palba ze všech tanků.  
 
Asi po deseti minutách neustávající palby se ozval z interkomu hlas majora Cravena. Sdělil, že se jim 
podařilo obsadit základnu. Lyste byl překvapen, že to šlo tak rychle. Ihned vydal příkaz k zastavení 
palby. Craven vysvětlil, že se jim podařilo obsadit velín, zbytek pevnosti sám kapituloval. Lyste poté 
navázal kontakt s Great Victory a ohlásil výsledek mise. 
 
Ještě, než stihla Alexi přepnout páčky pro hypermotory, prosvištěly kolem nich dvě střely. V tu chvíli 
Kryll ze svého místa zaklel. Nechápal, jak se dostali k lodím. Byly to varovné výstřely, chtěli je živé, 
nebo alespoň Alexi. Kryll natočil několik kanónů směrem dozadu a začal pálit po jedné 
z pronásledujících stíhaček. Na svém radarů měl celkem tři pohyblivé cíle, na které se teď musel 
soustředit. Alexi zatlačila několik pák a loď vyrazila kupředu.  
 
Alant ji poradil, aby se je pokusila setřást. Neznělo to moc povzbudivě, ale uznala, že je to v daných 
podmínkách celkem rozumná strategie a začala s lodí manévrovat. Stíhači se jich drželi jako klíšťata 
ještě nějakou chvíli, ale když po nich Kryll párkrát zkusmo vystřelil, dva to raději vzdali. Cenili si svých 
životů víc. Zůstal jim za ocasem už jen jeden.  
 
Alexi jen vztekle zavrčela a provedla ostřejší zatáčku. Stíhač se snažil ji kopírovat, jeho loď ale nebyla 
tak obratná. Alexi na Alantovu radu otočila loď a v tu chvíli Alant vypálil z předních kanónů, ani nemířil, 
neměl dost času. Samozřejmě minul.   
 
Alexi ukázala na jistou oblast na mapě. Kryll to ale nepovažoval za dobrý nápad. Alexi ale chtěla, aby 
ji věřil. Zamířila tím směrem. Loď se blížila k poli asteroidů. Zrychlila, což se Kryllovi moc nelíbilo. Alexi 
ho ale skoro neposlouchala a soustředila se na řízení. Stíhač se jich pořád držel, tenhle byl vážně 
rozhodnutý shrábnout tučnou odměnu za každou cenu. 
  
V posledním okamžiku Alexi prudce zatočila před prvním větším balvanem, téměř podobný manévr, 
jako poprvé. Jen velmi těsně prolétli kolem, ale stíhač tolik štěstí neměl a o šutr se rozmázl. Teď mohli 
letět na místo schůzky. Konečně v klidu přepnula všechny ovladače pro pohon hypermotorů. Alant si 
hlasitě oddechl, za pár hodin se jí už konečně zbaví.  
 
Loď vyskočila z hyperprostoru dřív, než měla. Kryll byl zmatený. Alexi ukázala na objekt před nimi, 
planetu Kuat. Tam teď měli namířeno. Jak se loď s Alexi blížila do doků, všimla si lodě, která jí 
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připadala povědomá. Viděla jí na Tauuku. Přistáli v docích a vystoupili. Alant pohlédl na Alexi 
podezíravě. Nechápal, proč jsou tady. Alexi ukázala na onu loď, naposledy ji viděla u Jediů. Patřila 
nynějšímu Velmistrovi. Kryll pobídl Alexi a šli se porozhlédnout kolem, zdali nenarazí na mistra Jedi.  
 
Varrion utíkal od bankovní budovy a v patách mu bylo pár jednotek UTC. Mezitím pálili ze zbraní, ale 
všechny střely míjely svůj cíl. Najednou však Jedi zahnul do postranní uličky a vojáci se hned rozdělili, 
aby ho obklíčili. Když dorazili do uličky, našli pouze plášť, který Jediové nosí jako součást svého 
oděvu, pohozený na zemi. Avšak po chvilce si všimli pootevřených dveří, které byly od zdi skoro 
nerozeznatelné.  
 
Vstoupili dovnitř a po chvilce zjistili, že to byl zadní vchod místního klubu. Všichni tancovali, tudíž byla 
minimální šance, že tu Varriona někdo zahlédl, i přes to se ihned se začali vyptávat, zdali tu neviděli 
probíhat Jedie. Avšak nikdo si ho nevšiml. Varrion mezitím pozoroval ze stínu, jak po něm pátrají. 
Najednou se zase zastavil čas. Tajemný hlas, který zněl jako Karn, se ho zeptal, jestli mu už konečně 
věří. Lightseeker ale nevěřil, že je to Karn. Pokud je to skutečně on, pak musí vědět, že jeho důvěra 
se získává obtížně. Hlas poradil, že pokud chce zabít Thaniho, bude potřebovat jeho pomoc. Poradil 
mu, aby se odsud co nejdříve dostal. Čase poté zase rozběhl.  
 
Jedi se proplížil až k hlavnímu vchodu, kde si jej náhodou všiml jeden z vojáků. Ihned podplatil 
vyhazovače třemi čtvrtinami svých kreditů, aby je zastavili a tím mu dali čas na útěk. Použil Sílu ke 
zrychlení a blížil se k přístavišti, když v tom najednou ucítil přítomnost, kterou naposledy cítil na 
Correllii.  
 
Když dorazil k přístavišti, narazil na Alexi s nějakým mužem. Jejich pohledy se střetly. Jedi se jí zeptal, 
co tu dělá. Má být v úkrytu. Alexi mu vysvětlila, že ji vystopoval její společník a přitáhnul ji až sem. 
Muž se Jedie zeptal, jestli náhodou není Varrion Lightseeker. Když zjistil, že ano, byl rád, protože jeho 
práce tady skončila. Dal se na odchod ke své lodi. Alexi chtěla něco říct Varrionovi, ale ten jí utnul. 
Nebyl na to čas. Oba nastoupili do Varrionovy lodi a odletěli.  
 
Jakmile se dostali do otevřeného vesmíru, Varrion nastavil souřadnice pro hyperprostorový skok a 
nechal loď skočit do hyperprostoru. Poté se zvedl z pilotního křesla a šel o místnost vedle, pohlédl na 
Alexi a povzdychl si, že Alexi není schovaná. Ona mu vysvětlila, že to není její styl. Varrion chtěl vědět 
něco o tom muži. Alexi sdělila, že to byl její starý známý. Jistá organizaci ji kontaktovala a jeho si 
najala, aby ji zajistil bezpečí. Sama ale nevěděla, co to bylo za organizaci a jak ji dokázala najít. 
Varrion se zamyslel. Nechápal, proč by někdo chtěl, aby se Alexi dostala k Varrionovi. Po Karnově 
smrti se jejich cesty neměly spojit. Alexi byla překvapena, myslela si, že Varrion o tom něco ví, že to 
byl on, kdo si organizaci najal. Takhle bylo zřejmé, že v celé věci má prsty ještě někdo další. Někdo tu 
hraje podivnou hru.  
 
Varrion vysvětlil, že letí k jednomu z měsíců planety Zhar, kde se právě nachází Great Victory. Alexi 
nebyla ráda, že ji veze přímo na palubu ligové lodě. Lightseeker se zamračil a otcovským tónem Alexi 
odpověděl, že kvůli tomu, co musí být vykonáno, je ochoten to risknout. Ukázal ji poškozený datapad 
a vysvětlil, že obsahuje vše, co je potřeba na usvědčení Saula Thaniho a celého UTC. Alexi doufala, 
že data nejsou poškozena, ale Varrion ji uklidnil. 
 
Alexi pak odpočívala. Oči jí spočinuly na její příruční kabele. Když mají namířeno k Lize, tak konečně 
vybalí své staré brnění a po dlouhé době si jej znovu oblékne. Nechce přece, aby ji tam někdo poznal. 
Mouchu uprostřed pavučiny. Ale s těmi daty by tu byla šance, že by se mohla znovu vrátit ke svému 
normálnímu životu. Na útěku je už moc dlouho. Lightseeker odešel do kokpitu a poté se usadil do 
pilotního křesla a skrz okna sledoval okolní prostor.  
 
Brae a Cass sledovali taktický hologram, který ukazoval měsíční základnu a postup jednotky Rancor. 
Cass pohlédl na hodiny a uznal, že jednotka je dobrá. Zlomila rekord. Brae si mnul bradu a uznale 
pokýval hlavou. Nařídil poslat výsadek, který ale už nebude mít tolik práce. 
 
Brae přistoupil k oknu můstku a zadíval se na měsíc. Přál si, aby tu konečně našel to, co hledal. Aby 
konečně zjistil, kde se skrývá to velké zlo, které stojí za tím vším. Věděl, že spirituálně založení jedinci 
se v takových chvílích modlívají ke Kosmické Síle. On spirituálně založený nebyl. Byl vojákem, byl 
realistou. Na chvíli zavřel oči a uvolnil se. Přestal myslet na všechny povinnosti, na minulost, 
přítomnost i budoucnost. Nevnímal nic, ani neustálou komunikaci z palubního interkomu, pípání 
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systémů ani tlumené hučení systémů podpory života. Poprvé po mnoha dlouhých týdnech a měsících 
cítil klid a rovnováhu.  
 
Operační důstojnice ho vyrušila z rozjímání. Z hyperprostoru se náhle vynořila malá loď, prý má pro 
Braeho zprávu. Má kódy, které používají jeho externí konzultanti. Brae byl překvapen. Rychle 
sestoupil z vyvýšené lávky ke konzoli senzorů. Byla to malá loď. Poznával ji. Patřila Velmistrovi 
Lightseekerovi. Povolil její přílet a přikázal, aby je jako obvykle nikdo nerušil.  
 
Velkoadmirál do hangáru dorazil zrovna ve chvíli, kdy loď proletěla silovým polem vrat. Přistála, ale 
kromě Braeho k ní nikdo další nepřišel. Dveře se otevřely a ven vyšel muž v hábitu společně s ženou 
ve staré zašlé poškrábané zbroji s helmou. Brae k němu přistoupil, aby mohl mluvit tišeji. Nikdo je tak 
nemohl slyšet, i když to bylo možná zbytečné, protože v hangáru bylo dost hluku od techniků a droidů, 
kteří opravovali stíhačky, přesunovali munici a podobně.  
 
Brae Lightseekera nečekal. Ten vysvětlil, že ho sem zavedla Síla. Něco našel, ale chtěl to probrat 
někde, kde je nebude nic rušit. Brae je pozval do své pracovny. Odešli do výtahu, který je odvezl až 
na můstek. Posádka můstku, včetně Casse, se soustředila na koordinace výsadku na měsíc, takže 
příchod návštěvy vůbec nezaregistrovala. Lightseeker sdělil, že se mu do rukou dostaly informace, 
které by ho mohly velice zajímat. Mohlo by to očistit Jedie i ženu, která přišla s ním. Alexi si sundala 
helmu.  
 
Brae se zarazil. Před ním seděla žena, která spáchala atentát na Prezidenta. Chvíli nemohl najít 
žádná slova. Kdyby kdokoliv jiný na palubě věděl, že je tady, ihned by ji nechal zatknout. Ale 
Lightseekerovi věřil, stejně jako všem Jediům. Rád to slyšel, celou dobu věděl, že zapojení Jediů do 
atentátu bylo krajně podezřelé. Lightseeker vytáhl z úložné kapsy na opasku disk s informacemi. Byla 
to jedna z kopií.  
 
Brae vložil disk do počítače a na stole se objevil hologram s mnoha daty. Zběžně si je prohlédl, ale i to 
stačilo. Byly to výpisy z bankovních účtů, záznamy o transakcích, obchodní smlouvy. Stovky a stovky. 
Týkaly se vojenské výstroje i výzbroje pěšáků, vozidel, stíhaček, a dokonce i velkých křižníků. Jako 
příjemce zakázek byli uvedeni Sithové, respektive mnoho planet a firem, které byly v jejich rukách. 
Přímo na Kuatu byl vyroben Dark Destroyer, loď, která se účastnila bitvy u Talaanu a která zabila jeho 
ženu a syna. Loď, které velel Onbelik. A kdo tyto zakázky vyhotovil? Spojené Technologické 
Konsorcium, UTC. Všude byl podepsán buď Saul Thani osobně, nebo někdo s jeho pověřením. Brae 
nevěřil vlastním očím.  
 
Tohle byl důkaz, který změní průběh celé téhle války. Situace však není jednodušší. Je to mnohem 
horší, než čekal. Saul Thani zásoboval obě strany zbraněmi, bohatnul, odstranil Prezidenta a nechal 
se zvolit Konzulem. V podstatě ovládá třetinu Galaktické ligy. Brae uvažoval nahlas. Museli jednat a to 
okamžitě. Tenhle důkaz se musel dostat před Senát. Ale nejdřív musel zatknout všechny členy UTC, i 
Thaniho. Dokud bude mít svůj vliv, důkaz může zamést pod koberec... Ale zatknout Konzula nebude 
tak snadné. Má k dispozici ozbrojené síly. Požádal Lightseekera a Alexi, aby mu pomohli. Potřeboval 
Jedie i Mandaloriany. Alexi přikývla na znamení souhlasu. Lightseeker přistoupil k oknu, drobet se 
zamračil a poté řekl, že na jeho pomoc se může spolehnout. Je čas to skočit. 
 
Brae vyrazil na můstek, Lightseeker a Alexi zůstali zatím v pracovně. Přiběhl ke komunikačnímu 
terminálu a jednotku Rancor i všechny další okamžitě stáhnul na palubu. Pak přepnul na kanál celé 
jeho flotily a kapitánům sdělil, aby se dostavili na poradu s nejvyšší prioritou. Cass chtěl vědět, co se 
to děje, ale Brae neměl čas nic vysvětlovat. Každá minuta byla drahá. Naladil frekvenci admirála 
Warmittha.  
 
Odpověď přišla vzápětí. Admirál seděl na dřevěném sudu s lahví vína v ruce. Brae mu řekl, že 
potřebuje i jeho pomoc, a vše mu vysvětlil. Jarraxuz ale zprávou nebyl příliš rozrušen. Brae mu 
pověděl, že potřebuje, aby zahájil útok na lodě, stanice a základny UTC. Má zatýkat jejich pracovníky, 
ale pokud budou klást odpor, může se o ně postarat po svém. Jarraxuz ale vysvětlil, že je teď příliš 
bohatý, ale nemá za co utrácet. Brae mu poradil, aby si najal Mandaloriany, kteří operují nezávisle na 
centrální mandalorské vládě. Jejich služby jsou drahé, ale vyplatí se. Jarraxuzovi se tato myšlenka 
líbila a Brae mu řekl, aby se domluvil s mandalorianskou vůdkyní, Alexi Iterou. Jarraxuz ale nevěděl, 
jak ji kontaktovat. Brae mu ale nenápadně naznačil, že ji má teď u sebe na palubě. Nechtěl, aby o tom 
věděla posádka. Jarraxuz dále požadoval nové lodě, protože mu bylo jasné, že v nadcházejících 
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bitvách hodně ztratí. Brae mu slíbil, že mu sežene co nejvíc lodí, další může sám ukořistit. Jarraxuz si 
nakonec postěžoval na to, že ne všichni ligoví vojáci s korzáry kooperují. Brae slíbil, že se postará i o 
tohle. Pak Jarraxuzův hologram zmizel. 
 
Brae se vrátil zpět do své kanceláře a sdělil Alexi, že by se s ní chtěl setkat Warmitth. Alexi si nasadila 
helmu, a i s Braem se vydala zpět do hangáru. Nastoupila do lodě a nechala si nahrát korzárovy 
souřadnice. 
 
Když Alexi opustila loď, Brae svolal poradu kapitánů. Sešli se ve velké poradní místnosti na Great 
Victory. Když Brae sdělil, že nepřítelem je UTC, mezi kapitány zavládlo pozdvižení. Jeden z nich se 
zeptal, co bude se Sithy. Brae vysvětlil, že UTC zásobovalo zbraněmi Sithy, čímž je dostalo zpět do 
hry a rozpoutalo tak tuto válku. Za smrtí prezidenta Darmona stojí s největší pravděpodobností Saul 
Thani. Chtěl tak získat moc pro sebe. Kapitáni si vyměňovali tázavé pohledy. Brae připomněl, že se 
budou snažit, aby k žádnému boji s UTC vůbec nedošlo. Jakožto Konzul vydává zatykač na všechny 
pracovníky UTC, především pak na Thaniho. Pokud Thaniho zatknou včas, hrozba UTC bude 
eliminována. Půjde před soud, který ho zřejmě odsoudí za velezradu. 
 
Pokud to nestihnou včas, potom nejspíš dojde k boji. Ale proti tomu se Brae pojistil, má slíbenou 
pomoc od několika dalších skupin, včetně Mandalorianů. Nyní poletí zpět na Corellii, zastihnou tam 
Konzulku, které vše vysvětlí. Důkaz je více než dostatečný. Postaví se na jeho stranu. Pokud budou 
mít štěstí, bude tam i Thani. A to bude jeho konec. Kapitáni neměli žádné dotazy. Kapitáni se pak 
vrátili na své lodě a během deseti minut se celá flotila otočila směrem k domovu a skočila do 
hyperprostoru. 
 
Loď se přiblížila k pustému vesmírnému objektu. Plno písku, žádné budovy. Nejspíš. Brae opravdu 
umí vybírat, pousmál se nad svou myšlenkou Warmitth. Měl se tu setkat s Alexi Iterou – alespoň už 
nemusel letět na Mandalore. Pokud se jí nebude líbit jeho nabídka, je připraven ji zabít.  
 
Přistání proběhlo bezproblémově. Jarraxuz teď stál před transportní lodí a hleděl na malou osadu o 
několika domech a malé budově, kterou byla hospoda. Jeho bezchybný instinkt mu říkal, že tam najde 
osobu, kterou hledá. Jeho tušení podporoval i fakt, že přistáli vedle malého ligového stíhače.  
 
Prošel nevkusným portálem, aby se zaposlouchal do rušného života hospody. Měl rád takové 
hospody, dřív v nich taky trávil dost času. Teď nebylo času nazbyt. Procházel mezi stoly a rozhlížel se 
po hostech. Ta blbá ženská ale nikde.  
 
Procházel hospodou, pořád koukal po stolech a všiml si, že je tu ještě jedna místnost. Asi bude tam, 
napadlo ho, tak namířil svůj krok do vedlejší, o něco temnější, místnosti. Pořád neviděl nikoho, kdo by 
mu jen vzdáleně připomínal ženu, kterou viděl snad milionkrát a jejíž podobu měl vrytou v paměti. 
Sednul si k jednomu stolu a pořád se nervózně rozhlížel. Najednou přistoupila postava v dost zašlé 
mandalorianské zbroji, na hlavě helmu. Dobře si ji prohlédl od hlavy k patě, věděl i jakou nosí obvykle 
zbroj, tuhle si vůbec nepamatoval, to může být kdokoli, ta ženská není jediná Mandalorianka ve 
vesmíru. Dál se rozhlížel po lokále. Postava si sedla naproti a sundala si helmu. Ale, tak přece byla to 
ona! Začal se potutelně usmívat.  
 
Alexi se moc nezamlouvalo, jak si ji se zájmem prohlížel, ale koukali na ni už všelijak, dalšího otrapu 
pořád ještě zkousne. Jarraxuz vysvětlil, že pracuje pro Braeho, ale má i vlastní zájmy. Alexi se nelíbil 
jeho přístup k ní. Na tomhle chlapovi bylo něco zvláštního. Byl exemplárním příkladem toho 
nejhoršího, co může Galaxie nabídnout, neupravený zevnějšek, neomalená pusa a ani moc nevoněl. 
Ale stejně s ním, ani nevěděla proč vlastně, sedí tady v zaplivaném pajzlu u jednoho stolu a je 
ochotná ho vyslechnout. Neustále zkoušel její trpělivost osobními urážkami. Na chvíli si přiznala, že se 
jí fakt líbí jeho bitevní kabát.  
 
Měla sto chutí mu jednu vrazit, nebo si na něm vyzkoušet nějaký trik se Sílou, nejlépe škrcení, ale 
vzpomněla si na Karnovo učení. Jarraxuz se konečně dostal k tématu setkání. Vysvětlil, že je velmi 
bohatý, má dost peněz na vydržování armády, která se mu teď hodí, ale armádu nemá. Alexi se ale 
nezamlouvalo to, kde by měla její armáda skončit. Rozhodujícím faktorem ale byla cena. Když jednání 
skončilo, Jarraxuz vstal ze židle a svým hromovým hlasem utišil celou hlučící hospodu. Zeptal se 
přítomných, jestli znají zde přítomnou Alexi Iteru. Pozoroval přitom, jak několik tmavě oděných mužů 
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směrovalo uši k němu. Koutkem oka pozoroval, jak jeden z mužů něco zašeptal druhému a ten pak 
vyrazil ven ze dveří. 
 
Jarraxuz se otočil a došel ke stolku, kde do sebe vyklopil pivo a dal Alexi patnáct sekund. Pokud má 
zájem o tu zakázku, má se s ním setkat na přistávací ploše. Chvíli nevěřícně zírala za odcházejícím 
korzárem, pak v klidu vstala a nahmatala svůj meč. Ten bídák! Zřejmě nějaký jeho test, ale zrovna 
tímhle způsobem se nechat otestovat nechtěla. Pozdě, sál se téměř vylidnil, ale pár docela ostrých 
týpků už se cpalo dovnitř, lačnící po krvi, penězích, nebo možná slávě. 
 
Vzala meč, zapnula ho a zručně protočila v jedné ruce. Konec zelené čepele opsal ve vzduchu 
ležatou osmici, pak jím ukázala na jednoho z útočníků. Dala jim poslední šanci se vzdát. Šéf mužů 
však rozkázal k útoku, ostatní začali vytahovat blastery. Týpci se chystali zamířit, Alexi ale měla dost 
času, jednomu přesekla jeho blaster, ten leknutím upustil zbytek, druhého Sílou odmrštila na protější 
zeď, až ztratil vědomí. To máme dva, pomyslela si. Žabaři. 
 
Jarraxus se také zapojil do boje. Kotoulem se vyhnul střele a dostal se k u sebe stojící trojici. Střelci 
uťal jedním úderem nohu, než se vymrštil do bojového postoje, druhému rukou odmrštil blaster na 
zem a vrazil mu pěstí. Třetí, asi nejchytřejší z trojice, tasil krátký bojový nůž. 
 
Pirát ťal pod úhlem na jeho levou nohu. Sotva se jeho meč zastavil o vojákův nůž, na jeho helmě 
vytvořila Jarraxuzova pěst obrovskou skleněnou pavučinu, pak mu něco vytrhlo z ruky blaster a 
nakonec ho jeho vlastním nožem bodlo do žeber. Jarraxuz blaster samozřejmě skvostně využil. 
Vojáka, kterému uštědřil jen ránu, pokropila sprška projektilů, druhému pak nechal jen jeden. Vymrštil 
se vysoko do vzduchu, míříc se skupince vojáků... 
 
Ti se chtěli prodrat úzkým průchodem k Alexi, ale vzápětí už jeden letěl vzduchem směrem, odkud 
přišli. Jarraxuz pohlédl na Alexi, ta na něj jen mrkla jedním okem, vzápětí letěl vzduchem další z 
vojáků. 
 
Teď tam stáli jen oni dva a ti, kteří v hospodě prvotně seděli. Pirát přišel k paralyzovanému vojákovi u 
zdi, nadzvedl mu helmu a červeným kovem meče mu lehkým tahem prořízl krk až k páteři. Stále 
klečící otočil hlavu na mladou lovkyni. Alexi byla naštvaná, že na ní Jarraxuz upozornil ty muže. 
Zároveň ji to ale i pobavilo. A i když ji jakýmsi zvráceným způsobem testoval, tak naopak i ona měla 
možnost vidět v akci jeho. Věděla, že je tvrďák, už jeho zjev to prozrazoval, ale už taky věděla, jak se 
umí otáčet. Působivé. 
 
Alexi chtěla meč vypnout, ale nově příchozí ji přesvědčili, aby ho ještě neschovávala. Zaujala obranný 
postoj. Jarraxuz se vrhnul do boje, který považoval za zábavu. Ta první skupinka Alexi na chvilku 
zabavila, ale tihle ji začínali docela rychle nudit. Vyskočila do vzduchu, párkrát máchla mečem a při 
dopadu udělala kotoul. Ani se neohlížela, věděla, že se trefila. Pomalu si to namířila ven z putyky. 
 
Jarraxuz se kotoulem dostal mezi dva vojáky a jedním řezem jim rozťal břicha. Dalšímu přiložil na krk 
meč, několika kroky se kolem něj otočil a jeho krk se otevřel jak konzerva. Pak provedl něco, co by 
mohlo vzdáleně připomínat salto vzad, při kterém usekl jednomu z vojáků hlavu a vydal se za 
Mandaloriankou, která se probojovávala ven ze dveří. 
 
Už jí překáželi jen dva vojáci. Musela uznat, že jsou svým způsobem stateční. Nebo hloupí. Rozhodně 
si troufali po tom masakru, který nechávala za sebou. Zastavila se a pevně svírala meč oběma 
rukama. Ani borci se nehýbali. Konečně vyrazila vpřed a jedním máchnutím oba dva přesekla v pase. 
Pak si vzpomněla, že uvnitř zapomněla přilbu. Jarraxuz vešel dovnitř, ale přilba tam už nebyla. Ani ti 
dva muži v černém. Alexi byla naštvaná, že přišla o rodinné dědictví. Jarraxuz v tom neviděl problém. 
To Alexi rozzlobilo a namířila na něj svou zelenou čepel. V hlavně ji ale zněl hlas Velmistra Karna, aby 
se uklidnila. Vždycky, když něco popletla, říkával jí, ať si pročistí hlavu, ať se oprostí od různých 
myšlenek. Vypla meč a připnula si ho zpátky na bok svého opasku. 
 
Nastoupili do Jarraxuzovy lodě a namířili si to zpět na Oblivion. Během letu se Alexi konečně 
dozvěděla korzárovo jméno. Chtěla vědět, na co přesně potřebuje její armádu. Jarraxuz vysvětlil, že 
na zničení UTC, což byl menší problém, a také na jistou další věc, ale o té Alexi říct nechtěl. Místo 
toho s ní začal flirtovat. Rozhovor přerušil pilot, který oznámil, že se blíží k cíli. Pirát vstal z křesla a 
pokynul jí, aby se připravila k opuštění transportéru. Nahlas si oddechla. Pootočila hlavu a ve svém 



79 

 

odrazu ve skle zahlédla, že se trochu červená. Škoda, že si nemůže nasadit svou helmu, aby to 
skryla. 
 
U dveří, když se se syčením otevřely, se pirát náhle zastavil a postavil se, aby udělal mladé lovkyni 
místo na průchod. Když se pak ale chtěla protlačit ven z neprostorného transportéru, nemohla si 
nevšimnout, že ji plácla ruka přes zadek. Galantnost míchaná s oplzlostí? Alexi to vůbec nepřekvapilo. 
Zvlášť ne u takového muže. Ale přešla to s mlčením. Stáli v prostorném hangáru, vypadalo to, že jsou 
ve velkém křižníku, ale typ nepoznávala. 
 
Cesta po lodi trvala, jako by se procházeli v zahradách. Po pátém výtahu a druhé tisícovce schodů to 
Alexi přestala vnímat. Prostě následovala toho drsňáka, kvůli kterému před několika hodinami ztratila 
rodinnou helmu. Po cestě minuli skupinku ozbrojenců v purpurových plátových zbrojích. Zjevně dobře 
zásobená garda, zamyslela se Alexi. Odkud to asi všechno má? Míjeli techniky, piráty, civilně 
vypadající kolemjdoucí i neohrožené důstojníky. Všichni oblečení a jednající jako profesionálové ve 
svém oboru. Takto si pirátskou loď nejspíš nepředstavovala. 
 
Dorazili do skladu zbrojí, kde Jarraxuz nechal Alexi, aby si vybrala náhradní helmu. Byly tu různé, 
spousta i mandalorianských, ale zatím nenašla tu správnou, co by se aspoň trošku hodila k odstínu 
brnění. Nakonec si asi bude muset vybrat úplně jinou barvu, honilo se jí hlavou. Jedna helma ji ale 
zaujala, odstín nevýrazný, taková spíš došeda, ale jako provizorní náhrada to ujde. Zatím bude muset 
stačit. Kývla na důstojníka a vydali se spolu do admirálovy kanceláře. 
 
Tentokrát byla cesta kratší. Po kratší čtvrthodince se konečně octli před Warmitthovou pracovnou. U 
dveří stáli dva obrněnci s purpurovou zbrojí, ozbrojení puškou a dlouhou tyčí zakončenou elektrickým 
ostřím. Nechtěli ji pustit kvůli prověrce, což ji zarazilo. Odešla tedy do kontrolní místnosti a posadila se 
do podivného křesla, kolem kterého byly natažené nejrůznější mechanické paže, skenery a koše na 
vnitřnosti? Byla velice znepokojená, ale musí to přestát. Jedná se tady přece o zakázku, ačkoliv ještě 
nevěděla, kolik peněz a vojáků bude vyměněno. 
 
Odevzdala všechny své zbraně a pak si vyhrnula rukáv. Jedna z kovových paží se zarovnala vedle 
jejího ramene, začala vrtat skrz její kůži, a nakonec jí do krvácejícího svalu zavedla malý kousek kovu. 
Byl to implantát, který ji dá šok kdykoliv se pokusí použít Sílu. Muž, který prohlídku vykonával, ji 
pokládal různé otázky. Dozvěděl se, že je to Alexi Itera a sdělil ji, že posádka k ní chová uznání. Muž 
zašmátral na desce a stiskl knoflík. Alexi očekávala další vrtání do kůže, nic se však nedělo. Tedy, 
něco vlastně ano. Z malého otvoru vedle její hlavy vyjel čipový náramek. Prověrka byla dokončena.  
 
Bez svého meče se cítila jako nahá. Zvláště na téhle bárce plné kdovíjakých pochybných existencí. 
Ale má, pro co přišla, konečně se může vydat za kapitánem. Vyšla ze dveří a znovu si to namířila ke 
strážím. Nastavila pravé zápěstí a nechala oskenovat náramek. Čip zapípal, dostala potvrzení, že 
může vstoupit a dveře se otevřely. Jarraxuz sedící za velkým dřevěným stolem s rukama založenýma 
na hrudi ji přivítal. Na zdech a ve vitrínách byly všude vystaveny působivé vibro-zbraně, jedna 
zvláštnější než druhá, a nejrůznější zbroje, od staré stormtrooperské, přes zbroje Rudé či Elitní 
pretoriánské gardy až po kousky, které neznala ani z nejdivočejších snů. Jarraxuz ji ukázal zbroj, ve 
které zabil prvního člověka, a po něm stovky dalších. Měl tu i zelenou zbroj Boby Fetta, na kterou byl 
Jarraxuz očividně hrdý, jako na jeden z nejcennějších kousků jeho sbírky. 
 
Pak ji ukázal list papíru. Byla to smlouva na první tisícovku vojáků. Platbu odešle, jakmile to podepíše. 
To hned udělala a dostala všechno, co potřebovala, aby mohla první skupinku vojáků odeslat na jeho 
loď. Jarraxuz se už v tichosti radoval. Konečně může postavit armádu, která mu dá naděje do 
budoucího konfliktu. Alexi v sousední místnosti navázala spojení, zjevil se hologram Avise Norda. Byl 
rád, že je Alexi stále naživu. Alexi mu poslala potřebné informace a řekla mu, aby sehnal i Punaxe a 
Lalkerra. Vysvětlila, že začíná válka proti UTC. 
 
Potom se vrátila za korzárem. Stál tam, uprostřed místnosti, a zrovna si na hlavu nandával rudou 
přilbu Pretoriánské gardy. Z vitríny si vzal stejnou zbraň, jakou měli jeho gardisté, a byl připraven 
vrhnout se do boje.  
 
Nynd byl jeden z mála Mon Calamari v celé flotile, kterému se otevřela možnost nahlédnout do této 
části lodi. Několik Jediů chodilo sem a tam, bavili se mezi sebou a jiní se zkrátka připravovali na akci, 
která měla přijít proti UTC. Brae byl jeden z mála v celé Lize, kdo Jediům věřil, a vyplácelo se mu to – 
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hrdinství Jediů, a především dvojice Artax a Vrahos, se roznášelo po celé galaxii. 
 
Nikdo nechápal, jak bylo možné, že Brae to víceméně držel bez následků. Nynd však měl jednu 
povinnost – donést zprávu. Čím dřív bude Nynd ve své lodi, tím lépe. Jarraxuz bude potěšen a on 
dostane kredity a kousek klidu. 
 
Vypadalo to, že se mu s jeho imunitou, kterou dostal, podaří tento úkol splnit rychle, avšak do cesty k 
mladě vyhlížejícímu Jediovi se postavil jeden z nich. Jedi mu sdělil, že povolení přijít do této sekce má 
málokdo, a změřil si Nynda pohledem. Ten ho chtěl obejít, ale Jedi mu v tom bránil. Vrahos řekl, že 
Artax tu není, takže na povel to tu má on. Nynd řekl, že jejich pověst je předchází a že jeho pán 
Jarraxuz chce, aby jistému Gaelovi doručil zprávu. Vrahos Nynda pustil dál, ale šel s ním. Vedl ho ke 
Gaelovi. Byl to vysoký, pohledný mladík s krátkými černými vlasy. Meditoval poměrně stranou od 
ostatních. Když otevřel oči, spatřil Vrahose s Mon Calamarim. 
 
Nynd sdělil, že Gael má opustit tuto flotilu a vrátit se ke svému otci, Jarraxuzovi Warmitthovi. Gael se 
stal Jediem na popud jeho vzpurné matky, bez vědomí Jarraxuze. Gael šokovaně vytřeštil oči, ale 
Vrahos jen v klidu stál, celé Nyndovy úmysly si přečetl pomocí telepatie. Nynd řekl, že bez Gaela 
nikam nepůjde. Vrahos mávnul rukou a Nynd omámeně odcházel z velké místnosti Jediů. 
 
Padawan Gael chtěl vědět, jestli je to pravda. Vrahos sdělil, že nepocítil, že Nynd lže. Gael ale řekl, že 
nechce opustit Řád v tak těžkých dobách. Věděl, že si matně svoji matku pamatuje, ale jeho otec 
neměl nikdy ani dost času na to, aby se o něj zajímal. Jak je možné, že naráz ví, co dělá. Vrahos mu 
sdělil, že Síla vidí všechny stejně. Má ji naslouchat. Vrahos věděl, že Jarraxuz Jedie nenávidí. Ale cítil 
i konflikt. Gael si nechce přiznat, že jeho původ pochází od zlých a sobeckých pirátů. Má se tedy 
rozhodnout, jestli se více cítí jako Jedi nebo jako pouhý pirát. Vrahos následně mlčky odešel a Gael se 
pohroužil do svých myšlenek. 
 
Flotila lodí s Great Victory v čele se vynořila u Corellie. Ze všech plavidel ihned vyrazily letky bitevních 
stíhačů a výsadkových raketoplánů, mezi nimi i ten Braeův. V ozbrojeném doprovodu si to namířil 
přímo na střechu vládní budovy. Velkoadmirál Brae vyběhl ven, s oddílem deseti vojáků jednotky 
Rancor, zatímco nebe nad jeho hlavou se zaplňovalo formacemi letounů. 
 
Garda, která hlídala vchod, byla trochu zaskočená. Brae sdělil, že musí okamžitě mluvit s Konzulkou 
Landou Io. Nebyl čas nic vysvětlovat. Brae strážím přikázal, aby zatkli každého zaměstnance UTC, 
kterého uvidí, i kdyby to byl samotný Saul Thani. Gardisté si vyměnili tázavé pohledy a pustili Braeho 
dál. 
 
Brae běžel a vojáci s ním drželi krok. Přiběhli před kancelář Konzulky, kde narazili na další dvojici 
gardistů. Nechtěli Braeho pustit dovnitř, ale ten naléhal. Hlasité dožadování zaslechla Konzulka, která 
právě vyšla ze dveří. Brae ji řekl, že s ní musí mluvit, a Konzulka ho pozvala dál. Brae Rancorům 
přikázal, aby nikoho z UTC nepouštěli dovnitř. 
 
Io byla zmatená. Brae vysvětlil, že Saul Thani může za tuto válku. To on dal moc Sithům. Manipuluje 
oběma stranami tak, aby zvýšil moc UTC a s nejvyšší pravděpodobností ovládl Galaktickou ligu. Io 
tomu nechtěla věřit, ale Brae měl důkazy. Io se chtěla osobně setkat s Thanim, aby to s ním probrala, 
ale Braemu to nepřipadalo jako dobrý nápad. Thani je nebezpečný. Io však trvala na svém. Brae tedy 
souhlasil, ale chtěl být při tom také. Přítomnost jich obou bude dostatečný důkaz závažnosti. Zatknou 
Thaniho společně. 
 
Io sdělila, že Thani je na pracovní cestě mimo planetu. Brae to považoval za komplikaci. Io ale hodlala 
Thaniho kontaktovat, kvůli závažným jednáním vždy přiletí. Brae ji poradil, aby ho zavolala z paluby 
jeho lodě, protože tam nejsou žádní lidé od UTC a je tam bezpečí. Io souhlasila a sdělila, že s sebou 
vezme ještě regiment pozemních sil s Velkogenerálem Ogarnatem. 
 
O půl hodiny později na palubu Great Victory přistálo mnoho výsadkových lodí pozemních sil. Mezi 
nimi byl i Ogarnat, postarší muž z rasy Arcona. Brae a Io ho přivítali. Ogarnat pomohl rád, bezpečnost 
Konzulů byla jeho hlavní priorita. Brae mu řekl, aby se připravil na boj. Ovšem nechtěl riskovat boj u 
Corellie. S Thanim se setkají někde jinde, někde daleko odsud. Někde, kde nebude tolik personálu 
UTC. 
 



81 

 

Brae kontaktoval můstek a přikázal Cassovi, aby našel nejvhodnější pozici pro setkání s Thanim. 
Planetu, na které UTC nemá vliv. Brae ukončil komunikaci a obrátil se na Io – řekl jí, aby se ubytovala 
v diplomatické sekci a poslal Thanimu zprávu. Neměla ale říkat, o co přesně jde. Brae pak vyrazil na 
můstek. Když se tam po pár minutách dostal, Cass prohlížel holografickou mapu. Sdělil, že tu je jeden 
aktuální záznam. Zachytili sithskou aktivitu na planetě Holageus. Mnohem zajímavější ale je, že ze 
stejného místa zachytili i komunikaci UTC. Byla hodně kódovaná, ale zdálo se, že UTC a Sithové 
spolu bojují. Brae řekl, že to je perfektní místo na setkání. UTC je tam na nepřátelském území, nemá 
tam tak silnou podporu, zatím. Thani si bude myslet, že tam letěli poskytnout podporu. Flotila Ligy se 
opět ponořila do hyperprostoru. 
 
Gore Kimelton sledoval skrz otevřený poklop tanku Hammer hořící vraky nepřátelské sithské techniky 
různého stáří i původu tvořící s mnoha vraky jeho vozidel jeho divize, obrázek komplexního a 
zamotaného bojiště, jehož pletenec by nerozpletl ani ten nejšikovnější analytik. Ztráty odpovídající 
uspěchanosti operace. Zdálo se, že sithské elementy, ať už loajální kterémukoliv egoistovi Temné 
strany, byly úspěšně potlačeny, zajaty nebo nuceny ustoupit mimo operační oblast. Speciální oddíly 
ad-hoc posílené běžnou pěchotou zajistili hlavní cíl operace. Vítězství. A ztráty odpovídající 
uspěchanosti operace. Ale... 
 
Přestože plukovník neměl ve zvyku zpochybňovat zadané úkoly, naplánovat útok na plně vyzbrojený 
nepřátelský svět na hranici operačních možností „jeho“ divize, bez podpory vesmírného námořnictva 
nebo obecně silně vyzbrojených lodí za tak krátký čas, bylo znepokojující. Nemluvě o tom, že se 
nemohl opřít ani o spojenecké síly, které jeho muži dlouhý čas připravovali. Něco na tomhle úkolu 
smrdělo a vzhledem k tomu, jaké bylo zadání z velení UTC, nebylo těžké ukázat na to, co konkrétně 
bylo středobodem toho smradu. Třistatřetí bude potřebovat hodně času mimo akci, aby si olízala a 
zahojila všechny rány z dneška, přesto všechno zadání splněno. Ale pořád... 
 
Netrvalo to dlouho než se velký průmyslový kontejner, pevně usazený na třech APFV, pomalým 
plynulým tempem soukal koridorem vytvořeným mezi odklizenými vraky. Gore se vysoukal, 
mechanicky nacvičeným pohybem, ze svého bojového stanoviště a seskočil z tanku. Neměl tušení, 
kde se fláká Dee, nikdy nebyl nadšený z toho, že jeho nadřízená je v bojové vřavě většinou před ním, 
ale její schopnosti ji k tomu předurčovaly, nemluvě o tom, že zažila byla veteránka mnoha bojových 
situací. Ale pořád z toho... 
 
V dalekém obzoru se vynořila obézní transportní loď sunoucí se, zdálo by se, jak nejpomaleji je 
možné. Kimelton stiskl čudlík na své náramenní vysílačce a sdělil Dee, že zásilka je zajištěna, dorazí 
za pět minut. Potom by rád co nejrychleji vypadnul. Brzy snad bude pryč. Ale pořád z toho měl... 
Jeden z mariňáků náhle ukázal opačným směrem, než směřoval plukovníkův pohled. 
 
Ve stopách transportéru se pomalu potácela postava. Gore přes dalekohled poznal Punaxe, nemohl 
to s jistotou říct, ale vypadal zraněný. Vyhoupl na bok nedalekého sanitárního vozidla a ponoukl 
trochu zmateného řidiče k onomu výjevu. Jak se přiblížil, rozeznal, že Zabrak není zraněný, ale nese 
tělo. A ve chvíli, kdy zastavili, došel mu i zbytek. 
 
Položili Dee do nosítek, neměla svojí taktickou helmu, fialové vlasy rozcuchané. Její oči zavřené, na 
tváři měla drobný úsměv a v hrudi zející opálenou díru, byla bezpochyby mrtvá. 
 
Bývalý Jedi nic neříkal, ale i přes jeho, pro člověka nečitelné rysy, bylo vidět, že uvnitř ho sžírá, jak 
hněv, tak smutek. Kimelton nekladl otázky, netrpěl na citové výlevy, tak ani onak, dost možná se cítil 
podobně, naklonil se nad Dee, něžně z poza krku vytáhl psí známky a spodní utrhl. Ale pořád z toho 
měl špatný... 
 
Zničehonic se bojištěm prohnala dutá exploze, obří orbitální transportér se v plamenech řítil k zemi. 
Na orbitě se vynořily ligové jednotky, byla mezi nimi i třída Executor. Kimelton vydal rozkaz zmizet a 
informovat korporátní velení. Skrz kouř vzniklý hořením sestřeleného transportéru prolétly s typickým 
zvukem dvě skvadrony TIE Fighterů vybavené pro útoky na pozemní cíle, jeden po druhém mizely 
tanky divize Ghost v kuželech ohně. 
 
Kimelton vydal rozkaz, aby všichni opustili stroje, odhodili zbraně a nekladli odpor. Dostali je. Punax 
nijak neprotestoval. Gore si odplivl, když viděl, jak se Hammer č.007 s nápisem Honey na hlavni 
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rozpustil pod přívalem zelených střel. Ať za tímhle bylo cokoliv, věděl, že zoufalý odpor by ničemu 
nepomohl. Ale pořád z toho měl špatný pocit... 
 
Brae rozkázal vyslat na povrch jednotky, zatknout vojáky UTC a dopravit je na palubu. Velkogenerál 
Ogarnat se o to rád postaral. Z Great Victory vyletělo několik desítek výsadkových lodí. Za hodinu se 
již vracely zpět na palubu. Kromě spousty zajatců přivezly také Punaxe a množství zbraní a další 
bojové techniky. Mezi tím byl i jistý kousek technologie, který Ogarnat nedokázal identifikovat. Když se 
o tom Brae dozvěděl, nechal to zavřít do skladiště. Pokud o to UTC bojovalo, bude mít pro něj velký 
význam. 
 
Neznámý čas, pro Punaxe neznámé místo. Po celých dnech cestování konečně Punaxova loď přistála 
na daných souřadnicích. Stál přímo před vchodem do bunkru označeného neznámou značkou. Ve 
chvíli, kdy však Punax dosedl, ucítil neuvěřitelně silný závan Síly. Vše se v něm hnulo, jako by cítil 
svou Dee. Nemohl se mýlit, leda by si s ním toto místo hrálo. Zadal proto do komunikátoru žádost na 
pozici a tuto žádost odeslal právě jí, s tušením, že mu neodpoví. 
 
Rozhodl se jít dál, přesně tam, kam ho směrovala žena v šedé uniformě. Přesto mu něco celou dobu 
nehrálo. Problémy začal tušit ve chvíli, kdy objevil v bunkru těla. Byla jich spousta, různě poskládaná, 
jako by tudy procházela jednotka. Nebo dvě jednotky, které se navzájem potkaly a pozabíjely. Nikde 
však nebyla žádná ochrana samotného bunkru. Někdo ji musel vyřadit. 
 
Došel až ke kontrolní místnosti, která byla jeho cílem. Dveře šly normálně otevřít, překvapivě nebyly 
nijak chráněny. To jen potvrzovalo jeho tezi, že někdo vyřadil obranný systém bunkru. Vkročil dovnitř a 
na místě uviděl právě tu součástku, kterou potřeboval. Tu, která měla zprovoznit jakousi tajnou 
meziplanetární zbraň. Nerad se spoléhat na tak kusé informace, ale vykročil dále k ní, s vědomím, že 
taková zbraň se nemůže dostat do nepovolaných rukou. A pokud ji bude mít on, rozhodne se, komu ji 
dá. Dveře se zabouchly a Punax se otočil. Stál za ním Agnis ve svém rudém obleku. 
 
Agnis nečekal, že to půjde takto hladce. UTC jim posloužilo dobře, když jim zde nechali vybitou 
ochranku i odemčené dveře. Rád by si s Punaxem promluvil. A při tom si pro jistotu vzal i tu věc, po 
které z nějakého megalomanského důvodu celý vesmír momentálně touží. Jako by se nepoučili, že 
čím nápadnější zbraň, tím větší cíl pro případného nepřítele. Punax nečekal, že šanci zabít Agnise 
bude mít tak brzy. Ale předtím ho přinutí vydat mu toho jeho Krále. 
 
Agnis se ale nenechal vyprovokovat. Byl ochoten říct o Královi vše. Punax zažehl svůj meč a postavil 
se do útočného postoje, připravený kdykoliv zaútočit, přesto ho však ta informace zajímala. Agnis 
sdělil, že Král je pouhý titul. Když opustil svou domovinu, odmítnutý nebo pronásledovaný lidmi, které 
dříve považoval za přátele, bloudil se svou lodí sám temnotou vesmíru. Mimo Galaxii, dny, týdny, 
měsíce. Sám v práznoprázdné černotě. A setkal se tam s někým, koho není radno v hlubinách 
vesmíru potkat. Punax věděl, že mluví o Králi za Galaxií. Agnis to potvrdil.  
 
Jeho dokonalá Valhalla, kdysi jedna z předních válečných lodí UTC a nyní pouhá rozpadající se 
přepravní kocábka, byla zajata korábem, který nesl název Nyx. Na jeho palubě velel někdo, kdo ušetřil 
jeho život, i když byl jediný z těch stovek posádek, které Nyx na své plavbě mimo známá teritoria 
zajala a povraždila. Její velitel ho považoval za proroka, proroka zkázy Galaxie. Agnis ho zaujal. Král 
však zaujal Agnise víc. Byl to král, jehož říše byla nikde a přitom všude, kde se mohl nacházet. 
Obyvatelé planet mimo Galaxii ho uctívali, báli se ho, milovali ho. Vraždili se pro něj navzájem, 
budovali mu sochy, které sami strhávali. Celé planety v jeho jméně pohltila válka. Bylo to silnější než 
jakákoliv víra, co Agnis kdy viděl. Člověk, který sjednotil stovky planet, ale byl taková zrůda, aby jich 
tisíce dalších vyvraždil. Z rozmaru páchal zvěrstva na svých „poddaných“, celé soustavy nechal ničit 
nebo decimovat svými zbraněmi. Jeho zbraně pro něj byly koníčkem, celý život zasvětil jejich vývoji a 
následným testům na bilionech obyvatel. Toho muže Agnis zabil a vzal si jeho trůn. Pro to, aby si 
otestoval věrnost jeho sluhů, vyhladil většinu soustav v jeho království, vše v jeho jméně. A co se 
stalo? Lidé tleskali. 
 
Punax byl odhodlán ho zabít ve jménu těch lidí, ve jménu Titanie i Treforka. Pro Kiffu i Dathomir. Pro 
všechny ty, co zabil. Nyní ví, jakým směrem se musí ubírat jeho hněv. Agnis vysvětlil, že Rylothští 
Sithové byl ubohý malý projekt, který zemřel s Ludovicem. Nemusel někoho takového ničit, každý 
uživatel Temné strany Síly se zničí sám nebo se v rámci honu za mocí zničí navzájem. A Agnis brzy 
zlikviduje i ty poslední stojící na opačné straně. Pak nastane skutečná rovnováha Síly. Agnis řekl, že 
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to on je ten, kterého Punax hledá, kdo je objektem jeho malé kampaně, předem odsouzené 
k neúspěchu. 
 
Punax se rozběhl na Agnise se širokým rozmachem, aby ho poslal na onen svět. Meč se však zarazil. 
Držela ho čepel jiného meče. Třetí čepel pak prolétla kolem Punaxovy hlavy. Zabrak odskočil, aby 
spatřil své nepřátele. Opět je nevycítil, stáli tam čtyři pohrobci, stejní jako ten u smrti Titanie. Postavili 
se jako zeď před Agnise, který se opět usmál. 
 
Agnis představil další z projektů bývalého Krále za Galaxií. Nechal pohrobky, aby se o Punaxe 
postarali, a sám odešel pryč. Všichni pohrobci se na Punaxe rozběhli najednou, ale Zabrak sérií 
rychlých úhybů ukázal, že svou kůži nedá lacino. Zablokoval jeden úder svým mečem, poté druhý, 
třetí i čtvrtý, vědíc, že tak nemůže činit do nekonečna. Tyhle vojáky nikdy neutahá. Udělal proto 
několik zpětných úkroků, aby promyslel svůj další tah. Jeden vykročil z řady, aby zaútočil. Punax 
udělal úskok a zarazil mu světelný meč do zad. Poté s ním rychle trhl na horu, čímž pohrobka od zad 
po hlavu rozřízl na dvě poloviny, a svým mečem zablokoval úder druhého. Svým protiútokem poté 
tomuto útočníkovi usekl hlavu. 
 
Musel se rychle zaklonit, aby ho nezasáhl meč třetí z pohrobků. Co ho ale zasáhlo později, byl úder 
hřbetem ruky. Jako by do něj narazilo pneumatické kladivo, odletěl přes půl místnosti. V tu chvíli na 
něj vyskočil čtvrtý pohrobek. Punax se překulil a pohrobkův meč se zaryl hluboko do podlahy bunkru. 
Teď zaútočil Zabrak pěstí a jeho první úder, vedený za hlavu pohrobka, mu rozdrtil helmu. Udeřil 
podruhé a potřetí. Ač necítili bolest, ukázalo se, že otřesy je mohou dezorientovat stejně jako člověka. 
Ve chvíli, kdy pohrobek zaklonil hlavu, mu ji Punax chytil a otočil celou třistašedesát stupňů. Poslední 
z nich se na Punaxe rozběhl s napřaženým mečem. Punax si přitáhl svůj meč, zažehl ho a přeťal 
pohrobka vejpůl. Poté si odpliv a posadil se na zem. Najednou si uvědomil, jak moc ho přítomnost 
nebezpečí posiluje, odemyká v něm bojové schopnosti, která dříve neznal, ač byl považován za 
jednoho z nejsilnějších rytířů Jedi své generace. 
 
Agnis už musel být dávno pryč nebo si to Punax alespoň myslel. Vzal součástku a vyšel z místnosti. 
Ocitl se tváří v tvář napřaženým puškám několika lidských vojáků. Opět zažehl meč a, ač vyšlo několik 
výstřelů z pušek, z nichž ho žádný nezasáhl, v mžiku pobil necelou desítku mužů. Sklonil se k jejich 
tělům, aby zjistil jejich příslušnost, ale už k tomu nedostal prostor. 
 
Zapípal mu komunikátor a objevila se zpráva od Dee. Posílala mu překvapivě svou pozici. Byla na této 
planetě, v tomto bunkru. Jeho cit se nemýlil, byla v nebezpečí. Nechal vojáky vojáky a rozběhl se 
směrem na přesné souřadnice, ke kterým ho navigoval komunikátor. Běžel, co nejrychleji dokázal, až 
se přiblížil k bezpečnostní místnosti, zdroji vypnutých bezpečnostních zařízení. Rozrazil dveře a spatřil 
dvě dívky, navzájem probodnuté svými meči. Jednou z nich byla Dee. Umírala. 
 
V posledním výdechem se sesouvala k podlaze, po které Punax sjel, aby ji před jejím dopadem 
zachytil. Padla mu do rukou, v hrudi zabodutý meč, oči otevřené, na rtech úsměv. Možná byl 
věnovaný jemu, možná to byl úsměv osvobození. Možná ho už ani neviděla. Podíval se na druhou 
dívku, byla Dee podobná jako vejce vejci. A pak se podíval na třetího v místnosti, byl to stín, s jakým 
se většina obyčejných smrtelníků nikdy za život nesetká. Ale Punax nebyl obyčejný smrtelník. 
 
Stín jen řekl, aby pozdravoval otce, a rozplynul se. Punax se opět podíval na Dee. Do jejích úžasných 
očí, které lehkým pohybem ruky zatlačil. Zavřel také ty své a sklopil hlavu. Neslyšel kroky ani křik, 
který se k němu blížil. Výkřiky „ruce vzhůru, jménem Ligy“ přešel bez reakce, stále s hlavou svěšenou 
a pevně zavřenými víčky nevnímal pušky, které měl namířeny na hlavu. To, že se dostal do zajetí 
Ligy, mu bylo jedno. Už mu nemohli nic dalšího vzít. 
 
Scorch, i přes jeho neutrální vzezření zuřil, když mu přišlo hlášení, urazil pěstí kus ocelového stolu v 
jeho VIP kajutě na Fury. Nepočítal s tím, nepočítal, že se Axil nechá tak snadno postrčit proti němu. 
Stín mu sdělil, že by se měl vzdát, ale Scorch to odmítl. Stín se rozplynul. 
 
SGBS Fury se v doprovodu dvou fregat Vengeance vynořila téměř v obklíčení Ligové flotily Konzula 
Axila Braeho, jíž vévodil obrovský stín Great Victory. Scorch ji považoval za staré necky. Jeho 
raketoplán prolétal do jejího hlavního hangáru, na palubě s ním byl i Quaal a velitel doprovodného 
komanda. Přivítal ho, i přes několik tuctů Stormtrooperů, nervózně vypadající ligový důstojník. Sdělil, 
že Konzul Brae a Konzulka Io ho již očekávají v diplomatickém sále. 
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Na každém rohu nebo každé odbočce, kterou míjeli, bylo alespoň duo Stormtrooperů v pozoru s polní 
výstrojí. Bylo jasné, že ostraha je v maximální možné pohotovosti. Sál byl skromný, prostě vybavený, 
žádná kolosální výzdoba. Uprostřed sálu jeden holostůl bez židlí, u něj Konzul Axil Brae se svým 
pobočníkem a Konzulka Io se svojí asistentnkou, kolem nich úzký kruh Stormtrooperů s červenými 
šerpami. V okruhu kolem místnosti a všech čtyř vchodových dveří, jež byly otevřené, pak stály další 
stráže. Jeho mariňáci nebyli do místnosti vpuštěni. 
 
Thani se tvářil, jak nejmíň přívětivěji dokázal, a napadlo ho, že se neměl převlékat a nechat si na sobě 
uniformu vytapetovanou tím sithským oficírem. Konzulové se pozdravili. Stormtroopeři se rozestoupili 
a pustili jeho a Quaala ke stolu. Věděl, že tohle nebude příjemný rozhovor pro nikoho z nich. Io sdělila, 
že má pravdu. Thani sdělil, že Liga napadla a zadržovala kontraktové zaměstnance UTC na bojové 
misi proti Sithskému impériu. Nechápal proč. Brae reagoval neotřeseným tónem, chtěl vědět, jaký byl 
účel jejich mise. Thani požadoval okamžité propuštění jednotek a vydání veškerého majetku UTC, 
včetně věcí zkonfiskovaných v rámci operace, nebo Konzuly předhodí Senátu s obviněním ze zrady 
Ligy. Brae řekl, že před Senátem se někdo zodpovídat skutečně bude. Dodávání válečného materiálu 
nepříteli se bere jako velezrada. Uprostřed stolku se objevilo několik obchodních diagramů. Byly to 
záznamy, které dokazovaly propojení několika dceřiných firem UTC a sithských prostředníků, několik 
dodávek před a několik po začátku války. Brae si byl jistý, že podrobné šetření toho odhalí daleko víc. 
 
Scorchovi se přes vnitřní hněv podařilo udržet svůj vnější klidný výraz. Řekl, že informace jsou 
falšované. Sithský pokus rozbít ligovou morálku. Ale Brae mu na to neskočil, informace měl z dobrých 
zdrojů. Thani řekl, že Jediové nejsou dobrý zdroj. Moc dobře věděl, koho má Brae na palubě své lodi. 
Věděl, že k nim byla Liga příliš laskavá. Očividně exil je za vraždu Prezidenta příliš málo. Brae ale 
odpověděl, že má důkazy o tom, že za vraždou stojí Thani. Thani Braeho obvinil z toho, že se nechal 
zmanipulovat. Brae ho následně oficiálně zatknul pro velezradu a nařídil UTC a jejím kontraktorům, 
aby odevzdali veškeré těžké bojové prostředky ligovým autoritám. 
 
K Saulovi zezadu přistoupili čtyři Stormtroopeři, z nichž jeden měl připravená pouta. Thani se jen 
znechuceně podíval na Io a zeptal se, jestli s tím také souhlasí. Ta jen přikývla. Saul zavřel svoje 
neumělé oko. Soustředil se. Stormtroopeři zamrzli, přestali se hýbat. Strávili tak několik dlouhých 
vteřin. Brae byl trochu naštvaný a trochu podivený. Zopakoval rozkaz. 
 
Ligoví vojáci trochu křečovitě, jako kdyby zápasili sami se sebou, zvedli svoje zbraně. Ozvalo se 
několik salv blasterových střel. Konzulka Landa Io i její doprovod se sesunuly na zem, mrtvé. Nastal 
zmatek, Stormtroopeři po sobě začali trochu bezhlavě pálit. Chaos, který nebylo potřeba živit. Thani i 
Quaal opustili místnost, zatímco Brae byl přitisklý svým asistentem pevně k zemi pod stolem. Saul 
zahlédl jeho tvář, z otevřených dveří mu věnoval nadřazený úsměv. Vybral si špatně. 
 
Ve stejnou chvíli na smluvený signál z hyperprostoru vyskákaly tři eskadry fregat Vengeance, jež 
okamžitě přešly do stealth módu, jakož i vlajková loď Fury pod vedením admirála Kain. Maskované 
lodě musely dodržovat přesně stanovené manévry, jelikož samy sebe neviděly, tyto manévry byly 
aktualizovány komunikačním pingem zhruba každou minutu, aby nebylo možné neviditelné odhalit 
pomocí radiové komunikace. Tak se stalo, že malá flotila UTC během několik minut narušila 
konzistenci celé Ligové flotily, přičemž některé lodi dostaly konflitní rozkazy, aby okamžitě přešly do 
hyperprostoru. Některé ligové Star Destroyery tak byly vyřazeny, některé opustily bojiště a některé do 
sebe v panice dokonce narážely. Kain tenhle bojový manévr cvičila několik desítek let, ale poprvé 
měla šanci ho skutečně využít v plném potenciálu, nicméně bez rozkazu vyřazené lodě i likvidovat to 
jaksi nebylo ono. 
 
Teprve dvě odbočky za sálem se ozvala nepříjemně hučící poplachová siréna. Bylo to však pozdě, 
celá cesta až k hangáru byla protkaná těly Stormtrooperů a na jejich místech byli v bojových pózach 
mariňáci UTC, kteří provedli výsadek v maskovaných lodích simultárně v době, kdy přistával Scorchův 
raketoplán. 
 
Kapitán s červeným baretem zasalutoval a podal hlášení. Zásilka byla zajištěná, jakož i bezpečnostní 
hologramy, bez kterých by celý jeho předchozí divadelní výstup neměl smysl. Stejně tak byla 
osvobozena i většina vězněných lidí z 303. tankové divize „Ghost“, ale VIP vězně drželi na jiné části 
lodě, která ještě nebyla zajištěná. Scorch si povzdechl, bylo to zdržení. 
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Scorch s Quaalem udržovali těsné tempo za mariňáky UTC doslova v první lajně, sem tam narazili na 
nějaký odpor, ale netrval dlouho. Loď, na níž občas zabubnovala lehká vnější exploze, byla stále ve 
stavu zmatku, a tak byla cesta do menšího vězeňského bloku relativně snadná. Během pár minut bylo 
vysvobozeno několik důstojníků z divize „Ghost“, nakonec i Gore Kimelton. Ten jen věnoval 
zachmuřený pohled a podal Saulovi psí známku. Na detaily se měl zeptat v sousední cele, načež se 
odebral evakuačním koridorem.  
 
Ve vedlejší cele stál, spíše meditoval, urostlý Zabrak, Scorch věděl s jistotou, že to je Punax. Měl pro 
něj pár otázek. Chtěl vědět, proč Dee zemřela. Scorch si povzdechl, na tohle neměl čas. Přitáhl si 
Punaxův krk do sevření pravé ruky, praštil s ním o zem a držel ho v pevném, ale neškrtícím stisku.  
 
Saulovo živé oko změnilo barvu, pronikl do Punaxovy mysli. Bývalý Jedi, ať překvapený nebo 
rezignovaný, nevzdoroval. Zahlédl je, obě dvě vyčerpané bojem. Posledním pohybem se proťaly meči 
a obě dvě se sesunuly na chladnou vyleštěnou podlahu. Dvě stejně zdatné, dvě stejně krásné, dvě 
stejně umírající, Dee a Dea, dvě jeho žákyně, dvě dvojčata zachráněná z nádrží D33 a D34, jejichž 
cesty byly jiné, ale začátky i konce stejné. 
 
Byl tam ještě někdo, byl tam a přesto nebyl, jeho tvář byla jasná, a přesto zahalená stínem a věta, 
kterou řekl, nebyla slyšet, přesto šlo rozumět každé slovo. „Pozdravuj otce.“ Pak se obraz, který tam 
nikdy nebyl, rozplynul. Punax doběhl k Dee, ta mu věnovala dlouhý pohled a poslední úsměv, jak 
vydechla naposledy. 
 
Saul povolil stisk, dlouho necítil stesk a lítost, naposledy tehdy... Dee je se Sílou, to je všechno 
truchlení, na které měl v tuto chvíli nárok. Punax chtěl vědět, co bude dál. Scorch mu řekl, že jen osud. 
Pokud chce Punax vědět víc, může ho následovat. Dostane se na místa, z jakých se Jediové jako on 
nevracejí. Až nebo jestli na to bude připravený, pak už se nebude muset na nic ptát. To jediné, co mu 
mohl Scorch říct, je to, že ho Dee měla ráda.  
 
Scorch se hrnul zabezpečeným koridorem, načež ho zaujala přítomnost v Síle, dříve nebyla patrná, 
nebo nebyla tolik zřetelná. Skrze dvoje bezpečnostní dveře, částečně prosklené velice tlustou 
průhlednou ocelí, na něj hleděl pár očí patřící mladému Jediovi, Vrahosovi. Snažil se mečem dostat 
skrz. Jaké to odhodlání pro syna Velmistra a jeho bývalé podřízené. Věnoval mu jeden nadřazený 
posměšný úsměv, načež se vydal dál. Byl si jistý, že ho Síla brzy postaví proti němu. Kdyby tak jen 
věděl, kdo s ním manipuluje. 
 
Zajištěná součástka pro Star Factory a poslední výsadkové lodě UTC opustily hangár již 
pronásledované TIE Fightery, avšak jejich palba se většinou minula účinkem. Kain se snažila 
nezanechat mnoho škod, ale zároveň vyřadit na delší dobu komunikační schopnosti celé Ligové flotily. 
Čas, byť i několik minut, bude v příštích chvílích hrát rozhodující roli. Několik zamaskovaných rušiček 
přilepených na Great Victory by mělo poskytnout času tak akorát... 
 
Brae nechápal, jak mohl Thaniho takhle podcenit. Thani utekl z paluby, osvobodil své zajatce, a navíc 
ze skladu ukradl ten podivný kus technologie. Bylo jasné, že pro něj byl nadmíru důležitý. Ale na 
zjišťování podrobností teď nebyl čas. Jakmile Brae obnovil komunikaci a sjednotil svoji rozpadlou 
flotilu, vydal se Thaniho pronásledovat. Ten však měl náskok přes půl hodiny, což v hyperprostoru 
znamenalo hodně. Brae byl nervózní.  
 
Komunikační důstojník náhle ohlásil, že přišla zpráva z Corellie, nejvyšší priorita. Bylo to zrovna v tu 
nejnevhodnější dobu. Brae si ji vyslechl. Uprostřed můstku se objevil hologram předsedy senátu. Brae 
sdělil, že se právě chystá udeřit na UTC, ale předseda ho přerušil. S okamžitou platností ho podle 
Ligového válečného práva zbavil velení a veškerých konzulských pravomocí. Velení nad flotilou 
přebírá druhý nejvyšší důstojník na palubě vlajkové lodi. 
 
Brae byl šokován, zrudl. To ale nebylo vše. Velkoadmirál Brae byl zatčen za vraždu Konzulky Io. Brae 
nevěděl, co říct. Snažil se vzpamatovat se z toho, co se právě slyšel. Celá osádka můstku byla 
šokována též. Hleděla na hologram a očekávala Braeho reakci. Brae si uvědomil, že to celé byla 
Thaniho manipulace. Chtěl něco říct, ale náhle se otevřely dveře a na můstek napochodovala 
jednotka Stormtrooperů, se zbraněmi připravenými. Přítomní důstojníci a operátoři překvapeně 
vstávali z křesel a vyměňovali si tázavé pohledy. 
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Pak vstoupil i Velkogenerál Ogarnat osobně. Brae chtěl něco říct, ale Ogarnat ho přerušil. Slyšel to 
také. Jakožto druhý nejvyšší důstojník na palubě vlajkové lodi je Braeho zatčení jeho 
nezáviděníhodnou povinností. Brae se marně snažil potlačit zuřivost. Ogarnat ho suše poučil, že vše, 
co teď řekne, může být použito proti němu před soudem. Rukou naznačil, aby se Stormtroopeři dali do 
práce. Dva Stormtroopeři se chopili Braeho a spoutali mu ruce za zády. Brae pohlédl na Casse. Ten 
jen stál a nervózně těkal očima mezi jím, Ogarnatem a hologramem předsedy. 
 
Cass neměl pravomoc cokoliv udělat. Ogarnat ho pochválil za spolehlivost a nařídil odvést Braeho do 
cely. Pak se otočil na hologram předsedy a současně zapnul interkom pro celou flotilu. Sdělil, že 
zbavil Braeho velení a ujal se ho sám. Předseda mu nařídil, aby se okamžitě vrátil na Corellii. Také 
mu řekl, že na palubě jsou Jediové, kterým zde Brae protizákonně poskytoval azyl. Má je najít a 
zatknout také. Má být opatrný, protože mohou klást odpor. Ogarnat předsedu upozornil, že je 
expertem na odchyt jedijské špíny. Zasalutoval a hologram zmizel. 
 
Brae byl veden do palubního žaláře. Všichni členové posádky se za ním zvědavě otáčeli, mezi nimi byl 
i L3-T0. Stormtroopeři zavedli Braeho do cely a zapnuli silové pole. Pak odpochodovali pryč. Brae si 
sedl na kavalec a přemýšlel. Asi o deset minut později došlo k výpadku osvětlení, ale jen na pár vteřin. 
Braeho to vyrušilo a na chvíli se rozhlédl kolem, ale když světlo zase svítilo, začal znovu přemýšlet. 
 
Před celu náhle přijel L3-T0. Brae už dobře znal zvuk jeho servomotorů, takže ani nemusel zvedat 
hlavu a věděl, kdo to je. L3 zapípal, že vyřadil bezpečnostní kamery. Chtěl vědět, o co tady jde. Brae 
se zeptal, jestli může vyřadit silové pole. L3 ale řekl, že ne a že kamery naskočí každou vteřinu. Brae 
mu tedy dal jiný úkol – stáhnout z počítače důkazy o propojení Sithů a UTC a uschovat je v sobě. 
Předpokládal, že se je dříve či později někdo pokusí vymazat. Ať si myslí, že se mu to povedlo. L3-T0 
rychle odjel pryč. Kamery naskočily chvíli potom. 
 
Přesvědčit Senát o Braeho vině nebylo snadné, ale díky Iluově schopnostem se Sílou i bez ní, ztratil 
Velkoadmirál důvěryhodnost na to, aby jeho obvinění měla váhu. Naopak, díky okolnostem, všechny 
důkazy předložené proti Saulovi budou vypadat jako zoufalý pokus hodit obvinění na někoho jiného. 
Fakta byla jasná, Io zabili Stormtroopeři po Braeho větě „Proveďte rozkaz“, bezpečnostní hologram byl 
ještě trochu upravený, aby Saulův útěk vypadal dramaticky a téměř zázračně. 
 
Jelikož tímto zbyl Saul jako jediný ligový Konzul, mohl se záminkou, že je nutné dohlédnout nad 
obranou hraničních sektorů, opustit Corellii bez větších potíží. Pár agentů na Great Victory se pak 
postará, aby všechno ostatní zmizelo beze stopy. 
 
Přestože upevnil svoje sevření nad Ligou, přestože konečně získal věc, která mu i Galaxii zajistí 
ochranu před možnými budoucími hrozbami, přestože měl proti Sithům, tedy těm nebezpečnějším, 
ještě další tajné eso – Niry, jejich šílený chaos brzy dostane ruční hyperprostorovou brzdu, 
Sceletonova síla i šílené sithské manýry začínaly být víc než nebezpečné, začaly být nepředvídatelné. 
Přesto ztráta Dee a komplikace za komplikací značily, že On používá všechny možnosti, co má. 
 
Saulovu mysl zaměstnávala otázka, zdali je na tahu on, nebo jestli partie už skončila. Ne, partie nikdy 
nekončí, nikdy. Dokud jsou alespoň dvě inteligentní bytosti, co dýchají. 
 
Star Factory, tři Sestry – Super Star Destroyery již pevně zakomponované do stanice jako pohonné 
jednotky a bodová obrana jej uvítaly nedaleko od corellianského prostoru, nebylo nutné a ani možné 
tuhle zbraň schovávat navěky. Raději posunul horu napůl cesty a půl cesty ušel sám, aby uspíšil 
proces zprovozuschopnění zbraně, co nejdřív. 
 
Cali Yernin, ředitel výzkumné divize UTC, sledoval, jak obří jeřáb nadzvedá konduktor, který před x 
lety sbíral prach jako exponát exotické technologie v Coruscantském muzeu, které už neexistovalo, 
ostatně Coruscant už, podle rozvědky, také nevypadal jako Coruscant. Saul k němu vyrazil ostrým 
tempem. 
 
Yernin sdělil, že práce nelze uspíšit. Bude to trvat ještě pár dní. Je to cizí technologie, která se musí 
zapojit do existující. Má miliony obvodů a každý z nich může způsobit katastrofu. Scorch se zeptal, 
jaké jsou možnosti pro testovací výstřel. Yernin sdělil, že vytěžit hvězdu není dobrý nápad, ale zamířit 
paprsek na planetu je už možné. Scorch měl jednu ideální okrajovou planetu patřící Belsaviskému 
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řádu. Scorch potřeboval test proti flotile, a to mu hlavní sithská frakce nebude moci v nejbližší době 
nabídnout.  
 
Kray Sis dostal hlášení, že B-artovi byl doručen super-laser, přesně podle jeho rozkazu. Nový 
Velkoadmirál Raon se divil, že jeho pán dává tak mocnou zbraň někomu tak neschopnému. Kray mu 
dal jasně najevo, aby znovu jeho rozhodnutí už nezpochybňoval. 
 
Brae už nechtěl utéct z cely. Flotila ho vezla na Corellii, před soud u Ligového senátu, což je přesně to 
místo, kde chtěl být. Thani si myslel, že nad ním zvítězí, ale mýlil se. L3-T0 byl eso. Flotila pod 
vedením Velkogenerála Ogarnata přiletěla k planetě, kde byla již očekávána. Oddíl Stormtrooperů 
vyvedl Braeho z cely, nasadil mu pouta, a odvedl do hangáru, kde již čekal raketoplán. Brae nedělal 
problémy. 
 
U raketoplánu byla skupina osob v hábitech, které Brae dobře poznával. Byli to Jediové z jeho tajné 
jednotky. Na rukách měli pouta, vojáci je odváděli na jeho palubu. Bylo to menší zdržení. Té chvíle ale 
využil L3-T0, který jako by náhodou míjel Braeho. Když byl těsně u něj, z úschovné schránky vymrštil 
malý disk, který dopadl k Braeho noze. Ten si toho dobře všiml, Stormtroopeři však droida 
nepoznávali, pro ně to byl jeden z desítek droidů v hangáru. 
 
Brae poklekl na jedno koleno. Stormtrooper chtěl vědět, o co jde. Brae se vymluvil na rozvázanou 
tkaničku. Disk, který zatím sebral, si nenápadně strčil do kapsy. Když byli Jediové uvnitř, nastoupil i 
Brae a zbytek doprovodu a raketoplán opustil palubu. Měl namířeno přímo do budovy Ligového 
senátu. 
 
Všude byli Stormtroopeři, Senátní gardisté a spousta reportérů. Evidentně z toho byla udělána veřejná 
věc, určitě to byla práce Thaniho. Jako prvního vyvedli Braeho, kterého vedli rovnou do Senátu. Zajatí 
Jediové byli odvedeni jinam. Brae však nechtěl odpovídat na žádné otázky, snažil si zachovat hrdost a 
chladnou krev. Doufal, že Thani se dívá. Jen ať se dívá. 
 
Vstoupil do zasedacího sálu Senátu a postavil se před pult. Kolem něj byl oddíl Senátní gardy, 
připravený spustit palbu, kdyby se o něco pokusil. Předseda senátu si vyžádal ticho. Sdělil, že Axil 
Brae bude souzen za spolčení s Jedii za účelem vraždy Prezidenta Darmona, za manipulaci s důkazy 
za účelem osobní pomsty Onbelikovi, za kolaboraci s Jedii jakožto nepřáteli Ligy a za vraždu Konzulky 
Io. Hrozí mu nejvyšší trest.  
 
Brae se napřímil a zhluboka nadechl. Řekl, že je nevinnen. Moc dobře věděl, že z části lže, protože 
důkazy proti Onbelikovi skutečně zfalšoval. K dosažení pomsty byl ale ochotný udělat vše a 
nepřestane, dokud nebude konec. Ostatně, Thani to všechno hodil na něj, on tedy něco svého hodí na 
Thaniho. Liga se o detaily nebude zajímat. Senát se rozbouřil.  
 
Předseda to považoval za patetické. Brae řekl, že důkazy, které předložil Saul Thani, jsou falešné. Ty 
pravé má on. Senát opět bouřil. Předseda chtěl vědět, kde je má. Brae si sáhl do kapsy. V tu chvíli 
Senátní garda pozvedla pušky a namířila je na něj. Brae ruku opatrně vytáhl a ukázal, že v ní drží 
disk. Zapojil ho do konektoru na pultu a hologram uprostřed sálu začal pouštět všechny usvědčující 
záznamy. 
 
Senát bouřit čím dál tím víc. Předseda to šokovaně sledoval, ani se nesnažil své kolegy uklidnit. Saul 
Thani, vůdce UTC, způsobil celou tuto válku tím, že Sithům dal moc. Manipuloval vším, aby získal 
majoritní kontrolu nad Galaktickou ligou a ovládl celou galaxii. Zabil Prezidenta Darmona a nechal se 
zvolit Konzulem. Když zabil Konzulku Io a Braeho odstranil z cesty, stal se jediným Konzulem a tím 
pádem nejvyšším vůdcem Ligy. Teď si může dělat, co se mu zachce. 
 
To také znamená, že Thani je nepřítel. Vždycky byl. Musí ho najít a zatknout. Brae nedokázal 
odhadnout jeho plány, proto nesmí váhat. Senátoři se mezi sebou začali radit. Předseda si vyslechl 
jejich rozhodnutí. Pak Braeho zprostil všech obvinění a vrátil mu funkci Konzula. Řekl mu, aby 
Thaniho našel a přivedl, pokud to bude možné. Brae opustil budovu Senátu hlavním vchodem a před 
reportéry pronesl krátký projev, ve kterém v podstatě zopakoval vše, co řekl Senátu. Očistil sebe a 
celý Řád Jedi. Nařídil zatknout všechny zaměstnance UTC, což se začalo dít okamžitě po celé planetě 
a celé soustavě. 
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Do svého osobního raketoplánu třídy Kappa se vydal již v doprovodu Vrahose, Lightseekera a dalších 
Jediů. Nastoupili a odletěli přímo na Great Victory. Raketoplán dosedl v hangáru, kde ho již čekal 
Cass a Ogarnat. Posádka o všem již věděla. Ogarnat chtěl něco říct, ale Brae ho zastavil. Řekl mu, že 
se nechal zmanipulovat, což je chyba, která se už nesmí opakovat. Brae se se zadostiučiněním 
usmál. Ogarnat se zamračil. 
 
Scorch se ptal Punaxe, jestli chce jít s nimi – tam, kam Jediové nemůžou. Punax chtěl znát pravdu, i 
když cenou za to bude jeho svědomí. Už ale nebyl Jedi. Scorch mu řekl, že zatím může studovat, on 
má jinou práci. Punax zůstal sám v temné místnosti, seděl a pozoroval obrovský černý hladce 
opracovaný monolit, uvnitř nějž byla zela prasklina, jež jej dělila na dva dokonale do sebe pasující díly. 
Byly na něm znaky, které nepřipomínaly žádný jazyk v Galaxii. Necítil z něj ani náznak Temné strany, 
přesto si byl vědom, zcela instinktivně, temnoty, kterou ta věc vyzařovala. Cítil strach, přesto se 
nedokázal přimět, aby se odtrhl. Byla to propast, do které se díval a která se, zcela jistě, dívala na něj. 
 
Cali Yernin si ledabyle utřel ruce až po předloktí od oleje a hodil mastný kus hadru na kovovou 
podlahu posetou šrouby, kabely, kovovými kryty a všemožnými nástroji. Muž ze svého pláště vytáhl 
cigaretu, ústy vytáhl z krabičky a začal proklepávat svoje kapsy, aby našel zdroj ohně. Ozvalo se 
kovové cvaknutí, cizí ruka mu připálila a se stejně příjemným zvukem zapalovač zhasla. Scorch chtěl 
vědět, jak pokračují práce. Yernin 40 hodin nespal, zapojil víc obvodů, než dokáže spočítat, a na 
koleně napsal víc kódu, než mají operační systémy hvězdného destruktoru. Ale bylo to vzrušujících 40 
hodin. Tak exotickou technologii naposledy viděl, když dělal pitvu Nelafa. Systémy byly integrovány, 
jeho lidi i droidi ještě zakrývají nějaké spoje, ale to na funkci nemělo vliv. 
 
Scorch řekl, že vybral cíl a spojil všechny Šeré flotily pod admirála Kain. Doprovodí je, kdyby bylo 
potřeba konvenční síly. Yernin však trval na tom, že systémy fungují. Až se poměří s reakčními 
složkami Belsaviského řádu, další test provedou na jedné z planet Sithů, ideálně přímo na 
Coruscantu. Yernin dodal, že to se Sceletonovi líbit nebude. Scorch odpověděl, že v tu dobu ho to už 
trápit nebude. Než Scorch odešel, napomenul Yernina, aby před ním už nikdy nezmiňoval jméno jeho 
syna.  
 
Celá flotila Šeré hlídky po několika desítkách minut vstoupila do hyperprostoru. Všechny lodi přešly do 
rádiového klidu, kvůli maximálnímu utajení, byla veškerá komunikace utnuta. Planeta Zilior měla dvě 
lodě, které hlídkovaly na její orbitě, jedna byla roztříštěna o štít vstupující Star Factory a druhou 
zasypala palba tolika oranžových hyperlaserových baterií, že její trup se v mžiku rozplynul v mrak 
hořících jiskřiček. 
 
Operátorka něco naklikala na kontrolním panelu v gigantické řídící místnosti stanice, načež s 
posunkem naznačila Scorchovi, že vše je připraveno, a odešla. Sdělil Punaxovi, že pokud ho chce 
zastavit, tohle je jeho poslední šance. Punax ale potřeboval jeho pomoc, nemohl zasáhnout. Ale 
Scorch ani nepotřeboval Punaxovo požehnání, aby to tlačítko stiskl. Bylo to neexistující dilema. Punax 
mu řekl, že pokud na té planetě zemřou nevinní lidé, bude s tím muset žít on sám.  
 
Zmáčknout tlačítko bylo jednoduché. Nebyla žádná fanfára, žádný dramatický efekt, nikdo nevykřikl 
zděšením, jen se na konci těžícího aparátu Star Factory objevila nitka proudu energie a za ní další a 
další. Bylo to tiché a klidné. Hladiny oceánů začaly zamrzat, od otevřené plochy směrem k pobřeží se 
rychle šířila ledová vrstva, několik světýlek měst na noční straně planety nenávratně zhaslo, veškerá 
vegetace se obalila blištivým chladným obalem, a nakonec celou planetu začaly halit mraky, jak i plyny 
začaly kapalnět. Celá planeta zmrzla, jakož i všichni na ní. Místní hvězda jí časem opět přivede do 
obyvatelného stavu, ale to bude trvat nepochybně mnoho let. 
 
Test proběhl úspěšně, nadmíru úspěšně, baterie stanice se zpola naplnily, nedošlo k žádnému 
výkyvu, k žádné poruše. Všechno šlapalo až podezřele jednodušše. 
 
Osmý den po bitvě o Rhumii, na palubě křižníku Heir. Dass byl informován, že se k nim blíží 
raketoplán třídy Lambda. Dass pomalu otevřel unavené oči a dotkl se Síly. Roztržený krk měl zalátaný 
organickou nití ze spreje a bezpočet spálenin polepeno hojivými flastry. Shrben trůnil v modře 
polstrovaném křesle mrtvého Velkoadmirála Ztrona. Přesto, že uplynula již řada dní od velkolepé bitvy 
o Rhumii, staré rány se při každém pohybu ozývaly. V pravém lokti měl vbodnutou kapačku s 
namodralou bactou. Hojivé tekutiny měly pro celou Pohromu, tedy to z ní zbylo, sotva tisíc litrů, a tak 
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si léčivou lázeň nemohl dovolit ani samotný patriarcha. Dass vycítil, že na palubě raketoplánu je jeho 
otec. 
 
Malý raketoplán složil křídla do symetrické stříšky a dosedl na dva páry hydraulických ližin. Výsostný 
znak zlaté sedmicípé hvězdy značil příchod Rytíře Irustsis. Ozvalo se přidušené zasyčení a rampa se 
spustila. Urostlá, ramenatá postava zahalena do lehkého, černého pláště s tmavě červenou maskou 
Mandalora, pomalu přešla do rozlehlého hangáru. Pas měl pevně stažen matnou stuhou, u které se 
houpal jílec Darksaberu. Ostražitě se rozhlédl hangárem. Byl zde z jediného důvodu – aby definitivně 
pohřbil svou minulost. 
 
Sceleton zavolal na svého astrodroida R2, aby ho následoval. Jeho hluboký hlas zněl přes masku 
ještě mnohem temněji než obvykle. Kray mu sliboval svobodu od věčných muk. Sceleton však znal 
skutečnou pravdu. Cesta ze šílenství je jen jedna... vždy byla a vždy bude jen jedna. 
 
Z útrob raketoplánu se ozvalo zvědavé zacvrlikání a oválný modro-černý droidík vyjel za svým pánem. 
Sceleton v dobrém vzpomínal na svého RA, který mu byl tak blízkým přítelem. Tenhle budižkničemu, 
kterého dostal od inženýrů Unie, byl dobrý akorát tak k pilotování. Ne jako přítel. 
 
V hangáru křižníku třídy Pallaeon, přídí dolů dřímaly tucty stíhaček Annihilator. Vydal se napříč, 
směrem k východu. R2 mu svítil na cestu. Na chladné podlaze sem tam stále ležely hnijící mrtvoly 
vojáků ve stejnokrojích Unie. Sceleton spatřil povědomou siluetu lodi, jež narušovala periodicitu 
stíhačů. 
 
S úsměvem pod maskou si razil cestu ke své staré známé. Zakroucená klepítkovitá křídla, dlouhý 
ocas s trojicí antén a zobanovitá příď – Bizzaro. Pohladil chladný trup a užíval si nostalgii tohoto 
shledání. Vzpomněl si na svůj vůbec první úkol, jenž dostal od Dartha Xenona. Střetl se tehdy s 
legendárním šermířem uprostřed džungle planety Kalee. Pak na doby, kdy se s RA po boku řítili na 
Jedie nalezené na měsíci Zotan a taky jak se loučil se svou Niry. Vykřikl její jméno, když spatřil 
postavu na druhé straně úzké uličky mezi kójemi, jak tasí lesklý blaster. Rychle si s klapnutím strhl 
masku, aby jej kráska poznala. 
 
Tajemná postava udělala krok ze stínu. Oblé boky, vosí pas, výrazné přednosti, lethanský odstín 
kůže… Niry zahodila blaster a rozběhla se do otevřené náruče svého milého. Sceleton ji něžně objal 
svými silnými pažemi. Niry se mu zavěsila kolem krku a nohy omotala kolem pasu. Čert ven Kraye a 
Sithské syny, teď byl konečně svobodný. Nebude se už nikdy nikomu zodpovídat, ne už nikdy, už 
nikdy více netasí meč. Odletí pryč, pryč od toho všeho. Už žádné války. 
 
Dívce zašeptal do ouška, že ji už nikdy neopustí, a vroucně ji laskal krk. Niry se slabým hláskem 
zasmála rozkoší a jemně se mu vysmýkla. Niry mu odpověděla, že jí taky chyběl, a začala se svlékat.  
Nemohl z ní spustit oči, nemohl se nabažit pohledem na její svůdné tělo. Říkal jí, že vše, co vykonal, 
vykonal jen pro ni. Chtěl pokračovat, ale Niry mu na ústa přiložila vztyčený ukazováček. Věděla to. 
Darovala mu láskyplný úsměv. Sceleton jí ho oplatil a oči mu smáčely slzy štěstí. Hladil její drobnou 
ručku. 
 
Niry mu poděkovala za vše, dlouze jej políbila na ústa a položila se do milostné polohy. Měli spolu 
sex. Slast a blaho připravilo Sitha o řeč. Tam kde byl stín vyšlo světlo – hlasy byly umlčeny. Duše 
došly věčného pokoje. Jeho moc byla konečně spoutána a nepotřeboval k tomu ani Maluma, nebo 
Kraye. Jeho potenciál se naplnil. Po chvíli v těle Niry přišlo vyvrcholení. V té chvíli se jeho mysl dotkla 
Síly, která jej vtáhla ke svému pánovi. 
 
Otec se na něj usmál a pohladil si dlouhý plnovous. Tak přece jen Sceleton zvítězil. Syn, jenž náhle 
vystoupil ze Sceletonova těla, sdělil, že věděl, že se nemýlili. Postavil se po Otcově boku a potěšeně 
si měřil Sitha pohledem. Otec sdělil, že z této galaxie vzešlo již mnoho zla. Od teď bude jedním z nich, 
Strážcem Síly. Syn dodal, že před Sceletonovým hněvem nebude úniku, obrátí galaxii na popel. 
Nakonec usedne po jejich boku. Otec položil ruku Sceletonovi na pravé rameno. Syn rovněž udělal 
krok vpřed a bratrsky mu stiskl levou paži. Oba jednohlasně řekli, aby vykonal svoji pomstu. 
 
Sceleton přivřel oči. Usmál se, vymrštil ruce a drtivým stiskem sevřel oběma bohům hrdlo. Otec i Syn 
klekli před ním na kolena a marně se snažili vyprostit. Sceleton zahřměl, že už není ničí otrok, a 
probral se z blouznění. Zahaleni ve svém plášti, ležel opět s Niry nahý na chladné podlaze hangáru. 
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Sith tiskl své dlaně na Twi'lečtina ňadra, na nichž ji ze zimy naskočila husí kůže. V tom se otevřely 
vzduchotěsné dveře. 
 
Omámený Sceleton rychle vyskočil a rychle si připnul dlouhý plášť, jehož vlečkou se Niry bleskově 
omotala. Nejméně dva tucty Zatracených včele s Dassem a Austem nakráčelo do hangáru. Sceleton 
propaloval své děti nenávistným pohledem. Naproti tomu Dass na nahou dvojici civěl s ledově 
chladnou tváří. Sceleton zlostně zavrčel a panicky se rozhlížel, když kolem nich utvořili Sithové kruh. 
Síla v něm proudila a on znal každou jejich myšlenku. 
 
Niry se mu zavěsila kolem krku a panicky jej k sobě tiskla. Vše bylo odhaleno, teď budou muset čelit 
následkům. Dass Císaře hrdě přivítal a poklekl na pravé koleno, jako by nečistou nevěstku po jeho 
boku neviděl. Ostatní Zatracenci následovali jeho příklad. Niry milého s potěšením políbila, a pak 
tenkým hláskem špitla, aby je všechny zabil. Sceleton to vykoná rád. Oplatil ji polibek a vstoupil do 
toku Temné strany. 
 
Bloudil mimo čas a prostor. Síla ho vedla. Uzřel slunce zář, když k životu procitli Jediové i Sithové. 
Obešel jejich slabé obrany a zadními vrátky vstoupil dovnitř. Putoval hranicemi života a smrti svých 
synů, všech těch slabochů, včetně svého „mistra“ Kraye. 
 
Byl tu však ještě někdo… někdo mnohem mocnější, nežli jakýkoli Jedi nebo Sith. Byl zahalen rouškou 
tajemství na pomezí světla a temnoty. Sceleton pomalu odhaloval vzhled a vnitřní já této tajemné 
osoby. Kyborg s mechanickým okem a protézou čelisti opírajíc se o elegantní vycházkovou hůl, křičel 
rozkazy na své gardisty pobíhají všude kolem. Nakonec i on se poddal a padl na kolena před 
Sceletonem, vydán mu na milost a nemilost. Zbýval poslední krok, poslední dotek jeho strašlivé moci, 
když v tom se vše rozplynulo.  
 
Otec i Syn se rázem vyprostili z ochabujícího sevření Sceletenových pařátů. Chtěl jim vzdorovat, ale 
Síla jej rázem opustila. Tělo mu vzplanulo pekelnými plameny a bohové jej odvrhli do prázdnoty. Padal 
do bezedné propasti, plné zmaru a utrpení. 
 
Pozvedl těžká víčka. Celým tělem mu projela křeč a nohy se mu podlomily. Padl na kolena a popadal 
dech. Změřil si všechny Sithy kolem zděšeným pohledem. Jako by z dáli uslyšel hlas své milé. Niry 
mu suše oznámila, že Scorch nechává pozdravovat, a vytáhla nůž z jeho srdce. Sceleton byl 
zaskočen. 
 
Bolest byla strašlivá. Smysly mu odcházely. Ke Twi'lečce přistoupil Dass. Sceleton v domnění, že ji 
chce Sith ublížit, křikl. Ten však jen přebral vražednou zbraň. Dass nůž zarazil až po rukojeť do otcova 
hrudního koše. Čepel pronikla mezi žebra a hrot vyjel ze Sceletonových zad. Bolest byla strašlivá. 
 
Sceleton plivl Dassovi krvavý hlen do tváře. Patriarcha vzteky zaťal pěst a vší silou udeřil otce do 
tváře, až se natáhl na zkrvavenou podlahu. Sceleton z posledních sil řekl, že Dass je větší zrádce, než 
byl Word. 
 
Všechno bylo v mlze, ale stíny, které se na něho vrhaly ze všech stran, Sceleton viděl stále dobře. 
Touhle stezkou se již jednou vydal. Tenkrát tu však byla Síla, která ho přivedla spět. Snažil se 
prchnout ze svého těla a vstoupit do toku Temné strany. Marně. Otec jej odřízl od Síly a Syn uzavřel 
brány podsvětí. Bolest pomalu odcházela – měnila se v labyrint věčného utrpení. Masy znetvořených 
tvorů, které tak dlouho věznil ve svém těle, jej začaly trhat na kusy. Strašlivé utrpení, ke kterému byl 
odsouzen na věky věků, bylo však tím nejméně bolestivým. I kdyby chtěl, nedokázal by tomu zabránit, 
nedokázal by na Niry vztáhnout ruku, tak moc ji miloval. Pak už necítil nic, už vůbec nic. Láska ho 
opustila. Aust následoval Dassův příklad a chladnokrevná řezničina začala. Ve jménu Sithů. 
 
Niry si utáhla šněrovačku a přistoupila k mrtvému tělu. Spatřila svůj odraz v kaluži krve. Ušla dlouhou 
cestu, aby vykonala vůli svého pána. Sceleton byl pro jeho plány užitečný, dokud se nevymkl kontrole. 
Jeho moc překročila veškeré hranice chápání, musel být odstraněn. Niry se na sebe usmála. To ona 
nastražila datapad, kterým přijímala Scorchovy rozkazy, do komnat Velkoadmirála Worda. Spatřila 
zradu v jeho očích a nemohla dopustit, aby Sceleton padl dříve, než splní svou roli ve hře. Teď už 
Scorch jeho loutku nepotřeboval, a tak ji prostě vyhodil do koše. 
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Poklekla k mrtvému tělu. V koutě jiskřila hromádka plechu a šroubů, jenž kdysi bývala Sceletonovým 
astrodroidem. Císařovo tělo bylo prošito desítkami bodných a řezných ran. Nůž, který byl stále 
vražený ve Sceletonově hrudi, pomalu vytáhla, otřela do krajkovaného kapesníku a uložila do pouzdra 
na stehnu. Plášť, na kterém Sceleton stále ležel, byl nacuclý krví. V zadní kapse nalezla zdobený 
váleček. Císařský Darksaber byl skoro jednou tak dlouhý a nejméně dvakrát těžší než její vlastní 
světelný meč. Opodál ležela maska Mandalora. Vylila z ní hustou krev a společně s Darksaberem 
vložila do látkového vaku. Pohlédla do Sceletonových očí. Tvář měl zkřivenou šokem a 
nepředstavitelnou bolestí. Na zlomek vteřiny jí ho bylo líto. 
 
Měla pocit, že zaslechla jeho hlas. Volal ji. Byl stále plný lásky. Sklonila se k němu a krátce políbila na 
studené čelo. Při odchodu hvízdla na dvojici Tuk'ata bestií a ty se na mrtvolu lačně vrhly. 
 
Niry přistoupila ke své lodi, Bizzaro. Dass s Austem po pravici na ni už čekal. Niry mlčky spustila 
rampu. Zoban raketoplánu se pomalu otevřel a červená palubní světla se rozsvítila. Na sedadlo pro 
cestující hodila brašnu s cenným nákladem a zapnula palubní počítač. S neskrývanou ironií sdělila, že 
ji bylo ctí s nimi spolupracovat.  
 
Jeden z Tuk'ata nesl v tlamě kulatý předmět. Přidřepla, podrbala bestii za ušima a předala dar 
Dassovi. Inkvizitor se potěšeně zahleděl na otcovu hlavu ožranou až na holou lebku. Dass řekl, že i 
jemu bylo ctí, a kývl na Austa, kterému sjela ruka ke světelnému meči. 
 
Twi'lečka byla rychlejší. Věděla, že něco chystají. Zažehla vlastní meč a přiložila rudou čepel 
Inkvizitorovi pod krk. Dass na zlomek vteřiny překvapeně zaváhal a dřív, než stihl tasit, Niry mu 
namířila blaster mezi oči. Měli dohodu. Dassovi přeskočily na dlaních fialové jiskry. Zavrčel, že nemá 
ponětí, s jakou mocí si zahrává. Tuk'ata začali kolem Sithů vztekle kroužit a čekali jen na Twi'leččin 
povel. Niry přitlačila blaster na Dassovo čelo, přičemž nespouštěla Austa z pohledu. Nakonec meč 
deaktivovala a blaster vrátila do korzetu. Dass hodil po Austovi zlostný, vyčítavý pohled. Tuk'ata 
vyběhli po strmé rampě a uvelebili se v nákladovém prostoru. 
 
Niry se s nimi rozloučila a zmizela v lodi. Hangár se před ní otevřel a ona spatřila soustavu Dvanácti 
sluncí. Znovu uslyšela Sceletonův hlas. Nebránila se mu. Otřela si vlhké oči a mrkáním zahnala slzy. 
 
Brae, Ogarnat, Cass a další důstojníci stáli okolo velkého hologramu v zadní části můstku. Zobrazoval 
galaxii a přesuny sil Galaktické ligy a všechny známé operace Sithů a UTC. Bylo jasné, že UTC má 
většinu svých sil utajenou, včetně Thaniho hlavní základny. Zpravodajské služby Ligy pracovaly na 
plné obrátky, celý Holonet byl kontrolován, Ligové námořnictvo se rozptýlilo po celém území, ale Thani 
po sobě nezanechal žádné stopy. Konečně po čtyřech dnech přišla zpráva. Ale jiná, než jakou kdo 
čekal. 
 
Bylo zachyceno nouzové volání z planety Zilior. Podle všeho byla napadena jakousi neznámou super-
zbraní. Soudě podle velikosti je to mobilní stanice. Brae se zeptal, jestli nejde o Sithy, ale byl to někdo 
jiný. Bylo jasné, že Thani udělal svůj tah. Alespoň věděli, kde ho hledat. Ogarnat vydedukoval, že 
součástka, kterou zabavili na Holageus, má něco společného s touto super-zbraní. Cass řekl, že proti 
mobilní stanici nemají šanci. UTC má k dispozici několik lodí největších tříd, oni jen jednu. A navíc ne 
ve stoprocentním stavu. Nemají čas, sílu ani prostředky na opravu všech poškození, která utrpěli v 
posledních měsících. Také přišli o polovinu stíhaček, bombardérů a výsadkových lodí.  
 
Brae musel sehnat posily. Nejbližší flotla Ligy měla třiadvacet lodí, velel ji admirál Etnom. Brae ho 
nařídil kontaktovat, aby se k nim připojil co nejrychleji. Na zbytek Námořnictva bohužel nemůžou 
čekat. Nařídil také poslat zprávu Mandalorianům a admirálu Warmitthovi. Snad jeho poněkud 
neortodoxní taktiky nepřítele dostatečně překvapí. Pak Brae rozkázal Ogarnatovi, aby mobilizoval Arc 
Hammer.  
 
O hodinu hodiny později se u Braeho flotily vynořila flotila admirála Etnoma, přesně podle domluvy. 
Přiletěl také Arc Hammer, druhá největší ligová loď. Boj sice nebyl jeho zaměřením, ale měl dobrou 
obranu. Přípravy na bitvu, ke které s nejvyšší pravděpodobností nakonec dojde, byly v plném proudu. 
Brae byl odhodlán zastavit ďábelské plány UTC za každou cenu. Onbelik teď musel jít stranou, ale 
spravedlnost ho nemine. 
 



92 

 

Ogarnatovy jednotky se měly vylodit na stanici a dobýt ji. V rukách UTC byla nepředvídatelným 
prvkem. Ogarnat sdělil, že na jeho muže je spoleh. Brae mu dal i jednotky Rancor plukovníka Lysteho. 
K dopadení Thaniho bude potřebovat také Vrahose a jeho tým Jediů. Ogarnat nebyl moc rád, nechtěl, 
aby se Jediové pokoušeli o hrdinství. Náhle se ozval Velmistr Lightseeker, který dosud postával ve 
stínu, mimo pozornost ostatních. Sdělil, že hrdinství budou potřebovat, pokud mají Thaniho porazit. Je 
velmi mocný v Síle. O něj se chtěl postarat sám.  
 
Brae a Ogarnat na něj pohlédli a vyměnili si pohledy. Brae Lightseekerovi řekl, aby Thaniho zatknul, 
ale pokud bude klást odpor, má se o něj postarat. Velmistr na to nic neřekl. Brae aktivoval interkom a 
vydal rozkaz k útoku. Vteřinu poté, co to řekl, se po palubě začal rozléhat zvuk alarmu. Celá flotila, 
nyní posílená o Arc Hammer a další lodě, se ponořila do hyperprostoru. Cíl: Zilior. 
 
Flotila vystoupila u planety Zilior. Na její orbitě se nacházela obrovská stanice, k jejímuž trupu byla 
přimontována trojice velkých lodí. Kromě toho tu však nebyla žádná další plavidla, což Braeho 
překvapilo. Osamocená stanice se zdála být zranitelná, rozhodně nevypadalo, že se k něčemu chystá. 
Nařídil přeskupit lodě do efektivní útočné formace, což byl tah, který trval pár minut. Své zbraně 
zaměřily na klíčové body a současně vypustily všechny stíhače a bombardéry. Následovaly výsadkové 
lodě s vojáky jednotek Rancor a Jedii. 
 
Ovšem v tu chvíli se na flotilu spustila masivní obranná palba odnikud. Lodě dostávaly zásahy do 
všech částí trupu. Několik z nich utrpělo vážná poškození. Cass, který sledoval taktický hologram, 
ohlásil, že to jsou maskované lodě, všude kolem nich. Brae nařídil nastavit štíty na plný výkon a pálit 
ze všech zbraní do všech směrů. Ligové lodě zahájily palbu naslepo, ale nebyla moc efektivní. Bylo 
zjevné, že lodě UTC dostávají zásahy, ale nebylo možné určit kam a jak vážné. 
 
Nepřítel pak vypustil letouny. Maskované lodě opustily obrovské letky stíhačů a bombardérů, které 
naštěstí vidět byly, ale jen to posílilo celkový chaos. Brae kontaktoval výsadek. Řekl Vrahosovi a 
Lystemu, aby jakmile proniknou na palubu stanice, našli počítač a nabourali se do velitelské sítě UTC. 
Mají poslat údaje o frekvencích maskování těch lodí. Cassovi pak řekl, že jakmile je budou mít, mají 
překalibrovat senzory. Brae už nedočkavě vyhlížel Warmittha a Mandaloriany. 
 
Scorch dostal hlášení, že z hyperprostoru vystoupila masivní flotila lodí. Považoval ji za flotilu 
Onbelika, ale mýlil se, byla to Liga. Scorche poprvé po několika desetiletích přepadl pocit překvapení. 
Flotila UTC byla v bojové pohotovosti a tudíž maskovaná, nicméně okamžitá palba a zmatek zaskočil i 
je. Liga už nebyla jeho, Brae nějakým způsobem porazil svojí nemožnou situaci a získal zpátky 
kontrolu. Nemožné. Plán 6 se mu v jediném okamžiku zcela zhroutil. 
 
Stín se škodolibě zeptal, jestli si je Scorch jistý. Scorch nařídil admirálu Kain, aby si držela větší 
odstup. Hodlal použít zbraň proti Lize. Důstojník mu ale ohlásil, že systémy zbraně nefungují. Zavolal 
Yernina, chtěl vědět, v čem je problém. Doktor na druhé straně stanice panicky projížděl všechny 
podsystémy, ale nedokázal to vysvětlit. Musel restartovat celý systém, což bude trvat několik hodin. 
Závisel na tom jeho život. 
 
Scorch posunkem naznačil Punaxovi, aby ho následoval. Jindy plandavou a pomalou chůzi nahradil 
jistým, rychlým a efektivním krokem, přičemž odlomil kus svojí kovové hole, jež si připnul k pasu, a 
zbytek zahodil kamsi. Došli k odlehlému a opuštěnému ovládacímu panelu, Scorch vzal prázdný 
datapad, vložil ho do portu, načež zcela bez náznaku bolesti utrhl článek malíčku na levé ruce a 
zasunul ho do jiného portu na stejném terminálu. Červené tlačítko přebliklo na zelené, kyborg vzal 
datapad a podal ho Punaxovi. Bylo to vše, co našli. Vše, co se chystá. Pokud dnes selže, Punax to 
nesmí ztratit. Pak přišlo hlášení, že se objevily lodě Belsaviského řádu. 
 
Stín, jež tentokrát byl viditelný nejen Scorchovi, ale i Punaxovi, zlomyslným hlasem dodal, že by se 
Scorch měl vzdát. 
 
Onbelik seděl v pohodlí svého křesla na kapitánském můstku své vlajkové lodi. Směr byl jasný: 
systém Uziel. Jeho informační oddělení zachytilo nouzové volání od jedné z jeho planet. Lodě se 
vynořily z hyperprostoru u planety Zilior. Nebyla ničím zajímavá. Jediný důvod, proč planetu získat, 
bylo kvůli stanici na orbitě, kterou hodlal za každou cenu dobýt. 
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Zavolal na jednoho z důstojníků u mnoha panelů pod ním. Chtěl okamžitě přímý, rychlý, smrtící útok. 
Podřízený poslechl a zmáčkl několik tlačítek a rozdal několik rozkazů dalším důstojníkům. Z 
obrovských křižníků označených černou pěstí vylétávaly zástupy menších stíhaček a bombardérů. Za 
několik dalších okamžiků lodě opustily i moduly, které měly za cíl proniknout trupem nepřátelských 
lodí. Uvnitř modulů byly zombie, které měly jediný cíl. Zlikvidovat nepřátele a odpálit se pomocí 
speciálních čipů na důležitých místech lodí. 
 
Jeho bleskový útok zapříčinil chaos na bojišti. Onbelik se zvedl z křesla a přešel o pár místností dál. 
Zde na něj čekal mikrofon. Hodlal přednést projev, který měl kompletně upozornit na jeho přítomnost. 
Bojištěm se začal ozývat hlas vůdce Belsaviského řádu. Sdělil, že nepřátelé mají poslední šanci 
uniknout. Cílem Belsaviského řádu je vymýtit zlo. Jeho proslov byl krátký, ale úspěšný.  
 
Jak Brae uslyšel ten hlas, zarazil se. Ten hlas neslyšel už hodně dlouho, ale bezpečně věděl, kdo to 
je. Byla to jeho arcinemesis, Onbelik. Cass se ho chtěl na něco zeptat. Brae neodpovídal, jen zaťal 
obě ruce v pěst a jeho tvář se zamračila tou nejhlubší zlostí a opovržením. Po chvíli přistoupil ke 
komunikátoru a aktivoval ho. Několik dlouhých vteřin mlčel, jak hledal vhodná slova. 
 
Sdělil, že ve jménu Ligového senátu a svobodného lidu celé galaxie se Onbelik musí vzdát. Bude 
zatčen za velezradu. Nemá klást odpor, nemá šanci. Má se připravit na nalodění. Onbelik byl 
rozhořčen chováním protivníka, ale zároveň byl nadšený. Chtěl názorně na Konzulovi ukázat, co se 
stane protivníkům, kteří mu budou stát v cestě. Očekával ho. 
 
Brae na to nic neříkal, jen vypnul komunikátor. Cassovi zcela chladně přikázal, aby připravil týmy na 
nalodění. Cass začal vydávat potřebné rozkazy všem sekcím flotily. Trvalo to pár minut. Když bylo 
hotovo, chtěl informovat Braeho, ale ten už na můstku nebyl. Cass se chvíli zmateně rozhlížel, ale pak 
mu to došlo. 
 
Brae už byl dávno ve výtahu. Zastavil se na palubě, kde byla jeho kajuta. Vstoupil do ní a z vitríny 
vytáhl svůj starožitný blaster a zdobenou šavli. Zatímco si je připínal k opasku, jeho pohled spočinul 
na dvou fotografiích na pracovním stole. Jeho žena a syn. Jeho odhodlání provést to, co tak dlouho 
chtěl, bylo posíleno na nadlidskou úroveň. Byl nyní ztělesněná pomsta. Nikdo ho teď nemohl zastavit. 
Nikdo a nic v celém vesmíru. 
 
Ze zadní části můstku přiběhl Ogarnat. Chtěl vědět, kde je Brae. Cass mu to sdělil, Ogarnata to 
rozzuřilo. Považoval Braeho za šílence. 
 
Brae nastoupil do raketoplánu třídy Kappa, spolu s ním tu byli i elitní jednotky. Společně s 
doprovodnými stíhačkami opustil palubu a řítil se přímo k vlajkové lodi Onbelika. Brae nepromluvil ani 
slovo, upřeně se díval skrz čelní sklo. Loď proti nim zahájila palbu, ale letka efektivně uhýbala a 
střílela klamné cíle. 
 
Kappa vletěla do hlavního hangáru, spustila krycí palbu a jakmile dosedla na podlahu, dveře se 
otevřely a z nich vyběhli elitní vojáci. Zajistili okolí a poté vystoupil i Brae osobně. Rozhlédl se a ukázal 
na dveře. Vojáci je rozstříleli a postupovali kupředu, přímo k můstku. Brae se vydal za nimi 
odhodlaným krokem. Záda mu kryl zbytek oddílu. 
 
Vrahos a Elynea Shaanti vystoupili s jednotkou Rancor z výsadkové lodě. Dříve, než Elynea stihla z 
lodi vystoupit, Vrahos zapnul fialový oboustranný světelný meč a vydal se vstříct několika vojákům 
UTC. Do několika sekund bylo hotovo. S bílým pláštěm a černobílou maskou vypadal hrozivě, ovšem 
Elynea si na to zvykla ještě dříve, než se stala jeho padawankou. 
 
Vraho nařídil rozdělit jednotku na tři týmy. Dva týmy, pod vedením jeho a Lysta, šly zaútočit na hlavní 
můstek, třetí tým hlídal odvoz. A přesně v tom týmu byla Elynea. Vrahos ji dal tento úkol, protože 
nechtěl, aby se dostala do nejtěžších bojů. Elynea však chtěla do akce. 
 
Minuty plynuly a Elynea se snažila meditovat. Nešlo jí to. Byla si jistá, že má na to, aby podpořila 
mistra, ten jí ale držel zkrátka. Nechápala proč. Elynea se zvedla ze dřepu a zašla za jedním z 
jednotky Rancor. Zeptala se ho na průběh akce. Voják ji sdělil, že vysílání je rušeno, nezbývá než 
čekat. Elynea se však vrhla do akce dřív, než jí mohl kdokoliv zastavit. 
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Cestou viděla mrtvoly. Jak vojáků UTC, tak i vojáků Rancoru. Nebylo to poprvé, co viděla několik 
mrtvol u sebe. Najednou s na stanici UTC cesta rozdvojovala. V obou cestách ležela těla. Síla jí 
napověděla, že má zvolit cestu v pravo. 
 
Původně to vypadalo, že zvolila dobře, mrtvoly vojáků Rancoru zde nebyly, ovšem i tak se počet 
mrtvol zvyšoval a zvyšoval. Elynee nebylo dobře. Z ničeho nic, když přecházala přes mrtvolu, jí za její 
jediské roucho chytil jeden Muun. Byl těžce raněn. Elynea vykřikla, ale když si uvědomila jeho stav, 
ihned ho začala léčit pomocí Síly, avšak bylo pozdě. Šla tedy dál. Viděla hromady mrtvol. 
 
Potkala vojáka, byl opřený o stěnu. Dal jí dopis pro jeho syna a pak ztratil vědomí. Elyena viděla 
bojiště, její domovská planeta zažila peklo, ale tohle byla jatka. Ti muži měli také své rodiny a své sny, 
možná si mysleli, že konají správně. Na konci chodby slyšela hlasy. Elynea poznala hlas svého mistra, 
tahle jatka byla jeho dílo. 
 
Vrahos vyslýchal jednoho z vojáků UTC, chtěl po něm kódy. Vrahos natáhl ruku, ale Elynea se ho 
snažila zastavit. Vrahos na ní pohlédl, a i přes jeho masku bylo vidět, že byl zklamán. Neměla tu co 
dělat. Elynea ho prosila, aby muže ušetřil. Vrahos však vysvětlil, že ho nechce mučit, jen se mu chce 
dostat telepaticky do hlavy. Elynea byla naštvaná na to, jaké tu její mistr způsobil krveprolití. Ale 
Vrahos řekl, že nebyla jiná možnost. Elynea sklopila hlavu. 
 
Její mistr položil uspalého důstojníka UTC na zem. Měl, co potřeboval, a dal se do postoje meditace. 
Elynea ho nerušila, i když byla zvědavá na to co dělal. Komunikoval s mistrem Artaxem, kterému sdělil 
ony kódy. Artax a Lyste se budou moci nabourat do sítě UTC.  
 
Poté co Lyste, Artax, Craven a další muži opustili mistra Vrahose, když je napadla horda vojáků UTC 
a všichni byli svědky toho, jak zapnul svůj fialový světelný meč, vrhnul se proti nim a jednoho po 
druhém posílal k zemi, se rychlým krokem přesunovali na můstek, kde by se měl nacházet počítač, ze 
kterého chtěli získat ty údaje, které nutně potřebovali. Očekávali tuhý odpor, spousty nepřátel, kteří by 
je nejspíš obrátili na útěk – pro tento případ s sebou měli wookieeského Jedie. Na nikoho však 
nenarazili, což Lystovi začalo být nějak divné. Že by past? Náhle se však dostali až ke dveřím můstku, 
a tak si své podezření nechal pro sebe. 
 
Artax se před dveřmi zastavil a bylo na něm vidět, že se soustředí. Pomocí Síly zjišťoval, jestli je 
někdo na můstku. Nikdo tam nebyl, ale přišlo mu, že jsou blízko nějaká slepá místa, do kterých 
neviděl, jako kdyby se jim Síla vyhýbala. Lyste ho napomenul, že toto teď nemají čas řešit. Přikázal 
technikovi, aby otevřel dveře. 
 
Po pár vteřinách se dveře otevřely a všichni vstoupili na můstek. Byl prázdný, jak očekávali. Lystovo 
podezření se pořád zvětšovalo. Technik se posadil k terminálu a snažil se do něj získat přístup, bez 
kódů to však nešlo. Lystovi se to moc nelíbilo, ale Artax náhle ztrnul a dal se znovu do soustředění, 
tentokrát mnohem víc než předtím. Od Vrahose získal vstupní kódy. Artax přistoupil k terminálu, 
jemně odstrčil technika a kódy sám zadal. Počítač byl odemčen. Technik pak dokončil svou práci. 
Informace o frekvencích maskování nyní musely být odeslány na Great Victory. Technik ale zjistil, že 
vysílání je rušeno.  
 
Lyste přikázal, aby informace byly nahrány na disk. Najde jiný způsob, jak je dostat pryč. Volal ostatní 
členy jednotky Rancor, ale nikdo mu neodpovídal. Komunikace byla nejspíš rušená i na stanici. Artax 
náhle sdělil, že ona slepá místa v Síle se k nim začínají přibližovat. Přikázal technikovi zapnout 
kamerový systém. Když pohlédl na obrazovku, Lystovo podezření ohledně pasti se potvrdilo. Chodbou 
k nim postupoval nejméně tucet nepřátel. Někteří z nich měli na zádech postroje s nějakými zvířaty. 
Když se Lyste podíval trochu pozorněji, poznal, že to jsou Ysalamiriové – ještěři schopní blokovat Sílu. 
Přikázal vojákům zaujmout pozice. 
 
Mezitím Vrahos dostal zvláštní pocit, něco se mu stále nezdálo. Poslal Elyenu zpět k lodím a sám se 
vydal za Artaxem. Následně Vrahos před sebe natáhl ruku, prsty dal směrem vzhůru a přiložil na ní 
ukazováček a prostředníček jeho vlastní ruky. Začalo to kolem něho zářit a najednou zmizel. Byla to 
teleportace. Tuto vzácnou schopnost se pravděpodobně naučil nedávno, když ani ne před měsícem 
získal holocron jedijského mistra Revana. Elynee nezbývalo nic jiného než se vrátit. 
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Vrahos se objevil u rozdvojovací cesty. Mohl se teleportovat jen na místa, na kterých byl nebo je viděl, 
a i tak zatím nemohl na extra velké vzdálenosti. Cítil poruchu v Síle, a proto se ihned rozběhl za 
Artaxem. Artax, dvojice Jediů, jednotka Rancor a Lyste se probíjeli stanicí. Díky Ysalamiriům měl 
Artax omezené schopnosti používat Sílu, ovšem i tak postupovali vpřed. Všiml si mladého Jedie 
jménem Gael, který si z jeho spolubojovníků vedl nejlépe. Gael hodil světelným mečem a než se mu 
vrátil zpět do ruky, pobil několik vojáků. Avšak Artax si všiml, že i počet vojáků jednotky Rancor se 
tenčí. Když ale Lyste dobře hozeným granátem vyvolal mezi nepřáteli chaos, vypadalo to, že je 
přestřelka u konce. 
 
Vrahos se zastavil. Z poruchy v Síle se stalo něco jiného. Oproti lehcé poruše, kterou cítil u mistra 
Artaxe, bylo tohle spíše jako hromobití. Týkalo se to jeho padawanky. Ihned se otočil a vyrazil do 
hangáru. Nebyl od hangáru daleko. 
 
Když přišel, viděl velké plameny šlehající z lodí, které měly zajistit jejich útěk, padlé Stormtroopery a 
pětici osob, dvou Kel Dorů a trojici lidí. S velkou úlevou viděl, že jeho padawnka je naživu, 
schovávající se a snažící se léčit jednoho z vojáků. Ta pětice osob byli agenti UTC, měli vibro-nože, 
vibro-meče, a dokonce i jeden světelný meč. Byl si jistý, že i oni budou citliví na Sílu. 
 
Vrahos na nic nečekal. Z hořících strojů si pomocí Síly přitáhl plameny a obalil jimi své ruce. Pak je 
vyslal proti agentům. Ti byli šokováni, avšak stihli společně použít bariéru Sílu a tím oheň zastavit. Dali 
však Vrahosovi možnost přiblížit se k nim. Vrahos zabil jednoho Kel Dora. Ostatní ihned zaútočili. 
Vrahos zaujal formu Soresu a bránil se jim všem najednou. Poté přešel do formy Niman a zaútočil. 
Zbývajícímu Kel Dorovi srazil masku z tváře, takže ten nemohl dýchat. Další protivník, žena, vytáhla 
bič a snažila se o zákeřný útok. Vrahos si ji ale přitáhl Sílou, chytil ji za hlavu a pomocí silné telepatie jí 
uspal. Dalši protivníky, dva lidské muže, obalil oheň, které na ně pomocí Síly Vrahos poslal, a pak 
ukončil jejich trápení jedním jednoduchým sekem. Bylo po boji.  
 
Elynea mezitím zachránila život umírajícímu vojákovi. Kel Dor si opět nasadil masku, ale Vrahos ho 
kopl do hlavy a maska mu opět odletěla pryč. Nechtěl ho zabít, ovšem potřeboval, aby nedělal 
problémy. V ten moment přišli Artax, Lyste a ostatní. Zhrozeně se podívali na vraky lodí. Vrahos se 
snesl ke spící lidské ženě. Dal svoji ruku na její hlavu a zavolal na Artaxe. Ten ihned pochopil. Artax 
také položil svoji chlupatou ruku na její hlavu. A soutředili se. Tuhle věc se naučili z holocronu mistra 
Yody. Vrahos nebyl schopný to zvládnou sám, ale s pomocí mistra Artaxe to dokázal. Žena najednou 
povstala a Jediové od ní ustoupili. Žena jako loutka vytáhla vysílačku a ihned si domlouvala odvoz. 
Lyste a vojáci Rancoru nevěřícně koukali, zatímco spoutávali Kel Dora, který si opět nasadil masku. 
Artax Vrahosovi ukázal disk s informacemi. Lodě by měly přiletět každou chvíli. 
 
Porazit posádku výsadkových lodí UTC nebyl problém. Elynea však stále přemýšlela. Je tohle cesta 
Jedie? Je tohle to, co by chtěla dělat? Byla ráda, že posádku této lodi a zbylé agenty UTC alespoň 
nechali žít, přecijenom je v Lize stále ještě vůle odpouštět.  
 
Ogarnat chtěl vědět, jak pokračují výsadkové týmy. Cass ale sdělil, že stanice má nějakou rušičku 
komunikace. Ke Great Victory se blížila skupinka výsadkových lodí UTC. Cass vydal rozkaz k palbě. 
Great Victory spustila palbu z menších děl na boku, ale výsadkové lodě jim uhýbaly. Operátor pak 
oznámil, že zachytil volání, kód odpovídá Lize. Jejich posádka oznámila, že nese ty frekvence. 
Výsadkové lodě přistály v hlavním hangáru, kde na ně už čekal droid L3-T0. Z lodí vyšli zranění vojáci, 
jeden z nich nesl disk. L3-T0 se sebral a rychle odjel k nejbližšímu terminálu. Zapojil ho dovnitř. 
 
Frekvence byly uploadovány, senzory šlo nakalibrovat. Za chvíli se na taktickém hologramu objevily i 
červené modely znázorňující velké lodě UTC. Bylo jich o dost víc, než kdokoliv čekal. Cass vydal 
rozkaz střílet podle libosti. Great Victory i zbytek lodí Ligy zahájil nyní již mířenou palbu, ale nepřítel 
byl stále hrozivý. Uprostřed flotily UTC byla i velící loď SGBS Fury. 
 
Obrana na Onbelikově lodi byla tvrdá, skoro polovina ze čtyřiceti Braeových mužů padla, než se 
dostali do dlouhé temné chodby vedoucí až na můstek. Vojáci postříleli stráž, která chránila velké 
dveře. Jeden z vojáků poté ke dveřím přistoupil a připevnil na ně nálož. Koncentrovaná exploze je 
vyrazila a utvořila tak cestu dál. 
 
Brae pokynul rukou a vojáci zaujali obranné pozice. Sám udělal několik kroků kupředu a položil ruku 
na pouzdro s blasterem. Zvolal Onbelikovo jméno. Přišel si pro něj. 
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Onbelik stál na můstku. Zde bylo již pár mužů, jeho osobní garda. Šestice mužů, kteří se po dlouhém 
a náročném výcviku nebáli žádného soupeře. Sami byli speciálně modifikovaní augmentací. Nyní byl 
jejich jediný cíl: zabíjet nepřátele. Ozvala se exploze. Ligoví vojáci v čele s Braem se dostali až k 
němu. Onbelik věděl, co má dělat. Sáhl po pasu a vytáhl meč. Měl rudý krystal a byla do něj vryta 
černá pěst. Vydal se kouřem směrem k nepříteli. Garda ho následovala. 
 
Z chodby vystoupil muž, kterého Brae dobře znal. Kdysi to byl v podstatě jeho nadřízený. Dnes to byl 
zrádce a vrah jeho rodiny. Řekl Onbelikovi, že tak dlouho ho hledal a marně. A nakonec se potkávají, 
když to nejméně očekával. Byla to ironie. Brae se usmál. Sdělil, že Liga ho chce zajmout a soudit za 
velezradu, on pro něj ale chystá něco jiného. 
 
Onbelik podobně jako Brae se udržoval klidný a usmíval se. V ruce pevně třímal nezapnutý meč. 
Garda za ním poslušně stála. Dvě řady po stranách, v každé tři muži. Řekl mu, že pro něj nechystá 
pouhou smrt. Brae bude příklad. Možná ho ani nezabije, donutí ho k poslušnosti a poté ho pošle zpět 
na Corellii, kde vysvětlí, že pravá hrozba jsou Sithové. 
 
Brae klidně řekl, že tu není za Galaktickou ligu, ale za svoji ženu a syna. Na chvíli se odmlčel, aby se 
mohl soustředit na to, co teď přijde. Z plných plic vykřikl, že Onbelik je zabil. Ozvěna se rozléhala po 
celé chodbě. Onbelik o tom ale nevěděl. Byli pro něj jedni z dalších obyčejných civilistů, kterých 
během pár let umřelo miliony. Poku má počítat i Coruscant, obětí jsou triliony. Braeho rodina není 
důležitá. Brae možná ano. Onbelik rožzehnul meč a zamířil s ním na Braeho. Garda se postavila do 
bojového postoje 
 
Brae zrudl. Onbelik ani nevěděl, že je zabil. To byl pro Braeho vrchol všeho. Křikl na něj, aby zemřel, 
bleskově tasil pistoli a začal po své nemesis pálit jednu ránu za druhou. Jeho elitní doprovod začal 
střílet po gardistech. Onbelik snadno odrážel střely z blasteru. Většina střelila do zdí. Některá občas 
zavadila o vojáka. Cítil Braeho hněv. 
 
Náhle se zastavil. K Braemu se začali blížit první dva gardisté. Onbelik se zatím zajímal o ligové 
vojáky. Dva z nich Sílou hodil o strop. Náraz byl silný a nebylo poznat, zdali je zabil nebo jim pouze 
způsobil otřes mozku. Brae prvního gardistu střelil přímo do čela, padl k zemi okamžitě. Druhý se k 
němu mezitím přiblížil a rozmáchl se svým vibro-mečem. Brae však stačil tasit i šavli, kterou čepel 
rychle vykryl. Provedl výpad a sekl vojáka přes hrudník. Padl k zemi též. Nehodla odejít, dokud jeho 
šavle nebude zaražená v Onbelikově srdci. 
 
Na Braeho se vrhl zbytek gardy. Onbelik věděl, jak jeho garda dopadne. Braeho vojáci stříleli, ale 
gardisté je pobili. Brae však byl hnán zuřivostí a pomstou. V jedné ruce měl šavli, v druhé pistoli. Sekal 
a střílel ze všech sil. Jeho bílá uniforma byla umazaná od krve a ožehnutá od střelby. Pos lední 
gardista stál přímo proti němu a snažil se ho přeseknout, ale Brae mu zarazil čepel doprostřed hrudi. 
Když gardista padl na kolena, Brae ho odkopl pryč a šavli tak uvolnil. Už tu byli jen oni dva. Jeden 
z nich dnes zemře, ale Brae to nebude. 
 
Onbelik ho pochválil za jeho bojové schopnosti. Nejlepší vojáci z jeho řad a stejně je rozseká obyčejný 
Konzul. Byla opravdu škoda, že ho musel zabít. Je v něm talent. Onbelik se rozběhl proti protivníkovi. 
Sílou začal lámat strop. Chtěl Braeho pohřbít zaživa. Brae uskočil vzad právě v okamžik, kdy se na něj 
zřítila část konstrukce. Z popraskaných trubek začal unikat kouř, z kabelů odlétávaly jiskry. Několikrát 
proti nepříteli vystřelil, ale víceméně naslepo. Onbelik použil další útok Sílou. Roztrhl stěnu, ve které 
bylo vodovodní potrubí. Kabely natáhl až k zemi. Voda začala stříkat po místnosti. Pod kabely se 
udělala louže vody. Šlápnutí do vody by znamenalo smrt. 
 
Brae byl pobaven, přišlo mu, že Onbelik se s ním bojí utkat. To bylo na Sitha slabé. Brae se rozhlížel, 
aby našel řešení tohoto problému. Všiml si plynové hadice, která visela ze stropu skoro až na zem. 
Rozeběhl se, vyskočil, chytil se jí a zhoupl se přes kaluž na druhou stranu, ke svému protivníkovi. 
Onbelik zopakoval, že on není Sith. Brae byl silný, ale jeho zaslepenost a touha po pomstě ho 
přivedou do hrobu. Onbelik vší Sílou popadl všechna těla ze země a hodil je směrem na Braeho. 
 
Brae se snažil uhnout, ale nepovedlo se to úplně. Mrtvola gardisty ho srazila na zem. Ať už byl 
Onbelik Sith nebo ne, pro něj byli všichni stejná špína. Vyprošťoval se ven. Onbelik pomalu 
přistupoval. Řekl, že nikdy nepochopí, proč se Liga nehodlá vypořádat se Sithy. Napřáhl se mečem. 
Brae odstrčil mrtvolu pryč a současně tasil blaster. Vystřelil na svého protivníka v poslední chvíli. 
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Onbelik nedokázal zasáhnout Braeho. Vystřelil mu meč z ruky. Spadl přímo do velké díry ve zdi, 
kterou před chvílí Onbelik vytvořil. Naštvaný Miraluka vytáhl z opasku dýku. Brae, stále ležící na 
zádech, se rychle překulil na bok a kopl Onbelika do hrudi. Odhodil ho tak o metr, ale stačilo to, aby se 
postavil na nohy a připravil si šavli. Dýka byla zbraň hodná zákeřného zbabělce a vraha nevinných. 
 
Onbelik se sebral ze země a dovolil si poznámku na Braeho šavli – zbraň zřejmě od jeho pirátského 
přítele. Brae poučuje o cti a zároveň se přátelí s piráty. Onbelik popadl kopí od mrtvého gardisty a vrhl 
se na Braeho. Brae ale řekl, že šavle je důstojnická a představuje čest, a nyní i pomstu. Jak vyslovil 
poslední slovo, rozpřáhl se a sekl zrovna ve chvíli, kdy nepřítel udeřil kopím. Útok byl vykryt a Brae se 
začal s Onbelikem přetlačovat. 
 
Onbelik si uvědomil, že bojuje s rovnocenným protivníkem, proto použil Sílu a prohodil Braeho skrze 
dveře chodby do údržbářských tunelů. Brae ležel na zemi, měl pohmožděná záda a cítil velkou bolest 
v rameni. Možná měl něco zlomeného. Snažil se rychle vzpamatovat, aby mohl zase bojovat. Řekl, že 
Síla dnes Onbelikovi nepomůže, a vrhl se na protivníka s šavlí připravenou setnout mu hlavu. 
 
Onbelik se připravil do obranné pozice a připravoval další útok Sílou. Vykryl útok šavlí a mávl dýkou 
po Braeho nohou. Zároveň chtěl shodit protivníka z mostu, na němž právě stáli. Brae dostal zásah 
čepelí, která provedla dlouhou řeznou ránu na pravém lýtku. Bílé kalhoty se rychle obarvily červeně. 
Brae zkřivil obličej bolestí a padl na koleno. Onbelik ho chytil za uniformu a tlačil ho pryč z mostu, ale 
Brae se pevně chytil jeho ruky a šavli se mu snažil vrazit do srdce. 
 
Onbelik se dokázal vyhnout smrtící ráně za cenu zranění a puštění protivníka. Sáhl na krvavý řez na 
boku. Zařval, že tohle ho nezastaví a zaútočil na protivníkův hrudník. Podle Braeho obratnosti bylo 
zjevné, že pod uniformou nemá brnění, a proto by dobře mířená rána mohla znamenat smrt. Brae se 
sice postavil, ale těžko se dokázal udržet na nohou. Útok Onbelika se snažil vykrýt, ale marně. Dýka 
se mu zabořila hluboko do levé části hrudníku, z boku, ale srdce minula. Brae začal chrčet krev, 
hodně krve. Padl na zem, Onbelik nyní stál nad ním. Brae viděl, že most překlenuje muniční sklad, 
dolů to bylo nějakých 20 metrů. 
 
Onbelik zvolal, že na Corellii pošle jeho mrtvolu, a chtěl Braeho probodnout kopím. Brae sebral 
všechny zbylé síly a přepadl přes okraj mostu. Onbelikovo kopí se zarazilo do místa, kde ještě před 
chvílí ležel. Brae padal... jeho pád naštěstí zpomalily krabice, ale současně mu způsobily další 
poranění. Bylo to však lepší, než dát Onbelikovi vítězství. Ležel na zemi a nehýbal se. Jeho zbraně 
byly pryč, zasypané pod troskami krabic. Když se konečně probral, z posledních sil se plazil k 
záchrannému modulu, zanechával při tom za sebou krvavou stopu. Vlezl dovnitř, a ještě se podíval 
nazpět. Tohle nebyl konec. Pak modul vystřelil pryč z lodi. Protože ztratil mnoho krve, omdlel. 
 
Alexi si všimla, že se Warmitth změnil. Ani ne tak chováním, ale vzhledem. Vyměnil knír a licousy za 
krátce zastřižené vousy. Neměla ani tušení, proč se k tomu rozhodl či proč ji to zrovna teď napadlo, 
ale nebyl čas nad tím teď přemýšlet. Blížil se boj. Každou sekundou jí Jarraxuz nahlásí, že dorazili na 
místo a je čas se vylodit. Bitva prý byla v plném proudu. Loď zjevně zpomalila. Poté se jí do vysílačky 
ozval Jarraxuz, který se jí zeptal na její plány. 
 
Alexi měla docela dobrou náladu, přestože situace byla hodně napjatá. Něco jí dodávalo optim ismus. 
Možná to byla ta myšlenka, že se nebude muset už skrývat, pokud Liga vyhraje, bude sproštěna 
obvinění a bude se moct vrátit domů. Řekla, že plány nemá, a tak si ji Jarraxuz zavolal na můstek. 
Vypla vysílačku a vydala se směrem, kde tušila, že by mohl být můstek. No, zřejmě se bude muset 
vyptat na správný směr nějakých těch strážných, které potká cestou.  
 
Když se za pět minut celá zadýchaná dobelhala na velící můstek, Jarraxuz se jí zeptal, jestli by 
neměla zájem pro něj pracovat. Vysvětlil, že pokud tuto bitvu přežije, bude mít dost práce. Bude se 
muset starat o politiku, rozšiřovat už teď dost mohutnou síť zvědů, úplatků a tak, a bude potřebovat 
někoho, kdo dohlédne na tvrdý výcvik nových chlapů. Občas měl pocit, že nováčci jsou nepoučitelní. 
Alexi ale sdělila, že až se konečně vrátí domů, i ona bude muset pokračovat v politice.  
 
Jarraxuz pak sdělil, že je tu další problém. Ukázal na jednu z lodí, byla to Onbelikova loď, a pak na 
obří stanici. Zeptal se Alexi, kam zaútočit jako první. Alexi mu sdělila, že volba je jasná – Onbelik ji 
prakticky nic neříkal. Ano, dost o něm slyšela, ale její zájem byl jinde. Muž, který jí toho vzal tolik, byl 
tak blízko. Nějaký Onbelik se s ním nemohl měřit. Chtěla dostat Thaniho. Jarraxuz to věděl. Připravil 



98 

 

pro ni v hangáru výsadkový letoun i s celým týmem. Sám se rozhodl udeřit na Onbelika, ale 
neplánoval ho zabít, jen zdecimovat jeho posádku. Něco mu říkalo, že o Onbelika se bude chtít 
postarat Brae osobně. Oba pak vyrazili do akce.  
 
Když Jarraxuz opouštěl hangár, všiml si, že Onbelikovu loď opustil záchranný modul. Tohle bude ještě 
zábava, pomyslel si. Přikázal se k modulu přiblížit a zachytit ho. 
 
Alexi se zatím psychicky připravovala na konfrontaci muže, který z ní udělal štvanou zvěř. Muže, který 
zabil někdejšího Velmistra a jejího dobrého přítele. Dá se na něco takového vůbec jakkoli připravit? 
Hlavně si od jejich souboje nic neslibovala. Pořád ještě měla v živé paměti, jak tehdy zamával s 
Velmistrem a ten byl několik levelů nad ní. Pokud má zemřít, zemře pro dobrou věc. Něco jí ale říkalo, 
že tento den nebude jejím posledním. Dala pokyn pilotovi a ten navedl stroj k uprostřed té vřavy 
majestátně trůnící Star Factory. 
 
Ligová flotila díky podpoře Mandalorianů a kapitána Warmittha získala novou sílu a dokázala se 
přiblížit úrovni flotily UTC. Flotila Sithů pak pomohla síly vyrovnat, i když současně útočila i na Ligu. 
Bitva se tak proměnila v chaos. Bylo zjevné, že Sithové chtějí stanici pro sebe. 
 
Cassovi přišlo divné, jak Sithové mohou útočit na lodě UTC, když neznají frekvenci maskování. 
Ogarnata napadlo, že možná jen střílejí na stejné souřadnice jako oni, anebo mají dokonalejší 
senzory. Každopádně ta stanice nesměla padnout do jejich rukou. Operátor oznámil, že se k nim 
blížila trojice lodí UTC, jedna z nich byla vlajková. 
 
Ogarnat i Cass pohlédli z okna můstku. Trojice velkých lodí si doslova prorážela cestu skrz trosky 
menších plavidel a jakmile se přiblížila více, spustila zuřivou palbu. Great Victory se otřásala a její trup 
na mnoha místech pokryly exploze. Střelbu vykrývaly štíty, alespoň prozatím. Klesly na 60 %. Ogarnat 
nařídil opětovat palbu. Great Victory spustila palbu ze všech zbraní. Lodě UTC utrpěly jen lehká 
poškození, nepřestávaly střílet. Štíty klesy na 45 %. SGBS Fury a její doprovod kroužily kolem Great 
Victory a zasypávaly ji střelbou z rychlopalných turbolaserů. Zasáhnout pohyblivé cíle v takto malé 
vzdálenosti bylo pro Great Victory obtížné. Ona sama však byla snadným cílem, protože měl jen 
malou rychlost. 
 
Ogarnat nařídil zvýšit rychlost. Cass ale řekl, že to nemá cenu, a nařídil převést energii do štítů. Byly 
zvýšeny na 55 %, ale náhle lodí otřáslo několik dalších explozí. Osvětlení můstku i taktické hologramy 
na okamžik zkolabovaly a štíty klesy na 40 %. Ogarnatovi bylo jasné, že potřebují pomoc. Cass 
požádal o asistenci všechny lodě. 
 
Další exploze a silné otřesy, štíty na 15 %. Cass sledoval hologram. Nikdo k nim neletěl. Všechny lodě 
byly plně zaměstnány bojem s UTC a Sithy. Další nepřátelské výstřely a světla i hologramy vypadly 
zcela. Na můstku naskočilo nouzové červené osvětlení. Operátor oznámil, že štíty byly zničeny. Trup 
dostával poškození v různých sekcích. Cass nařídil přesunout energii do turbolaserů.  
 
Náhle výhled z můstku zakryl trup Star Destroyeru třídy Imperial-II, který se vyřídil jakoby odnikud. 
Spustil zuřivou palbu na všechny tři lodě. Byl to admirál Etnom, kterého zdrželo pár Thaniho lodí. 
Etnomův Conqueror, třída Imperial-II, měl na délku 1600 metrů, což byl proti třídě Executor jen 
zlomek, ale byl rychlejší a lépe manévroval. Etnom chladnokrevně rozkázal zaměřit turbolasery na 
pravoboku na první cíl a na levoboku na druhý cíl. Nejvyšší výkon. Loď vystřelila z 32 turbolaserů na 
pravoboku a 32 turbolaserů na levoboku na obě doprovodné lodě UTC. Salva jim narušila zaměřování 
a na chvíli je zmátla. 
 
Pak nařídil vypustit všechny zbývající bombardéry. Měli vysypat všechno, co mají, na jejich můstky. I 
když své rozkazy vydával hlasitě, aby je všichni na můstku slyšeli, stále si zachovával naprosto 
chladnou hlavu a plnou soustředěnost. Zatímco Conqueror střílel, z jeho hangáru vyletělo 50 TIE 
Bomberů. Rozdělily se na dvě letky a provedly zdrcující nálet na můstky obou lodí. Masivní dávka 
protonových bomb koncentrovaných do jednoho místa rychle prorazila štít a můstkům udělila těžká 
poškození. Obě lodě přestřely střílet na Great Victory a zaměřily se na Conqueror. 
 
Etnom přikázal úhybný manévr a přesměrovat palbu na motory. Stál uprostřed můstku bez 
sebemenšího hnutí, s rukama za zády. Nevěnoval pozornost taktickým hologramům a nezdálo se ani, 
že bitvu sleduje skrz okna. Moc dobře věděl, co se děje. Situaci si dokázal představit. 
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Conqueror se vyhnul tak, že obě nepřátelské lodě na chvíli střílely po sobě navzájem. Conqueror v tu 
chvíli spustil další salvu do velkých trysek. O pár vteřin později motorové sekce obou lodí silně 
vybuchly. Nyní byly neřiditelné, a tak pokračovaly setrvačností kupředu, pryč od Great Victory. Etnom 
vydal rozkaz převést palbu na vlajkovou loď. 
 
SGBS Fury však začala střílet také. Byla o něco větší a měla i větší palebnou sílu. Great Victory na ní 
střílela též, ale neměla už tolik energie a mnoho zbraní bylo vyřazených. Admirál přikázal otočit loď 
přídí k cíli. Nová pozice Conqueroru způsobila, že se pro Fury stal menším cílem. Mnoho výstřelů šlo 
mimo. Nařídil převést všechnu energii z motorů a štítů do příďových iontových kanonů. Iontová salva 
pokryla celý trup Fury oslňujícími záblesky. Štíty byly vyřazeny. Sice jen na chvíli, ale stačilo to. 
 
Pak nařídil střelbu z příďových turbolaserů na plný výkon. Ihned poté Conqueror vypustil další salvu 
jasně zelených pulzů. Zavrtaly se do Fury a způsobily velká poškození na všech částech trupu. Štítové 
generátory byly zničeny. Fury se taktéž otočila přídí a palbu opětovala. Její zbraně byly na vyšší 
technologické úrovni a Conqueror už neměl energii ve štítech, takže jeho příď byla dosti poničena. 
 
Z komunikátoru se ozval hlas admirála Kain. Řekla, že Liga tuto bitvu už dávno prohrála, jen o tom 
ještě neví. Přikázala jim vzdát se, nebo zemřou. Etnom nic neříkal, ale zdálo se, že přemýšlel. 
Osazenstvo můstku na něj obrátilo svůj zrak a čekalo, co se bude dít. Kain chtěla znát jejich 
rozhodnutí. Jediná salva je mohla proměnit v ohnivou kouli.  
 
Etnom stále mlčel. Pak udělal rukou jednoduché gesto, které jeho posádka znala. Reagovala ihned. 
Conqueror vypálil trojici pulzů, všechny namířené na můstek Fury. Kain ani nestihla zaklít, byla to její 
poslední slova. Můstek Fury explodoval. Díky těžkým poškozením se exploze rozšířily i do zbytku 
trupu a celá loď se za okamžik rozletěla na kusy. Etnom sdělil, že je dokonáno. Ogarnat mu však řekl, 
že se ještě musí postarat o tu stanici. Etnom slíbil, že bude Great Victory bránit. 
 
Byla to svízelná situace. Bojové lodě UTC nebyly stavěné, z větší části, na defenzivní operace, jejich 
bojová hodnota spočívala v ofensivním nasazení využívajíc svoje výkonné maskování k maximálnímu 
momentu překvapení a lokální početní převaze nad protivníkem, obranné schopnosti Stínových lodí 
proto nebyly valné. Ligová alianční flotila byla zde. V plné zbroji, se vztyčenými štíty a zahřátými 
hlavněmi turbolaserových baterií. Šrapnel ze staničních i ligových lodí navíc znemožňoval efektivní 
využití maskovacích systémů, jejichž fungování navíc bylo kompromitováno. A tak postarší lodě Ligy, 
jejích spojenců a Belsaviského řádu efektivně likvidovaly mnohem modernější bojová plavidla UTC, 
jedno po druhém, a byť za ceny několik hořících Star Destroyerů, ligové skvadrony držely pevné 
formace, jež fungovaly. Bez vlajkové lodi Fury a velení admirála Kain se jednotná obrana začala drolit 
na ohniska odporu. Stanice byla zranitelná. 
 
Bitva probíhala, tedy pro UTC, zcela jednoznačně a jediné, co ji mohlo nějakým způsobem zvrátit, se 
nalézalo hluboko v srdci Star Factory a momentálně bylo mimo provoz, alespoň to tak vypadalo. Cali 
Yernin, inženýr, vědec a bezesporu génius svého řemesla, byl zalezlý uprostřed nově instalovaného 
obřího kondenzátoru zbraně stanice a, zběsile přepichujíc kabel diagnostického datapadu, testoval 
funkčnost všech okruhů. Vše mělo fungovat, podle všeho byl systém v danou chvíli dokonce aktivní. 
Nedávalo mu tedy smysl, proč to nefunguje. 
 
Mezitím v řídící palubě stanice panikařící důstojníci hlásili bezpočet narušení vnitřní bezpečnosti skrze 
nepřátelská nalodění, jež se přečíslené obraně nedařilo zadržet. Quaal doposud v klidu pozorující 
zuřící vesmírnou potyčku se otočil na svého celoživotního mentora a vyměnil si s ním pohled. Scorch 
věděl, co Quaal cítil. Nechal ho jít. Jeho žák, bez toho, aniž by cokoliv odpověděl, lehce přikývl a vydal 
se skrz pancéřové dveře svému osudu. Oběma bylo jasné, že už se pravděpodobně neshledají. 
 
Celá stanice se otřásala pod náporem stále silnější nepřátelské baráže. Štíty i jiné klíčové systémy 
byly vážně narušeny. Scorch zalovil v přihrádce velitelského můstku, nalezl klíčky a hodil je po 
Punaxovi. Na palubě 114 se nachzela Deeina nová jachta, je teď jeho. Punax ale nebyl spokojen. 
Chtěl vědět, kdo je do tohoto momentu dostal, kdo je ten stín. Scorch mu odpověděl, že je to složitější. 
Aby to pochopil, musel by porozumět Síle na zcela jiné úrovni. Na to ho připravovala jeho žákyně. 
Punax ale nechtěl utéct jen proto, že mu to Saul řekl. Čekal na vysvětlení toho všeho, co se za 
poslední roky stalo. Scorch mu ale pověděl, že jestli čekal uspokojivé rozhřešení, smysl ve smrti svých 
blízkých nebo nějaké jednoduché řešení, nedával za poslední roky pozor. Scorch mohl jen říct, že 
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jejich nepřítel ho chtěl tady. Scorch to z něj cítil. Punaxovi došlo, že ho Saul chce jako pojistku. Ten to 
přiznal. 
 
Punaxovi se najednou zatemnilo před očima, nečekal mentální útok na takové úrovni, přesto se mu 
několik vteřin dařilo vzdorovat, než k němu Scorch přistoupil a poslal ho do říše snů starým 
osvědčeným způsobem. Písknutím si přivolal jednoho mariňáka, kterému dal přísné instrukce, aby 
přítomného bezvědomého naložili na palubě 114 do patřičné lodi a poslali do pryč ze stanice... 
 
Quaal věděl moc dobře kudy a kam, vedla ho Síla, k jeho osudu, k té ženě. Moc dobře věděl, co musí 
udělat. Dveře se se syčením otevřely, nechal jim vteřinu, než sám vykročil ze stínu, vstoupili dva 
vojáci, dalo se domnívat, že nějak spříznění s jediskou frakcí, pokud mu paměť a hlášení rozvědky 
nelhaly. Nezaváhal. Oranžový světelný meč projel militantem napravo a přišpendlil ho k ovládáním 
dveří, kteréžto napevno uzavřel, v identické chvíli vojáka nalevo vystřelila neviditelná Síla vpřed 
naproti noze v nápřahu Šerého Jedie, dopad byl natolik silný, že vojákova helma pukla a on sám byl 
poslán do blahého bezvědomí. 
 
Jako poslušný mazlíček se meč vrátil do ruky svého pána a rozžehnul se oranžovou září proti 
poslednímu z trojce v mandalorianské zbroji, přesněji naproti jejím výhružně zdviženým blasterům. 
Byla to Alexi. Bylo ji jasné, že Quaal se nevzdá. 
 
Ozval se kovový dopad, když si Alexi, aniž by snížila hlaveň blasterů, od opasku uvolnila termální 
detonátor a kopla ho před sebe, přičemž po uražení vhodné vzdálenosti jej odpálila pomocí precizně 
mířeného výstřelu, tlaková vlna vyhodila jejího protivníka o několik stop vzad do více otevřené 
inženýrské sekce tohoto podlaží, což bylo přesně to, co Mandalorianka potřebovala, více prostoru pro 
manévrování. 
 
Pracovní droidi, jež obsluhovali tuhle specifickou místnost na daném podlaží, si narušitelů jejich rutiny 
nevšímali a dál pokračovali ve svých monotónních úkonech. Quaal nedostal příliš možností 
vzpamatovat se ze svého nečekaného vzdušného výletu, jím okupovaný prostor byl zasypán 
různobarevnými pulzy mandalorianských blasterů. Jeho meč, i přes intenzitu baráže, zatím bezpečně 
nacházel a odrážel střely určené pro různé části jeho těla. Trochu se oklepal a nalezl blahodárné krytí 
za jedním bezpečnostním panelem k nelibosti obsluhujícího robota, jenž byl proděravěn. 
 
Šerý Jedi se zapřel patou, skok zkrátil vzdálenost, jež proti sobě měli. Odražené střely byly nyní 
nebezpečné i pro Alexi, místnost byla dost velká, k její momentální nelibosti si však uvědomila, že si 
na loď nevzala jetpack. Musela se spokojit se starým dobrým hákem. Což však znamenalo obětoval 
jeden blaster, protože potřebovala jednu ruku k obsluze. Quaalův mach upuštěnou zbraň rozpůlil 
vejpůl. 
 
Mandalorianka si našla ideální místečko na „stříšce“ generátoru napojenému na několik konzol, v 
ideální výšce, aby byla mimo dosah, alespoň to si myslela do chvíle, než jí do obličeje vletěl Sílou 
hozený droid. Skončila na kovové podlaze s roztrženým obočím, její druhý blaster zapadl neznámo 
kam. Quaal ji sdělil, že to s ním bude muset vyřídit po jedijsku a pousmál se. Alexi rozžehla zelený 
meč, se kterým kdysi cvičila s Velmistrem Karnem a později s jeho nástupcem. Dřív si s mečem tolik 
nedůvěřovala, ale to jí teď netrápilo, měla hlavu vyčištěnou, věděla, že buď vyhraje nebo zemře, 
případně obojí. 
 
Oranžové jiskřičky prozářily místnost pokaždé, když se dva světelné meče střetly, tu a tam kus do 
ruda rozžhaveného kovu z pracovního robota, či jiné nešťastné části lodi, jež se připletla do cesty. 
Quaal byl ohromen pokrokem, jakým tahle Mandalorianka za ta léta prošla, pořád ale věděl, že ji 
dokáže přemoci, byl přeci jen v tomhle až příliš zkušený. Využil svých znalostí jedijských bojových 
stylů a udělal nestandardní úhyb, který si sám předním už nejednou vyzkoušel. Jeho protivnice byla 
rozhozená a špička oranžového meče jí pohybem do es přejela přes celou výstroj a na vstupním bodu 
i nehezky popálila kůži, načež jí Sílou udělil nehezký políček o prosklenou stěnu. 
 
Quaal sdělil, že moc spoléhá na jedijský výcvik. Pokud není schopná porazit jeho, jak si myslí, že 
dokáže porazit daleko horší věci, které ji čekají za těmi dveřmi. Cítil z ní hněv, mnoho hněvu, věděl, že 
ještě plně nemá pod kontrolou všechno, co by měla mít. V mžiku vstala a vrhla se na něj, tentokráte 
její útok byla spíše usměrněná zvířecí zuřivost. Útoky světelným mečem dokázal ustát a zaklesnout jej 
svým vlastním, to že Mandalorianka tasí teleskopický obušek a udeří jej do kolene, což mu zničí 
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balanc, načež o něj tento nástroj zlomí při ráně do obličeje, už ustát nedokázal. Instinktivně proti ní 
vyslal Sílou vlnu haraburdí, kterážto jí také odmrštila zpět. Oba vstali a hleděli si do očí. Quaal tušil, co 
přijde, Síla mu to napověděla. Neměl na vybranou. 
 
Alexi se proti soupeři rozeběhla a máchla, neuvědomila si, jak moc byl její chvat chybný a 
potencionálně fatální, byl to momentální záchvat bojové zuřivosti. Ten moment skončil, utnut, nastal 
klid. Byli blízko, takřka v objetí, byla to klidná chvilka, jako by se zastavil čas. Quaalův meč byl 
vypnutý, v pozici, v jaké byl, by odrazil výpad a protnul Mandalorianku odspoda nahoru, její zelený 
meč mu mizel v hrudi a vystupoval ze zad, byl to konec. 
 
Quaal chroptícím hlasem řekl, že to bylo hodně hloupé, a usmál se na ni. Alexi pozvolna docházelo, 
co se děje. Chtěla vědět proč. Quaal upustil meč. Řekl, že to byla jediná možnost, jak nezradit svoji 
povinnost i svoje srdce. Byl rád, že ji Alant dokázal dopravit až k přátelům. Alexi vypnula svůj meč. To 
on Alanta najal. Quaal se zeptal, jestli od něj bylo sobecké chtít ji znovu vidět. Jeho nohy ho už 
neudržely, chytila jej v pádu. Život jej opouštěl a on věděl, že tohle je jeho poslední chvilka. Z 
posledních sil jí chvějící se rukou pohladil tvář a vyřkl svá poslední slova – popřál ji, aby ji provázela 
Síla. Není to tak zlé, umírat v náručí milované ženy. 
 
Scorch byl už rozmrzelý. „Jedijská skupina“ vyrabovala to, o čem předpokládala, že je můstek. 
Technicky vzato byl, jen ne ten hlavní. Vrtal se jim v hlavách již nějakou dobu, ovlivňoval jejich 
rozhodnutí a vedl je tam kam chtěl. Měl tušení, že s nimi má „stín“ nějaké plány, nehledě na trosky 
jeho 30 let úsilí. Potřeboval se dozvědět, co má v plánu dál jeho protistrana. Cítil jejich kroky i vnímal 
jejich pocity a čeho jsou schopní, už se blíží, minimálně jeden z nich. 
 
Všichni byli připravení na vpád do kontrolní místnosti. Vrahos zavelel k útoku, ale něco nebylo v 
pořádku, jeho podřízení, jeho společníci, jeho padawanka, všichni ztuhlí na místě jakoby zastavení v 
čase. Něco nebylo v pořádku, pohlédl do Síly, ale neucítil nic prazvláštního či abnormálního, avšak 
zdálo se, že jen Vrahos mohl pokračovat dále. Přemýšlel, jestli má čekat na Velmistra, jeho skupina se 
měla probojovat k tomuto kontrolnímu uzlu alternativní cestou, nevěděl, jestli byl dobrý nápad se 
rozdělit, nikdo přesně nevěděl, co je Saul Thani zač. Bylo veřejným tajemstvím, že to on nějakým 
způsobem způsobil smrt Velmistra Karna. Přesto něco v něm ho nutilo pokračovat dál, to že teď a tady 
„nezamrzl“ musí mít nějaký význam. Velké pancéřované dveře se před ním otevřely a Jedi opatrně 
vstoupil. 
 
Hlavní velín byl impozantní, prostorný a zároveň odolný, skrze průhledná ocelová okna sem doléhaly 
občasné záblesky turbolaserových děl z už ne tak vzdálené bitvy. Místnost byla prázdná a dunivě 
vracela zvuky jeho kroků. Z čista jasna mu na nevyřčenou otázku odpověděl hlas – nemyslel si, že 
bylo nutné, aby jich tu bylo tolik. Vrahos si byl téměř jistý, že tu předtím nikdo nebyl, a i před tím 
nevycítil přítomnost Temné strany nebo vůbec čehokoli živého. Zalitoval, že se s Velmistrem rozdělili. 
Saul Thani, ligový Konzul oblečený ve své bílé uniformě bez poskvrny, k němu kráčel sebejistou 
chůzí. 
 
Vrahos ho jménem Ligy vyzval, aby se vzdal a čelil spravedlnosti. Aktivoval svůj fialový oboustranný 
světelný meč. Thani sdělil, že je to typická jedijská mentalita. Luskl prsty. Vrahos, očekávajíc, že 
diplomaticky zde nic nevyřeší, nevěděl jak, nevěděl proč, ale seděl v překrásné jarní zahradě, v ruce 
místo svojí zbraně držel šálek teplého čaje a jeho bitevní roucho vystřídalo ležérní oblečení s kapkou 
formálnosti. Naproti němu seděl jeho protivník vypadajíc stejně důstojně usrkávajíc ze svého šálku. 
Jedi vstal, instinktivně sáhl k opasku, ale žádný světelný meč neměl. Popuzený Sílou odhodil stůl a 
chytil Saula pod krkem, tedy alespoň chtěl, jeho ruka zajela do prázdna. Uslyšel za sebou usrkávání 
čaje, stůl i Konzul byly za ním v nenarušené pozici. 
 
Vrahos netušil, co se to děje. Byl dost podrážděný. Scorch mu naznačil, že se dostal do jeho mysli. 
Vrahos se snažil soustředit na lekci Velmistra Karna o tom, jak opevnit svoji mysl. Scorch věděl, že 
skutečným důvodem, proč Vrahos přišel, byla odpověď na otázku, která pálí jeho mysl už dlouho. 
Scorch to pronesl s klidem, aniž by oponentovi věnoval pozornost, namísto toho sledoval dva švitořící 
ptáčky, jež byli nepochybně jeho vlastním stvořením. Vrahos tedy tu otázku položil – chtěl vědět, jestli 
pro něj pracovala jeho matka. Měl vztek. Scorch nečekal, že to půjde tak snadno. Vrahos otázku 
zopakoval, načež se na obzoru objevila šedá bouřková mračna, zahradou projel silný záchvěv větru. 
Scorch odpověděl, že ano. Vrahos chtěl vědět, jestli jí jeho otec kvůli tomu zabil, a v bouři se objevil 
záblesk. Scorch, házejíc kousíček drobku ke svým zvířecím divákům, mu vysvětlil, že jeho matka pro 
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něj pracovala dřív, než se otec stal mistrem Jedi. Vrahos chtěl vědět, proč ji tedy zabil až po takové 
době. Chtěl vědět, jestli to před ním tajila. Nedaleko od nich stála zhmotněná scéna dvou postav, byly 
v objetí, jejich obličeje byly rozmazané, ale bylo jasné, jaký výjev to reprezentuje. Scorch řekl, že to 
věděl od první chvíle. Vrahos dál naléhal. Začalo pršet, bubnující kapky zamaskovaly slzu, jež stékala 
Vrahosovi po tváři. Scorch řekl, že sám dobře věděl, že se ho chystá zradit. Saul se nyní objevil za 
výjevem, jako kdyby tam stál celou dobu. Dodal, že věděla příliš mnoho o UTC a o něm samotném. 
Vrahos však nechápal, proč by jí tedy otec zabíjel. Saul se mírně usmál a vysvětlil, že ho přesvědčil, 
že zradit se chystá ona jeho. Stálo ho to dost úsilí, ale otcův rozum tehdy zabil jeho srdce. Tak, jak si 
to žádala jedijská povinnost. Rozmazaná postava probodla druhou fialovou čepelí. Vrahos z plných 
plic zařval, realita se zhroutila, opět byl na velínu stanice, opět byl ve své zbroji a stále třímal světelný 
meč. Hřímal jím vztek. 
 
Scorch chápal jeho zlost. Jakožto omluvu mu dal jeden volný úder. Pronesl to s téměř škodolibým 
tónem, stále bez známky toho, že by se nějak chystal výpadu bránit. Jedi neměl nejmenší náladu na 
hry, rozmáchl se a zasáhl. Úder by kohokoliv jiného přeťal ve dví, ne tak Scorche. Počáteční vztek 
vystřídal šok. Čepel se propálila róbou, ale jako by se odrazila od kůže dotyčného. Vrahos schytal 
ránu do obličeje, která jej odhodila několik stop opodál. Scorch vysvětlil, že jeho kůže je nanovláknová 
slitina z kovu, který nikdo v galaxii nezná. Má v sobě tolik implantátů, že by malíčkem mohl pilotovat 
křižník, zatímco by prostředníčkem vařil pro posádku vafle. Posměšně ukázal zčernalý, ale 
nepoškozený povrch místa, kam ho nepřítelova zbraň zasáhla. 
 
Jedi naprosto tušil, že má problém, zároveň jím ještě jímal vztek. Musel se nyní soustředit a použít 
všechno, co umí. Teleportoval se přímo za Saula a nekompromisně máchl do prázdna. Tam, kde jeho 
protivník předtím byl, již byl jen vzduch, s hrůzou zjistil, že se nějakým způsobem ocitl přímo za ním. 
Schytal ránu zaťatou pěstí, jeho brnění popraskalo, dost možná i nějaké jeho kosti. Otřáslo ho to, ale 
nevyřadilo, chtěl pokračovat, jeho zuřivost nad ním získala kontrolu. 
 
Opět se přemístil, tentokráte dál od Šerého Jedie. To si alespoň myslel, po manévru si uvědomil, že 
vzdálenost mezi nimi se nezměnila. To přeci nebylo možné, musela to být iluze, jenže ta iluze pěkně 
bolela, tentokrát dostal kopanec zezadu, byť si byl jistý, že má soupeře před sebou. Pětice Saulů se 
nad ním sklonila a jednohlasně řekla, že je to možné. Vrahose bolela hlava, měl pocit, že realita je 
vzhůru nohama. Bojoval s ním chvíli jeden, chvíli několik, chvíli stovky, nevěděl, co se děje, věděl jistě 
jen to, že svůj boj prohrává. Dostával ránu, jednu za druhou, a to jeho soupeř ani nepoužil světelný 
meč! 
 
Najednou se Scorch zarazil, Jedi se proti své vůli ocitl stopu ve vzduchu v sevření ocelové pěsti. 
Scorch si ho musel na chvíli odložit. Došel s ním až k oknu, jeho tělo jím prošlo, jako by tam nebyla 
žádná fyzická zábrana, a pustil jej do prostoru. Vrahos padal, nevěděl jak dlouho, nevěděl jak rychle, 
padal temnotou bez záchytného bodu, přišlo mu to jako sto let a zároveň i vteřina, než se pod ním 
objevila planeta. Stále padal. Viděl nyní mraky. Stále padal. Vrcholky stromů husté džungle. Dopadl. 
Věděl, že nebylo fyzické možné, aby něco takové přežil, podvědomě věděl, že je to iluze. Jeho mysl 
byla ale nadšená z toho, že opět stojí na zemi. 
 
Vstal a rozhlédl se, pak to uviděl, bezvládné tělo na zemi a nad ním stojící muž s fialovým světelným 
mečem. To místo bylo samozřejmě Dagobah, tělo na zemi patřilo jeho matce a ten další představení 
nepotřeboval. Vrahosův hněv, který moment předtím se zdál vyhaslý, se opět rozhořel plnou silou. 
Zeptal se ho, proč ji zabil. Dvě fialové čepele se zkřížily za sprchy jiskřiček. 
 
Velmistr Lightseeker procházel otřásajícími se tmavými a ponurými chodbami stanice, občas se 
zaposlouchajíc do vzdálenějších ozvěn výstřelů uvnitř stanice, přejel dlaní po stěně, aby pocítil vibrace 
vyvolané rázovými vlnami. Pozvolna začínal litovat jejich rozhodnutí se rozdělit, ale něco jiného mu i 
teď stále napovídalo, že je to naopak to správné. Zaslechl hlas, který mu řekl, že je skoro u cíle. 
 
Nevěděl, jestli je to iluze, vize, přelud, ale věděl, že ho vede k tomu, kterého chtěl potkat. A zabít. Není 
možné filozofovat o jedijské morálce, byl rozhodnutý, že Saula dostane mrtvého. Bylo to 
nekompromisní a, přestože věděl, že Karn by nesouhlasil, Velmistrem byl nyní on a dost možná jím 
byl právě protože věděl, že těžké časy vyžadují kompromisy, pro vyšší dobro a rovnováhu v Síle. 
 
Nevěděl, proč si vybral chodby, které si vybral, ale věděl, že jde dobře. Což mu potvrdilo, když uviděl 
na konci jednoho koridoru sedět zasmušilou Mandalorianku v otřískané zbroji s notnými škrábanci a 
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jednou velkou čerstvou jizvou. Nevěděla, co ji přimělo tu čekat, ani kdo nebo co je před nimi. Ale 
chtěla ho zabít. Zvedla se a, dívajíc se směrem před sebe, světelný meč sevřela ještě pevněji. 
Lightseeker s ní souhlasil a sám si odepnul zbraň. 
 
Zcela klidně a antiklimakticky vstoupili do liduprázdné velící místnosti stanice. Z různých stran je 
přivítalo pět Saulů Thani. Alexi i Variion na sebe hodili mírně překvapené, ale nevykolejené pohledy, 
byli si jistí, že v místnosti nikdo další nebyl, ačkoliv cítili nepatrnou přítomnost někoho dalšího. Jeden z 
duplikátů Konzula věnoval pohled Alexi a řekl, že Quaal si našel svoji cestu, další dodal, že nezabít ji, 
a další pokračoval, že nezradit ho. Alexi odpověděla, že jí jen stál v cestě. Byla to lež, které se Alexi v 
daný moment rozhodla sama věřit. Bylo to tak jednodušší. Poslední ze zatím přítomných Saulů si 
posteskl, že tento den si vybírá těžkou daň.  
 
Variion mu sebevědomě přikázal, aby zastavil tuto bitvu, vzdal se svých pravomocí a předal svoje 
majetky Lize. Musí dobře vědět, že teď už nemá šanci. Scorchovi ale bylo jasné, že tu nejsou proto, 
aby ho vyvedli živého. Všechny je zabije, nebo ulehčí jejich jedijskému smyslu pro spravedlnost. 
Načež se zažehlo mnoho oranžových světelných mečů. 
 
Oba dva zástupci Jedi měli co dělat, nedokázali říct, jestli skutečně bojují, nebo se brání fikci. Brzy 
zakusili, že pokud je to fikce, tak pěkně bolí. Bojovali tvrdě, pokaždé, když si mysleli, že dostali 
jednoho, objevil se jiný a nemohli se zbavit dojmu, že jen vykrývají údery a máchají do prázdna. K 
tomu všemu všechno kolem nich se měnilo, přišli si jako ve snu, oba běželi po hlavním obslužném 
chodníčku, aby se nedostali do obklíčení neurčitého počtu Saulů. 
 
Nevěděl, jestli stárne, tak ho zdeptalo vše, co se stalo, nebo ho jen vyčerpávalo držení tolika iluzí proti 
tolika silným uživatelům Síly, Scorch se cítil unavený. Což je něco, co jeho protivníci pod návalem 
několika desítek výtvorů jeho mysli nemohli poznat. Chtěl to s nimi skončit, ale nejdřív se potřeboval 
dozvědět od loutek o tom, kdo je vodí. 
 
Prostor velínu se zdeformoval, realita i místnost sama se ohnula do nekonečné smyčky tak, že její 
začátek byl na stejném místě jako její konec. Alexi i Variion tak oběhli velký ovál a ocitli se opět před 
ním. Oba si stoupli k sobě zády a meči, kopanci i údery Síly se snažili udržet na uzdě kolečko živých 
iluzí, jež je v dokonalém kruhu obklopilo oranžovým leskem svých čepelí. Jako had se z kovové 
podlahy vynořila ruka, popadla Mandalorianku a stáhla ji skrz nehmotnou podlahu kamsi dolů. Velmistr 
se otočil, jen aby zjistil, že podlaha je pevná a jeho společnice zmizela. Dvojníci se ztratili, zbyl jen 
jeden. Sdělil mu, že tu zůstal sám. 
 
Alexi nevěděla, kde je dole a nahoře, nevěděla proč a nevěděla co. Byla tma, cítila kouř, pach popela 
a spáleného masa. Ležela v troskách, zvedla se. Absolutní destrukce, ruiny, všude panika a řev. 
Občas křičící člověk utíkající ulicí před neviděným nebezpečím. S hrůzou si uvědomila, kde je. 
Mandalore. Nevěděla, co dělat, tak se instinktivně rozeběhla směrem, kterým lidí prchali. Doběhla na 
jakési náměstíčko s pobořeným monumentem v jeho středu. 
 
Poznala to, byla to socha jí samé, rozlomená v půli, spodní část očerněná zásahem 
neidentifikovatelné velké zbraně, horní část ležící o něco dál na boku. Uslyšela nepatrný vzdech a 
všimla si, že pod tím leží malé tělo. Přiběhla blíž. Bylo to malé děvče, nohy uvězněné pod vahou 
padlého památníku. Nevěděla proč a kde se v ní vzalo nutnost jí pomoci, vždycky si myslela, že je na 
takovou situaci dost chladnokrevná. Alexi se pokusila pomoci si Sílou, ale nic se nestalo. Zoufale 
našla pevný záchyt a zkusila mnohatunovou váhu posunout fyzickou silou. Socha se ani nehnula, 
zatímco Mandaloriančiny svaly se plnily kyselinou mléčnou. Umolousaná holčička na prahu smrti se 
na ní podívala a zeptala se jí, proč je nechala umřít. Alexi jí poznala a pochopila. Byla to ona sama. 
 
Lightseeker spolu s Konzulem zůstali osamoceni. Stěny velínu jakoby se začaly rozpouštět do zbytku 
stanice, odhalil se jim ničím nefiltrovaný vesmírný prostor, nenastala žádná změna tlaku, žádná 
dekomprese, měli krásný výhled na planetu i bitvu. Oba byli na stěně obří stanice. Bylo to šílené. Saul, 
i přes potenciální absenci vzduchu, chtěl vědět, kdo je sem přivedl. Lightseeker ale mluvit nechtěl. Vrhl 
se na něj a zkřížil s ním meč i přes svoje vyčerpání. 
 
Šerý jej bez problému odrazil a navázal dalším úderem a dalším. I přes odhodlání, s jakým sem 
Varrion přišel, začal ztrácet víru v to, že se odsud dostane živý, nebo že pomstí smrt mistra. Scorch 
mu zasadil ránu a další a další. Bolelo to, nejen fyzicky, ale uvnitř a hořký pocit nevyhnutelné porážky. 
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Scorch mu řekl, že je jen obyčejná loutka. Chtěl nutně vědět, proč si vybral zrovna je tři. Téměř na něj 
řval. Ač to nebylo poznat, držel se Scorch jen s obtížemi, bylo toho moc, nebo už je tak slabý? Co se 
to s ním děje? Rozhodl se, že dost možná přecenil množství informací, které z Jedie může vytlouct a 
na nějakou hlubokou extrakci z jeho mysli neměl čas. Bylo asi na čase to skončit, s nimi všemi. 
 
Lightseeker ležel na zemi s přeraženým nosem, světelný meč ležel kdesi daleko od něj, klidně mohl 
být v jedné vzdálené galaxii, co se jeho týkalo, pozoroval hvězdy, odhodlanost z něj vyprchala a 
nahradila jí rezignovanost. Zklamal. 
 
Uviděl obrys postavy, ale nebyl to jeho nepřítel, poznával tu siluetu, ale chvíli nevěřil svým očím. Byl to 
jeho přítel, Velmistr Karn, a podával mu ruku. Nic neřekl, jen se usmíval. Variion si vybavil všechny 
společné chvíle, všechno dobro, co za tu dobu dokázali udělat. Jen v tom daném momentu z něj 
spadlo všechno zoufalství a on se plně odevzdal myšlence, že dokud dýchá, tak ještě neprohrál a 
existuje naděje. To ho učil jeho mistr a s tím učením se rozhodl zemřít. 
 
Scorch vyčetl v protivníkovi varovné znaky toho, že se ještě přeci jen nehodlá odevzdat, až příliš 
pozdě. Ve chvíli, kdy máchl, aby ukončil jeho život, si Jedi přitáhl svůj světelný meč, aby úder 
zablokoval. Postarší Konzul byl překvapený, byl si jist, že už ho zlomil. Boj byl o mnoho vyrovnanější, 
tenhle bojový styl – poznávali jej oba, ale každý v něm viděl něco jiného. Scorch svého mrtvého syna 
a Variion údery, které se naučil s Karnem. 
 
Zásah. Zdálo se to nemožné, Konzul byl pomalejší a dostal světelným mečem přímo od ramena do 
tváře, což odhalilo polymerový vzor jeho zesílené kůže na daných místech. Iluze vesmíru se zhroutila 
a opět je obklopily bezpečné stěny velínu. Velmistr Variion ucítil přítomnost v Síle, Alexi i Vrahose, 
nějakým způsobem se s nimi cítil propojen a jeho jistota, víra i odhodlání proudila i směrem k nim. 
Jejich iluzorní vězení se zhroutila a oni se rázem ocitli tam, kde celou dobu byli, na podlaze velínu. 
 
Mysl všech tří byla synchronní, ale jejich vůle upozaděná, jakoby jejich těla začala fungovat zcela 
instinktivně. Všichni znovu zažehli svoje světelné meče a připravili se na konečný souboj. Scorchovy 
síly byly nejníž od doby, kdy je získal, přesto nemohl prohrát, nesměl prohrát, nesměl stínu, jeho 
synovi, dovolit, aby ho tady a teď zničil. A pak to přišlo. 
 
Velící důstojník Arc Hammer, Aezek Mika, zasloužilý ligový kapitán, nevěděl, co si má myslet. 
Velkogenerál Organat poslal komuniké, jeho jednotky zajistily vnitřní plány stanice a pokud byla 
pravda o tom, jaká superzbraň byla právě v provozu, neměli šanci. Rozkaz byl rozptýlit se na širokém 
prostoru a pokračovat v boji. Jako zkušený velitel věděl, že proti zbrani, která právě anihilovala 
planetu, pár set kilometrů vesmíru navíc nemůže nic znamenat. Vybavil si o kolik lidí přišel, o všechny 
přátele, syna... zaplavilo ho zoufalství a pak nenadálé odhodlání. 
 
Nařídil evakuaci všech živých členů osádky Arc Hammer. Důstojníci, byť majíc za to, že zešílel, 
uposlechli rozkaz. Prošedivělý Aezek si sedl na místo pilota lodi, asistován jediným z mnoha 
servisních droidů, obří motory lodi se rozžehly a ta se začala postupně sunout přímo ke stanici, 
přičemž stále ještě vypouštěla malé záchranné moduly. 
 
Komunikační konzola spojená s lodí velkogenerála Organata výhružně blikala, nemělo cenu již 
odpovídat. Po kapitánově tváři kanuly slzy, jak se stanice na jeho obrazovce zvětšovala. Pocítil na 
rameni dotek a rázem byl klidný, vzhlédl a spatřil tvar, jež mohl definovat jen jako stín. 
 
Cali procházel další obvod, nedávalo mu to smysl, stále. Ta součástka fungovala, regulátor fungoval, 
přesto obvod jako takový nechtěl sepnout. Měl poslední možnost, podívat se přímo do vnitřního jádra 
regulátoru, jestli usměrňuje energii, či nikoliv. 
 
Bylo to nebezpečné, jelikož jakýkoliv jeho omyl mohl znamenat katastrofální řetězovou reakci pro 
celou stanici, nemluvě o tom, kolik věcí ho uvnitř mohl zabít. Protáhl se posledním servisním potrubím 
a zastavil se před malým poklopem se spousty varovných nápisů, které, aby tam, čistě náhodou, 
nějaký údržbářský blbec nevlezl, vylepili na jeho pokyn droidi. Zapálil si cigaretu a začal otevírat 
zámky. 
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Potřeboval se dostat přímo nad centrum regulátoru, plazil se se svým datapadem po malé úzké 
servisní plošince. Dole pod ním šlehaly mezi obřími krystaly záblesky energie, zbraň tedy nejen že 
funguje, ale je v provozu. 
 
Vědci to stále nedávalo smysl. Najednou měl pocit, že zahlédl stín postavy, reflexivně se chtěl 
ohlédnout za zdrojem, jenže ve stejné vteřině stanicí otřásl nepředstavitelný náraz, ztratil rovnováhu a 
spadl. Jeho tělo propadlo přesně středem regulátoru a dezintegrovalo na atomy. Stín ve tvaru postavy 
se rozplynul. 
 
Arc Hammer, obří superzbraň, modernizovaná a oplácaná děly, prolétla plnou rychlostí tím, co zbylo z 
koordinované obrany spojené flotily UTC, rozrážejíc tuny kovu, sbírajíc výstřely blasterů, flak, šrapnel, 
stíhačky i trosky. Všechna automatizovaná děla všech kalibrů stanice dostala nový a jasný terč, avšak 
bylo příliš pozdě. 
 
Scéna působila neuvěřitelně násilně i neskutečně poklidně, vesmírným tichem projela neslyšitelná 
bouře, když plochý nos ligové lodi penetroval stanici nedaleko středové části. Jeho setrvačný moment 
byl velký, jeho konstrukce pevná a i přesto, že byl Star Factory doslova stahován z kůže, jak obří kusy 
pancéřování zůstaly nenávratně uvězněné a zaklíněné ve struktuře stanice, loď pokračovala dál. 
Stanice se v místě dopadu začala deformovat na dva různé kusy, načež ji definitivně rozťala kostra 
Arc Hammeru, nyní již v plamenech, když se vynořila na druhé straně úspěšně poškozujíc krom 
stanice i všechny napevno ukotvené super-lodě UTC, jež sloužily jako manévrovací trysky. 
 
Arc Hammer se jako rudá hořící kometa řítil dál vstříc zamrzlé planetě pod ním, naposledy zazářit a 
definitivně shořet v její atmosféře. 
 
Obětování lodi se zdálo nutné, bylo však zbytečné, zbraň na stanici fungovala před i po nárazu, 
nicméně nikdy nebyla namířená na flotily Ligy ani Belsaviského řádu, cíl měla úplně jiný, stále platný. 
 
Všichni ve velínu byli vrženi jedním směrem. Byl to obrovský, nezměrný náraz. Každý obdržel laskavé 
políbení od přístrojové desky, stěny nebo průhledné oceli, skrze něž bylo vidět co se stalo. Stanice už 
nebyla v jednom kusu a stabilní orbita vzala za své. Z nejsmrtelnější zbraně v galaxii se rázem stala 
mnohamilionotunová hromada šrotu řítící se neřízeně vesmírem. 
 
Scorchovi bylo na nic. Všechno, co budoval, všechno bylo pryč, obětoval tolik věcí a nemá žádný 
výsledek, jen hromady mrtvých za sebou. Uvědomil si, že iluze – všechny, co držel – zmizely, jeho 
ovládání myslí ostatních ochablo, nejdřív si myslel, že to bylo díky tomu šoku z nárazu, ale pak to 
pocítil. Cítil, jak mu stále ubývá sil. Ne zranění, ne únava, jeho pocit, že mu někdo krade Sílu nabyl 
konkrétní podoby, cítil stín. 
 
Zeptal se ho, co to dělá. Stín ho znovu oslovil „otče“ a sdělil mu, že tohle je jeho konec. Jeho spojení 
se Sílou bylo narušené, někdo z něj čerpal – ne, něco z něj čerpalo, ten zdroj, nebo spíš to, co mu 
„kradlo“ byla to sama stanice. Pochopil. Všechno tohle, každé rozhodnutí bylo využito proti němu. 
Nebylo by horší místo, kde by mohl být – obklopený odhodlanými, nekompromisními a silnými 
nepřáteli, jež proti sobě všechny poštval, stmelil a zároveň na vrcholu své moci, oslepen, si 
neuvědomil, že jeho zbraň má hlaveň na oba směry a někdo jí teď nabil proti němu. To všechno na 
rotující vesmírné skluzavce smrti. 
 
Velmistr Lightseeker se vzpamatoval, z okna si dobře prohlédl, co se stalo stanici a svojí vysílačkou 
na široké frekvenci vydal rozkaz všem Lize loajálním silám k evakuaci. U mnoha jeho soukmenovců 
se to setkalo s nelibostí, ale planeta, ke které se řítili, byl celkem pádný argument. Jedi si také 
uvědomil, že jeho mysl se už nemusí bránit obrovskému tlaku ze strany Saula. Bylo to jako, kdyby z 
něj spadla obrovská váha, kterou doteď musel nést. Cítil spojení s Vrahosem i Alexi, jako kdyby četl 
jejich myšlenky, nebo spíše věděl jaké jejich myšlenky budou, jeho tělo jakoby ani neovládal on, 
přestože mu říkal, co má dělat, myslel si, že mu Síla konečně ukazuje cestu, ale Síla to nebyla. 
 
Souboj pokračoval. Scorch pořád dokázal bojovat, odrážel údery, ale jeho iluze mizely. Již nebylo 
nekonečně mnoho Saulů, realita se teď neohýbala a přeludy a vize v hlavách jeho protivníků slábly. 
Zelený meč Variiona, zelený meč Alexi, fialový meč Vrahose a znovu. Neochvějně a často odrážel 
údery svojí zaťatou dlaní, spalujíc její povrch. Schytal kopanec a další, fialová šmouha mu projela před 
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obličejem, jeho elektronické oko bylo odolné, ale ne nezničitelné, úder ho rozbil, odhalujíc vytahané 
součástky pod povrchem. 
 
Řekl, že nemají vůbec tušení, o co se tu jedná. Věděl, že je to marné. Všichni tři protivníci jedním 
hlasem řekli, že dnes tu zemře – a oslovili ho „otče“. Věděl, co se stane, jen to nemohl ovlivnit, 
budoucnost k němu promlouvala jen tak, že cítil nevyhnutelnost příštího okamžiku. Viděl pravidelnost 
jejich pohybů, poznával jejich vzorec a viděl, jak je stín intuitivně vodí. 
 
Jeho ti protivníci, ty, které si jeho stín, jeho syn, vybral, aby jej zničili, stáli před ním, v mírném 
odstupu, stáli jemu naproti. Tohle rozmístění nebylo náhodné. 
 
Vrhli se na něj, spojeni myslí i reflexy. Alexi jako první provedla úder, jež zkřížil meč s jeho, zpětný 
náraz čepel odrazil do neužitečného úhlu, načež se Mandalorianka dostala za Saula. Nemohl se 
otočit, měl ještě dva nepřátele před sebou, tušil, že dokáže vykrýt jen jeden útok. Udělal, co mohl, 
udělal, co musel, jeho oranžový meč odplonkován úderem do strany, přičemž zelený a fialový meč 
zpředu našly přesně zranitelná místa ve stavbě jeho těla, stejně tak i zelená čepel zezadu. Byl 
synchronně probodnut zúčastněnými, oni sami sebou nezasaženi. 
 
Konec. Prohraná partie. Upustil meč. Přechytračil ho, poražen vlastním synem, synem, který ho zradil, 
který se obrátil proti němu na cestu temnoty temnější než Temná strana, ta teď jistojistě pohltí galaxii. 
Musel ho tehdy zabít, ale i to bylo, zdá se, zbytečné, stejně prohráli oba. 
 
Viděl ho teď jasně, ne jako stín, proměnil se, viděl ho zcela jasně, stál před ním a usmíval se. Scorch 
už nebyl ve smrtelném sevření, jeho hruď nebyla proťatá, byl zase mlád, jeho tělo nebylo plné kovu a 
umělých orgánů. Byla tam i ona, stála se a usmívala. Po tváři mu sjela slza a usmál se. Zničí galaxii, 
zničí Sílu a uvalí vesmír do temnoty, ale tuhle vzpomínku mu nevezmou, tuhle chvíli, bude v ní žít... 
navždy. 
 
Jediové a Mandalorianka jednotně vytáhli své meče, ani jeden z nich zcela nechápajíc posledních 
několik minut. Jejich těla i mysl byla posledních okamžiků téměř prostá jejich vůle. Nedokázali říct 
nakolik Konzula Saula Thaniho porazili sami, nakolik byli jen instrumentem někoho dalšího, jehož 
přítomnost si veskrze uvědomil nejvíce Velmistr Lightseeker. Ten stín ho celou dobu vedl, nevěděl 
proč, ale bylo mu to jedno, ochránil galaxii a pomstil při tom smrt mistra, možná si při tom nadělal i pár 
přátel a obnovil poskvrněné jméno Jediů. Bylo to vítězství. Alexi, poslední žačka jeho mistra, se jen 
tvářila smutně a Vrahos vypadal, že si stále ještě uspořádává myšlenky. 
 
Nebyl čas oslav, ale útěku, stanice byla na spirálovém kurzu následujícím Arc Hammer rozbít se o 
zmrzlý povrch Zilioru. Rozutekli se směrem, kterým cítili nejbližší únikovou cestu, nahoře a dole 
neustále měnilo směry podle toho, jestli fungovaly v dané sekci inerciální tlumiče a umělá gravitace. 
Přes haldu trosek, mrtvých těl, uzavřených přepážek i občasného zmateného mariňáka UTC se dostali 
až k jednomu hangáru, k jejich zklamání bez čehokoliv letuschopného. Po tom všem, tu nakonec mají 
snad také splynout se Sílou? 
 
Ve chvíli, kdy už se s tím opravdu smiřovali, se z Velmistrovy vysílačky ozval známý hlas – přiletěl pro 
ně. Před stále funkčním silovým polem hangáru se vynořil ligový raketoplán třídy Lambda a z pilotního 
místa na ně zamával Artax. Hangár opustili takřka ve stejné chvíli, když plameny ohlašující začátek 
atmosféry začaly olizovat plášť stanice, jež už se vesmírem proháněla ve smrtelné agónii. 
 
Bitva skončila. Onbelik zklamán tím, že Liga nebyla zdecimována a že se nemohl pochlubit hlavou 
Konzula, nařídil lodím svého řádu opustit oblast. Bylo příliš brzy, aby nasadil všechny svoje síly do 
boje, obzvláště nechtěl plýtvat cennými loděmi v bezcílné bitvě. Flotila Ligy zůstala vítězná zajímajíc 
několik silně poškozených plavidel UTC, jejichž osádky věděly, že další boj je marný. 
 
Brae, byť zraněný a byť nevěnoval řízení bitvy tolik úsilí, kolik chtěl, a přes to, že vrah jeho rodiny mu 
opět unikl, našel útěchu alespoň v tom, že jako poslední Konzul měl nyní de facto v rukou vojenskou a 
částečně politickou moc nad celou Ligou a alespoň dosáhl části své pomsty skrze Jedie. 
 
Na Corellii zásahová jednotka rozrazila dveře nyní již prázdného bytu bývalého prezidentova 
asistenta, jenž získal i reprezentativní úřednickou pozici při Konzulovi Saulu Thanim. Ilu byl již dávno 
pryč, seděl za kormidlem svojí lodě v objetí svých dvou slečen na cestě do kdovíkam. 
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Punax se s bolehlavem probudil, nepoznával loď, v které byl. Skrz prázdnou pilotní kabinu viděl 
bílomodrofialové záblesky hyperprostoru. Před ním byl na stolku položený datapad a jeho světelný 
meč. A na druhé straně obytné místnosti jachty stál masivní monolit s prasklinou… 
 
Dass šel po chodbě se svým bratrem Austem, po chvíli ticha ho poslal na můstek. Přišel do jedné 
prázdné místnosti a zavřel za sebou dveře. Najednou se ozval hlas, známý hlas. Word ho pochválil za 
to, že nyní je Císařem on. Dass na něj zařval, aby vypadnul. Word sdělil, že možná byl zrádce, ale to 
on taky. Dass mu odpověděl, že zrádcem byl Sceleton. V tu chvíli si Dass vzpomněl na lebku 
Sceletona visící mu na opasku. Vzal ji do ruky a mrštil s ní do vzduchu, jako by chtěl Worda 
zasáhnout. Lebka se samozřejmě rozbila o stěnu a roztříštila se o ní. Za Wordova neustálého smíchu, 
vzal meč a začal sekat do podlahy, snažil se ještě více rozsekat zbytky Sceletonovy lebky. Worda to 
nakonec omrzelo a s neskrývaným odporem řekl, že se s bratrem ještě shledají. 
 
Dass si sedl na lavici a začal přemýšlet. V duchu ho napadaly jména, ale ne obyčejná. Word, 
Sceleton, Kray Sis, Malum, Marka Ragnos, Naga Sadow, Adas, Lord Vitiate. Uvědomil si, že se jim 
nikdy nevyrovná a přemýšlel, jestli by neměl opustit tento svět. Pak si vzpomněl na své bratry a také 
na slova svého otce… „viděl jsem galaxii v sithských rukou a utrpení těch co nás odmítli.“ Následovala 
vzpomínka na neúspěch Worda a Sceletona, kteří mu tím přenechali úlohu Spasitele, stále si však 
nebyl jistý, jestli je na to dost silný. Najednou jako by se mu v hlavě ozvaly hlasy všech zemřelých 
Sithů a všechny najednou řekly Sithský kodex. 
 
Dass pochopil, co myslí a sám ho zopakoval. To samé zopakoval znovu i se všemi Sithy. Vstal a po 
chvíli se objevil na můstku. Aust mu ohlásil, že jsou tady. Dass se jen pousmál, věděl, koho myslí. 
Najednou se objevily stovky korábů a každý nesl Sithské legie. Aust radostně s bojovým přízvukem 
vykřikl, aby zaútočili na Rhumii. Dass s klidným, přesto tvrdým a chladnokrevným hlasem jeho rozkaz 
zrušil. Nařídil přivolat raketoplán Total Sith II.  
 
V hangáru na něj již čekala jeho osobní stráž ve slavnostní pozici. Když k nim došel, utvořili kolem něj 
eskortní formaci a všechny kromě Austa odstrčili dozadu. Po nástupu Sithů raketoplán opustil křižník a 
Dass nařídil, aby zamířil na vlajkovou loď Sithské flotily.  
 
Po příletu na něj čekal vrchní velitel vlajkové lodi a do téhle doby i celé armády, Vrchní Inkvizitor 
Querida, který mu okamžitě zasalutoval. Dass pokynul, aby šel za ním. Posledním přeživším 
Zatraceným a Nočním plášťům přikázal sešikovat se po boku jejich bratrů, ale tak aby stáli ze cti 
vepředu. Jeho garda měla obvolat novou generaci Inkvizitorů a přikázat jim dostavit se na můstek. 
 
Na můstku se shromáždili Inkvizitoři a gardisté strážili vstup. Dass zapnul spojení s celou flotilou a 
zahájil svůj projev. Než vysvětlil jejich novou situaci, Austa povýšil na Vrchního Inkvizitora a dal mu 
velení nad lodí Darkon. K Austovi přišli dva gardisté, vyměnili mu slavnostně meč a předali výzbroj 
Vrchních Inkvizitorů. Aust se s poklonou chtěl vydat ke svým nynějším spolupracovníkům, ale Dass ho 
rázně zastavil. Bude po jeho boku. Aust se uctivě postavil vedle svého nového Císaře a jeho vládce 
pokračoval ve své plamenné řeči. 
 
U Rhumie díky zradě Worda a Sceletona utrpěli fatální porážku. Největší podíl na ní má však Kray Sis. 
Dass slíbil, že Kraye osobně zabije, ale nejdříve je nutné vypořádat se s Unií svobodných systémů. 
Mají ale spoustu dalších protivníků: Ligu, zrádce Onbelika, Rhumijskou říši, Mandaloriany a Jedie. 
Celá galaxie odmítla jejich právoplatnou nadvládu. Nyní budou Sithové pomstěni. Toto je první den 
Druhého Bratrstva Sithů. Na znamení úcty všichni přítomní zasalutovali.  
 
Poté Dass promluvil ke svým Vrchním Inkvizitorům. Vypracoval plán „SITH“, ale potřebuje několik let 
na jeho realizaci. Každý ze třinácti Vrchních Inkvizitorů dostane klíčový systém, který bude bránit. Pro 
realizaci plánu bude potřebovat jednu armádu Zatracených, o jejíž velení se postará osobně. Sám 
však bude dlouho nepřítomen, proto prozatímní velení předává Austovi a Queridovi. Dass jim předal 
datapady s bližšími informacemi.  
 
Do hyperprostoru směrem ke Korribanu skočila flotila Císaře a po jejím boku flotily Vrchních Inkvizitorů 
Austa a Queridy, za chvíli je následovaly na všemožná místa Druhého Bratrstva Sithů ostatní flotily. 
Ukořistěný unijní křižník zůstal sám viset v prázdném vesmíru. Začala Post-rhumijská válka. 
 
KONEC. 


