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Kdysi dávno v jedné předaleké galaxii.... 
 
 

STAR WARS 
JEDI VS SITH 17: SCION OF EVIL 

 
 

Útoky Galaktické ligy a Unie svobodných systémů zdevastovaly Sithskou říši a osvobodily 
desítky soustav z její kruté nadvlády. Belsaviský řád a Rhumijská říše díky tomuto konfliktu 
získaly volné ruce k prosazování vlastních plánů. 
 
Řád Jedi vzkvétá a obrací svoji pozornost na Coruscant. Jediové postupně očišťují planetu od 
zločinců a chamtivých korporací, které si na ni činí nárok. Škody, které na Coruscantu 
zanechali Sithové, jsou pomalu napravovány. 
 
Sithská říše je sice v plamenech, ale její záchrana se blíží. Císař Dass uzavřel spojenectví se 
sílou, která přinese zvrat. Z Neznámých oblastí přilétá velká flotila…. 
 
 
Mohutná flotila se třpytila ve vesmírné prázdnotě, na pozadí milionů hvězd se vznášely chisské lodě. 
Desítky velkých chisských lodí, které se sice velikostí zdaleka nerovnaly standartním ligovým lodím, 
ale svou výzbrojí, posádkou a velením to hravě doháněly a pak zde byly snad stovky dalších mnohem 
menších lodí a stíhaček, které se jako včely rojily kolem svých mateřských lodí. Byl to úchvatný 
pohled, vše probíhalo v klasickém chisském duchu, spořádaně, efektivně a žádná loď neudělala 
žádný nadbytečný pohyb.  
 
To se honilo v hlavě nejslavnějšímu chisskému vojevůdci a vyjednavači této doby Mitth’qar’erapowi, 
když kráčel po chodbě své vlajkové lodi Spacequake směrem k můstku. Kolem něj procházeli další 
Chissové v černých vojenských uniformách, kteří mu vždy na pozdrav zasalutovali. On mezi nimi ve 
svém bílé uniformě svítil jako bóje, což ještě zdůrazňovalo jeho zvláštní postavení. Brzy došel na 
můstek, zde uviděl perfektně synchronizované důstojníky a posádku, jak si vzájemně předávají 
rozkazy a informace a zajišťují tak proslavenou efektivitu Chissů. Do této chvíle vrchní velitel tohoto 
mumraje hleděl do počítače zabudovaného do panelu, kam neustále přilétaly desítky zpráv. Když 
zahlédl Thqareho (zkratka toho jména Mitth’qar’erapow), vypnul se do pozoru a zasalutoval. Thqare 
mu oplatil vojenským pozdravem.  
 
Viceadmirál Zurg’akr’huf ho přivítal na prvním vojenském shromaždišti chisské flotily v této části 
galaxie. Thqare oficiálně přebral velení. Nejvyšší syndik rozkázal, aby zde byly shromážděny tři flotily, 
z nichž každá je pod velením jednoho viceadmirála a společně spadají do operačního svazu, kterému 
velí on. Tento operační svaz je tvořen ze druhé, páté a deváté flotily, což jsou dost možná vůbec 
nejlepší flotily a mají plnit úlohu předvoje, který se postará o prvotní překvapení a zaseje co největší 
hrůzu do srdcí nepřátel. Viceadmirál předal Thqaremu datapad i s tajnými informacemi, které se týkají 
strategických plánů a rozmístění dalších svazů a flotil. Viceadmirál mu též předal informaci o 
průzkumné ligové flotile tvořené čtyřmi destruktory. Podle rozkazů Nejvyššího syndika je mají zničit. 
Bude to skvělá zkouška operačního svazu. Navíc se již nebezpečně přiblížily ke shromaždišti. Thqare 
převzal datapat a šel si ho pročíst do své kajuty. Rozkázal připravit druhou flotilu, včetně této lodi, 
k odletu. 
 
O čtyři hodiny později. Kontrolky na můstku Spacequake postupně problikávaly z červené barvy na 
zelenou, každá značila jednu loď druhé flotily a zelená znamenala, že loď je plně připravena. Nakonec 
zbyla pouze jedna červená, která patřila samotné vlajkové lodi. Thqare, který zatím hleděl ve 
vojenském postoji z můstku lodě do hlubin kosmu, pootočil hlavou na viceadmirála a zeptal se, jestli je 
i vlajková loď připravena. Když i poslední kontrolka přeblikla na zelenou, rozkázal vstoupit do 
hyperprostoru. Jedna třetina lodí zmizela ze soustavy, Chissové zahájili své tažení. Galaktická liga se 
měla nyní postavit jedněm z nejlepších válečníků v galaxii.  
 
Čtyři hvězdné destruktory se plavily vesmírem. Na můstku každého z nich panoval ruch, kontrolovaly 
se systémy pro další skok do hyperprostoru. Admirál Girot si oddechl, mělo se jednat o poslední skok 
před návratem na ligové území. Ještě museli prozkoumat jedna podivná hlášení z nějaké soustavy, 
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která neurčitě mluvila o celých flotilách připravujících se na válku. Girot si byl jistý, že to měl zas někdo 
přílišnou fantazii a ve skutečnosti se jedná jen o nějakou větší pirátskou flotilu, kterou bez problémů 
rozpráší.  
 
Najednou se ozval důstojník, který seděl u monitorovací stanice. Ohlásil spousty cizích lodí 
vystupujících z hyperprostoru. Girot žádal podrobné hlášení a identifikaci. Také je chtěl kontaktovat. 
Admirál se rychle obrátil k průzoru, kde se najednou objevilo deset velkých lodí a za nimi asi tři tucty 
mnohem menších korvet a fregat, které větší lodě okamžitě obestoupily. Důstojník ohlásil, že 
identifikace je zatím bez výsledku. Systémy lodě stále analyzují, je možné, že jsou v nějakých starých 
záznamech. Komunikační důstojník navázal spojení. Girot přikázal pokračovat v identifikaci a otevřít 
kanál. Admirál si upravil límeček své uniformy a oba důstojníci dali najevo přijmutí rozkazů.  
 
Před Girotem vyvstal chladně klidný modrý obličej s pronikavýma červenýma očima, které i přes 
projektorové filtry doslova probodávaly jeho tělo. Girot se představil jako první a oznámil, že se 
nacházejí na neutrálním území. Mitth’qar’erapow se též představil, jako vyjednavač Azylu Desáté 
rodiny Chissů. Toto území nyní oficiálně spadá pod její nadvládu a Liga je povinna se okamžitě vzdát 
a dovolit jí převzít kontrolu nad ligovými loděmi. Když se vzdají, nikomu se nic nestane. Girot byl 
překvapen přítomností Chissů, ale vzdát se nechtěl. Rázně řekl, aby přestali vyhrožovat a zmizeli. 
Svým důstojníkům nařídil kontaktovat velitelství a ohlásit situaci. Nařídil také vyslat stíhačky a lodě 
přeskupit do bojového postavení. Mitth’qar’erapow však pokračoval ve výhrůžkách – Liga má poslední 
možnost se vzdát, jinak zahájí palbu. Girot však byl neústupný. Komunikační důstojník mu ohlásil, že 
Chissové ruší jejich mezihvězdnou komunikaci. To Girota překvapilo, rozkázal nastavit štíty na 
maximum. Chissové spustily palbu.  
 
Thqare ani nečekal, že ten zpupný ligový admirál pochopí hned ze začátku bezvýchodnost své 
situace. Nařídil pokračovat v palbě a vyslat pět eskader stíhaček. Roztáhnout linie a vyslat polovinu 
menších lodí, aby provedly obklíčení zprava, poté poslat tři destruktory doleva, ale pomaleji, ať 
počkají, než jim tam jejich fregaty naženou ty ligové lodě. Vlajková loď a další dvě poletí přímo proti 
nepřátelům a rozpráší jejich formaci. Všichni ostatní mají zůstat na pozici. Budou tvořit zálohu a 
zároveň zasypávat nepřítele palbou. 
 
Chisské lodě se začaly rozmisťovat dle rozkazů. První letky stíhaček TIE byly naprosto zničeny 
perfektně synchronizovanými piloty stíhaček Chissů, zatímco střely z destruktorů byly neškodně 
pohlcovány štíty těch chisských. Ligové lodě začaly přesně podle Thqareova plánu přesunovat nalevo, 
kde je však předstihly ty chisské, které je tvrdě vytrestaly za jejich chybu. Thqare si všiml, že jeden 
destruktor je těžce poškozen, ale díky své mohutnosti zdatně odolává pokusům o zničení. Nakázal 
všem lodím, které se s ním vydali, aby tu loď oddělili od ostatních. Poté nechal své lodě pálit do 
citlivých míst toho destruktoru.  
 
Následně nechal do jedné stíhačky naložit bomby, přepnul si jí na ruční řízení z můstku lodi a za krytí 
ostatních stíhaček se mu podařilo ji i přes snahy nepřátel domanévrovat do nepřátelské lodi. Všechny 
chisské lodě se od ní rychle vzdálily a ta brzy potom v oslnivém záblesku vybuchla. Ligové lodě to 
vyvedlo z míry natolik, že ztratily poslední naději. Na některých místech si dosud držely slabou 
taktickou převahu, ale drastické zničení jedné z velkých lodích jimi otřáslo natolik, že Chissové 
kompletně převzali iniciativu.  
 
Další destruktor byl cupován na kusy pomalým, ale vytrvalým ostřelováním. Stíhačky TIE byly nyní 
naháněny a likvidovány, piloti některých z nich se dokonce raději vzdali. Zbylé dva destruktory se 
snažily prostřílet si cestu ven z obklíčení. Bylo to však marné. Jeden z těch dvou byl obklopen tolika 
chisskými menšími loděmi, že nebyl ani vidět a jeho kapitán, který si uvědomil, že už nemá cenu 
pokračovat v odporu, se i přes zákaz admirála vzdal. Admirálův destruktor se držel ze všech nejdéle. 
Podařilo se mu dokonce vyřadit z boje jednu menší chisskou loď, ale následně kolem jeho lodě 
přelétly nepřátelské stíhačky, které zničily už téměř nechráněné generátory štítu. Nakonec zlikvidovaly 
pohony, a i všechny zbraně a učinily tuto loď naprosto bezbrannou. Poté byla zopakováno výzva ke 
kapitulaci, kterou však admirál i přes všechno odmítl.  
 
Thqare následně vedl výsadek elitních chisských vojáků na palubu, téměř bez ztráty muže se s nimi 
prostřílel již dosti poničenou lodí a dobyl můstek, který brzy padl i přes ochranu množství elitních 
vojáků. Admirál začal prosit o milost a oznámil, že se vzdává. Thqare k němu přistoupil, chytil ho za 
uniformu, zdvihl do vzduchu a zasyčel mu do ucha.  
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To, že se nevzdal na začátku, Thqare pochopil. Girot věřil, že má naději. Když se však boj obrátil proti 
němu, jiní velitelé pochopili, že odpor už nemá smysl a vzdali se. Thqare přijmul jejich kapitulaci s 
úctou a jim i jejich vojákům dopřál zajatecké, ale přesto čestné zacházení. Nikomu z nich nic neudělal. 
I Girot tu možnost dostal, ale zpupně ji odmítl a až teď, když kvůli němu zemřeli zbytečně další desítky 
a možná i stovky mužů, se vzdal. Thqare přijme kapitulaci všech na této lodi a omilostní je jako 
ostatní, ale Girotovu ne. Hodil mu svůj blaster, na kterém předtím zmáčkl jedno tlačítko. Girot má 
možnost to ukončit čestně. 
 
Admirál nejdřív nepřítomně hleděl na zbraň, kterou držel v rukou, pak jí najednou zdvihl, bez myšlení 
zamířil a vystřelil směrem k Thqareovi. Ze zbraně vyšel kouř, který všem zahalil pohled, když opadl, 
Thqare stále klidně stál na místě ani se nepohnul. Jenom zašeptal směrem k admirálovi, že nikdy by 
mu nedal zbraň schopnou zabít ho. Bylo mu jasné, že odmítne čestnou smrt a barbarsky se pokusí o 
čin zoufalství, který by mu nepomohl, ani kdyby byl úspěšný. Chissů jsou statisíce a nejsou sami, jsou 
spojenci Sithů. Liga padne a s ní i celá galaxie. 
 
Admirál Girot byl vsazen do skafandru, který měl uvnitř ostny, které ho neustále lehce zraňovaly, ale 
on s tím nemohl nic dělat, ruce měl napevno upevněné. Hodlali ho připoutat k přídi stíhačky TIE, 
kterou nechají poletovat kolem. Při tom letu by se mu ty ostny měly opravdu kvalitně zapíchnout do 
těla. Mezitím mu bude přiváděno stále méně vzduchu, ale tak aby nezemřel. Těsně, než se tak stane, 
ho stíhačka doveze přímo do středu bojiště, kde bude v sobě už mít hodně zapíchnuté ostny a po 
dlouhém dušení konečně zemře. Jeho mrtvola pak bude čekat, až ji objeví ligový průzkumný tým.  
 
Nebýt bolestivých ostnů, které mu v tom bránily, admirál by jistě omdlel hrůzou. A jak Thqare řekl, tak 
bylo vykonáno. Chissové poté opustili bojiště a vzali s sebou všechny zajatce i všechny použitelné 
kusy ligové techniky. První bitvu s přehledem vyhráli. 
 
Centax-3, měsíc planety Coruscant. Z Coruscantu si to na měsíc zamířil transportér typu Lambda. Na 
jeho povrchu byla rozsáhlá vojenská základna, která se nyní hemžila vojáky Galaktické ligy. Když se 
Liga do soustavy poprvé po letech vrátila, tato základna byla první místo, nad kterým získala plnou 
kontrolu. Nyní fungovala jako středisko pro obnovu Coruscantu.  
 
Transportér přistál do hangáru hlavní budovy. Z lodi vyšla trojice Jediů. Jedi jdoucí v čele si sundal 
kápi, byl to Velmistr Lightseeker. Rozhlédl se a pak si to zamířil k výtahu, dvojice Jediů, jeden v 
zeleném a druhý v modrém rouchu, ho tiše následovala. Velmistr dorazil do velitelské místnosti, kde 
již čekal Brae a Ogarnat.  
 
Brae ho přivítal a Ogarnat se zeptal na situaci. Lightseeker oznámil, že tam bude ještě dost práce, ale 
je to nadějné. Ogarnat řekl, že se zaměří na obnovu hlavních vládních budov. A také na boj proti 
gangům, které kontrolují nižší patra města. Již na to vyčlenil několik divizí Stormtrooperů. Huttové a 
Pykové sem pašují velké dodávky těžkých zbraní a vojenského materiálu, takže počítá s tuhým 
odporem. Lightseeker dodal, že nechce žádné zbytečné násilí. 
 
Brae oznámil, že loděnice na Kuatu a Fondoru produkují nové lodě. Mnoho lodí. Každá z loděnic 
buduje jeden další Super Star Destroyer třídy Executor. Práce pokračují rychle. Jakmile je budou mít, 
Sithská říše bude zlomena. Definitivně. Ogarnat dodal, že Sithové stáhli všechny své síly do soustavy 
Korriban. Je to jejich poslední država, koncentrace lodí je příliš vysoká. Ani Unie svobodných systémů 
nemá sílu je porazit. Brae doufal, že se Senát rozhodně vyřešit i problematiku Belsaviského řádu… a 
to co nejdříve. 
 
Lightseeker na Braeho žádost přivedl pomoc. Pokynul rukou a dvojice Jediů, která dosud postávala ve 
stínu u dveří, přistoupila blíž. Byli to dva Rodiané z klanu Chattza, muž a žena. Muž v zeleném rouchu 
se vyznačoval zelenou kůží, žena v modrém rouchu měla stejně tak i modrou kůži. Byli to Joil a Lima, 
dvojčata. Vždy bojují pospolu, perfektně sehraní, jako jeden bojovník. Budou Braeho učit o 
šermířských stylech a o tom, jak se bránit Síle. Také mu budou asistovat, pokud se někdy ocitne tváří 
v tvář Sithovi nebo Temnému Jediovi. Brae si toho vážil.  
 
Když byla porada po pár hodinách ukončena, Ogarnat se nalodil na destruktor třídy Secutor a odletěl 
na inspekci systému Korriban. Lightseeker odletěl do sídla Jediů na Shedu Maad. Brae se vrátil na 
Great Victory. Dostal zprávu, že malá flotila Belsaviského řádu se blíží k jednomu z disrupčních 
majáků. Konečně měl šanci na vlastní oči uvidět, jak tento systém funguje v praxi.  
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Great Victory dorazila na místo asi za pět hodin. Kontradmirál, který velel skupině tří destruktorů třídy 
Imperial-II a čtyř lehkých křižníků třídy Arquitens, sdělil, že nepřítel se přiblíží každou chvíli. Brae 
netrpělivě sledoval obrazovky senzorů a informace z bóje.  
 
Za půl hodiny generátor gravitační studně z hyperprostoru vytáhl osm lodí Belsaviského řádu: sedm 
středních křižníků třídy Providence a jeden těžký křižník třídy Subjugator. Jakmile spatřily lodě Ligy, 
aktivovaly štíty a spustily mohutnou palbu. Kontradmirál na nic nečekal a vydal rozkaz aktivovat 
disrupční pole. Bóje vypustila silný impulz, který se přehnal bitevním polem jako obrovská zvětšující se 
bublina energie. Lodě Ligy energie nijak nepostihla, ale po trupech lodí Belsaviského řádu začaly 
projíždět blesky. Motory některých lodí vypověděly službu, jiné lodě potemněly zcela. Asi dvě lodě 
měly stále dost funkčních systémů na to, aby pokračovaly ve střelbě, ale nemělo to žádný smysl. 
Ligová flotila dobře mířenými výstřely zasáhla kritická místa, která již nebyla chráněna žádnými štíty, a 
belsaviské lodě jedna po druhé explodovaly.  
 
Great Victory celou věc pozorovala zpovzdálí, do boje se nezapojila. Brae seděl ve křesle na můstku a 
spokojeně srkal kávu. Uznale pokyvoval hlavou. Doufal, že na žádné z těch lodí nebyl Onbelik. Tohle 
by pro něj byl moc jednoduchý konec – o něj se chtěl postarat v osobním souboji. Uvědomil si ale, že 
jeho přítomnost tady by stejně byla krajně nepravděpodobná, protože podle nejnovějších zpráv 
rozvědky pobýval na dobře bráněném Belsavisu. Když ohňostroj skončil, kontaktoval kontradmirála. 
Jeho hologram se objevil za Braeovými zády, takže ten se na křesle jen otočil.  
 
Dokázal hravě přemoci přesilu. Ty lodě byly silnější a bylo jich víc. Kontradmirál řekl, že s tímto 
systémem to nebylo nic složitého. I méně zkušené posádky budou mít šanci efektivně bojovat proti 
mnohem silnějším protivníkům. Brae mu poradil, aby nepřítele nepodceňoval. Kdyby nastala nějaká 
výjimečná situace, má ji hlásit podle krizového scénáře. Admirál Etnom má poblíž tohoto sektoru větší 
flotilu. Kontradmirál to vzal na vědomí a zasalutoval. Hologram zmizel. Brae pak přikázal Cassovi, aby 
se vrátili na Corellii. Cass postával opodál a zamyšleně zíral z okna. Brae musel svůj rozkaz 
zopakovat. Cass se probral a byl hned ve své obvyklé vojenské náladě. Vydal rozkaz k návratu. 
 
Po tom, co se Kaynovi podařilo odemknout holocron pradávného Sitha Tulaka Horda, se Kayn 
soustředil pouze na učení. Pomalu začal chápat podstatu temné strany a začal se zlepšovat ve všech 
aspektech. Holocron taky nabídl pohled do dávné historie. Lord Replikator, Sarin Khameir, Black 
Raven, Malum, Darth Domikro či Darth Xenon a ostatní obávání uživatelé temné strany teď Kaynovi 
připadali jako děti, když je porovnal s Tulakem Hordem. Nejen že Kayn objevil nové schopnosti Síly, 
ale jeho šermířské schopnosti se zlepšily na zcela jinou úroveň. Způsob, jakým Tulak Hord bojoval byl 
zcela jiný, zcela nepředvídatelný.  
 
Kayn meditoval nad temnou stranou, po chvilce uslyšel hlas ve své hlavě. Měl se dostavit ke svému 
mistrovi. Kayn ihned otevřel oči a pomalu vstal, oblékl si svoje brnění a vzal si svůj nový světelný meč. 
Kayn sice dříve používal dvojitý světelný meč, ale po tom, co získal meč Tulaka Horda a poznal jeho 
znalosti, se rozhodl používat jeho meč, který si samozřejmě upravil podle svých potřeb. Po vyřízení 
několika maličkostí se Kayn vydal ke svému novému mistrovi, Krayovi.  
 
Když se Kray Sis dozvěděl o úspěšných činech, které Kayn vykonal, uviděl příležitost z Kayna udělat 
svého učedníka. Kayn musel podstoupit tvrdý tréning, aby si zasloužil tu čest a taky se mu to povedlo.  
 
Kayn stál před vchodem do síně, která patří Krayovi. Vchod střežili dva Rytíři Irustsis. Kayn je po 
chvilce poznal. Byly to dva rytíři, kteří přežili jeho zkoušku, když cvičil nové rekruty. Kayn je pochválil 
za jejich služební postup, oba dva se jen uklonili a pustili ho dovnitř. Kray seděl na trůnu a hleděl na 
hologram galaxie. Kayn se ho zeptal, jestli pro něj nemá další zkoušku. Kray Sis vypnul hologram a 
sdělil mu, že pro něj má důležitý úkol, který jim dosti pomůže. Hodil mu malý holoprojektor, který 
vykreslil obraz planety. Planety, kterou Kayn znal moc dobře. Byl to Mandalore. Kray Sis po něm chtěl, 
aby ji ovládl. Kray mu poradil, aby využil organizaci jeho mrtvého otce, aby ovládl Mandalore zevnitř. 
Kray pak Kaynovi podal datapad, na kterém byly informace o jeho nové krycí identitě. Nyní bude Dhar 
Jhetti, syn zesnulého zločineckého bosse Berkese.   
 
Kray Sis povstal z trůnu a sáhnul na svůj amulet. Kayn rozpoznal že amulet je sithského původu, ale 
nevěděl, proč byl pro Kraye tak důležitý, že ho nosil vždy u sebe. Kayna povýšil na právoplatného 
člena Ruky, v případě Krayovi nepřítomnosti bude mít v řádu hlavní slovo. Kayn byl překvapen. Myslel 
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si, že Kray Sis se hodlá vydat zničit Sithy. Kray ho ale ujistil, že pád Sithů přijde později. Nyní musel 
najít odpovědi na pár otázek, musel se vydat za okraj galaxie. Kayn mu poděkoval za povýšení do 
Ruky, což bylo pět nejmocnějších členů řádu Irustsis – nyní jich je šest. Když nebyl Kray Sis přítomen, 
rozhodovali oni.  
 
Querida vedl výcvik kadetů. Jeden z nich dopadl potlučený k zemi. Kadet se ještě rychle pokusil 
zvednout, ale cvičná hůl ho lehce trefila do obličeje a on znovu padl k zemi. Kdyby to byl skutečný boj, 
už to ani nemohl udělat, protože by byl dávno mrtvý. Druhý z kadetů vydal naštvaný a agresivní výkřik 
a obrovskou rychlostí naběhl na svého soupeře. Ten s ještě větší rychlostí se útoku vyhnul a zahájil 
sadu několika protiútoků. Kadet to s hroznou těžkopádností brokoval, div že mu vůbec jeho hůl 
nevyletěla z ruky. Nakonec skončil také na zemi, protože se znovu pokusil o agresivní útok, který v 
jeho případě skončil úplně katastrofálně. Hněv byl mocná zbraň Sithů, jenže když se ho Sith nenaučil 
správně používat, byl pro něj jen jeho vlastní zkáza. 
 
Querida výcvik ukončil. Hack kývl a nabídl pomocnou ruku jednomu z jeho poražených soupeřů. Ten 
se na něj podíval s takovým odporem, že Hack raději ruku rychle schoval a druhému ji raději ani 
nenabídl. Querida se na kadety obořil, že Sithové jsou ve válce a potřebují co nejvíce Bojových 
Inkvizitorů. Proto je na ně tak tvrdý. Kadet však namítl, že Hack byl moc silný, oni jsou úplní nováčci, 
nejsou tu ani týden. Hack je tu už déle než rok. Querida řekl, že o zkušenosti tu nejde. Darth Sidious, 
jeden z největších a nejmocnějších představitelů jejich řádu byl velice silný a zkušený, ale nakonec byl 
zrazen svým učedníkem a byl zabit. A jeho síla a velké zkušenosti mu v tomhle nepomohly. Kadeti byli 
dva, byli ve výhodě. Správně by měli vyhrát oni. Querida nařídil rozchod. Všichni adepti, včetně těchto 
dvou, mlčky opustili místnost. Querida řekl Hackovi, že jeho čas konečně nastal. 
 
Na tuhle chvíli se těšil dlouho. Nová galaktická válka začínala. Poté, co Sithská říše na svoji stranu 
dostala Chissy, začala mít výhodu. Všichni dosavadní inkvizitorští adepti byli okamžitě odvoláni 
z Korribanu, protože se brzy zúčastní bitev, a to i včetně Hackova kamaráda Jaroda. Hack se už 
nemohl dočkat akce, ale jako jediný nebyl nikam poslán. Když se Queridy zeptal proč, tak mu bylo 
odpovědí to, že si ho Císař přeje mít blízko. Hack byl tedy už několik dnů na Korribanu s dalšími 
nováčky. 
  
Querida používal Hacka jako svého pomocníka při výcviku adeptů. Zpočátku se mu to líbilo, ale nyní 
byl už znuděný. Svoje bojové znalosti už si tady nemohl nijak pilovat. Všichni rovnocenní Bojoví 
Inkvizitoři byli pryč. Hack nováčky nijak nešetřil, stejně jako Querida nešetřil jeho. Také to dělal 
s dobrým úmyslem. Nováčci to ale nevěděli, a tak ho nenáviděli a často mu vyhrožovali. Naštěstí i 
Vrchní Inkvizitor Ladere musel odletět pryč, takže se zbavil alespoň jeho. Hackovi také zůstal jeho 
droid HK-24 „Butcher“, který byl také znuděný. Hack pochopil, že tento droid je doslova závislý na 
zabíjení. Jednou měl incident s jedním z adeptů, který se navážel do Hacka. Od té doby si adepti 
drželi od Hacka odstup.  
 
Querida Hackovi řekl, že Císař si s ním přeje mluvit. Má být ozbrojený. Hack odešel do svého pokoje a 
vzal si své dva světelné meče. Měl by být rád, ale přesto se cítil neklidně. S Císařem naposledy mluvil, 
když byl přijat mezi Sithy. Neměl strach, ale cítil se divně a napjatě. Přesně takhle se cítil těsně 
předtím, než zlikvidoval Jacka a jeho kumpány. Hack dorazil do trůnního sálu, kde s obrovským 
překvapením zjistil, že na trůně nikdo nesedí. Síla, intuice nebo prostě náhoda donutily Hacka, aby se 
rychle otočil a zablokoval útok, který na něj mířil… 
 
Mezitím… Dass vstal ze svého trůnu, odkud si prohlížel holomapy galaxie. Chystal se na rozhovor 
s Nejvyšším syndikem, vládcem jeho chisských spojenců. Také se dozvěděl o tom, že Thqare před 
pár dny oficiálně rozpoutal válku, když zničil čtyři hvězdné destruktory Galaktické ligy. Nyní všechny 
informace zvažoval a byl si jistý, že si potřebuje oddechnout ryzím bojem a používáním své Síly, která 
pramenila z Temné strany. Naštěstí se mu to nyní nádherně krylo s potřebou posunout výcvik Hacka 
na novou úroveň, mohl zabít dvě mouchy jednou ranou – provětrat si mozek a zároveň ukázat 
Hackovi další stránku Temné strany Síly a jejího potenciálu.  
 
Dass věděl, co se v Hackovi skrývá a byl odhodlán to využít na sto procent. Po chvilce přemýšlení 
mávl rukou a v celém sále zhasla světla, poté začal ukrývat svou přítomnost v Síle. V tom nebyl žádný 
přeborník, ale věděl, že Hack nebude čekat, že bude ukrytý a nebude ho tedy hned hledat, a hlavně 
Hack zase nebyl žádný mistr v odhalování těchto triků. Hack se po chvilce skutečně dostavil. Vešel 
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dovnitř a chvíli tápal. Dass Sílou utlumil zvuk zapnutí svých dvou světelných mečů, které si bezhlučně 
sundal z opasku a přímo zezadu ťal po Hackovi. 
 
Hack úspěšně zablokoval útok soupeře. Popravdě ani ho moc nepřekvapilo, že útočníkem byl Císař. 
Červená záře jejich mečů jim osvítila obličeje. Dass se pousmál. Hack co nejvíc zatlačil a pokusil se 
Císaře odtlačit od sebe. Poté několika údery zahájil přímou sérii protiútoků. Dass přešel do obrany a 
rychle zvažoval provedení Hackových agresivních útoků formy Juyo, nechával se zatlačovat, ale ve 
vhodnou chvíli donutil levým mečem Hacka nadskočit, přičemž využil jeho menšího soustředění, aby 
ho přímým úderem pravého meče obrovskou silou, kterou Hack nevykryl ani spojením obou čepelí, 
poslal několik metrů vzad, až Hack tvrdě narazil na zeď a sjel na zem. Dass své čepele zdvihl do 
standartního postoje své formy a čekal. 
 
Hack se rychle postavil. Císař si s ním hrál. Stejně tak jako si hrál s adepty při výcviku. Najednou bylo 
všechno to sebevědomí pryč. Teď už neměl ani omylem navrch. Hack opatrně došel k Dassovi a 
chvilku kolem něj obcházel s postojem, který indikoval, že další útok brzy započne. Hack naznačil 
útok, ale byl to pouze klam, a obrovskou rychlostí se místo toho přesunul přesně vedle Císaře. Poté 
nejdříve zahájil celkem tři rychlé seky a poté jeden silný. Dále už nemeškal a zahájil rychlý ústup. 
Jenže i toto byl klam a ani ne po dvou krocích vzad, Hack znovu udeřil několika seky. 
 
Dass s malým úsměvem na tváři odrážel Hackovy útoky, přestože Hack prováděl perfektní šerm, kde 
využíval klamů, Císař je letmo a snadno odrážel, jako by věděl, kam přijdou, přestože Hack 
naznačoval všechno jinak. Jako by Císař myslel současně s ním, jako by četl každou myšlenku Hacka 
hned, jak se objeví v jeho hlavě. Najednou si Hack uvědomil, co Dass provádí a překotně udělal 
několik kroků dozadu, ve zmatku, kdy se pokoušel vyhnat Císaře ze své hlavy, zakopl a znovu spadl. 
Hlavu měl však čistou a Dass se tyčil stále na tom samém v místě a ve stejném postoji. Na Hackovu 
adresu zašeptal, že je dobrý bojovník, používá triky. Ale triky používá i jeho soupeř. Dass nebyl jako ti 
Bojoví Inkvizitoři, které Hack cvičil, ani jako jeho generace Bojových Inkvizitorů, ani jako Querida. 
Nikdo ze Sithů mu nebyl roven, ačkoliv v galaxii jsou stejně mocní bojovníci, a dokonce i někteří 
mocnější.  
 
Hack se znovu postavil. Už doopravdy chápal, jak se cítí ti bojový adepti, které pomáhal cvičit. Císař je 
opravdu hodně silný. Přesně tak, jak četl o starších Sithech v tom starém úkrytu na své rodné planetě, 
která mu byla tolik let domovem. Byl překvapen, že je někdo mocnější než Sithové. Četl toho hodně o 
Jediích, jejichž ideologie je z určité části dobrá, ale podle něj nemohla fungovat. Nemohli být silnější 
než Sithové. Dass odpověděl, že Sithové na vrcholu své moci jsou mocnější než Jediové na vrcholu, 
jenže Dass zatím na vrcholu moci není. Někteří současní Jediové mají mnohem více zkušeností. A 
pak je tu také Kray Sis, který k jejich smůle není svazován žádným kodexem, takže může plně využít 
svoji moc. Ten je Dassovou osobní záležitostí. Hackovi zatím stačí, aby si pamatoval, že možnost 
využívat schopnosti Temné strany neznamená vítězství vždy a automaticky, obzvlášť, když je zdaleka 
neovládá v maximální míře.  
 
Nyní, když mu předvedl, co umí, a přestože se má i v samotném boji ještě co učit, je to dostačující a 
Dass ho začne učit opravdové schopnosti Temné strany Síly. Ne to, co se učí Bojoví Inkvizitoři a 
později možná ani to, co se učí Vrchní Inkvizitoři. Hack má mnohem všestrannější talent, který je třeba 
rozvíjet. Dass nyní vypnul své meče a s klidem si je vrátil na opasek. Hack udělal totéž. O osobě 
jménem Kray Sis slyšel, hlavně od Queridy. Bylo to ale málo, i když Dasse se raději nevyptával. 
Věděl, že je to někdo, koho Dass nenávidí.  
 
Po pár hodinách vysvětlování, ukazování a zkoušení mu Dass oznámil, že to bude stačit. Hack byl 
spokojený. V jeho starém úkrytu byla spousta spisů o používání Síly. I když je četl nejmíň tisíckrát, 
nikdy se mu nepovedlo dostat ze sebe něco extra kloudného. Místo blesků se mu povedlo z rukou 
vypustit jen pár jisker. Kdyby ho takhle někdo viděl, zřejmě by se mu vysmál. Teď to ale bylo jiné. 
Císař mu všechno názorně ukázal a vysvětlil. Hack doslova hltal každé jeho slovo. Teď je konečně 
připraven ukázat, co v něm opravdu je. Hack se bojově postavil a pomalu zvedl obě ruce směrem 
vzhůru. Hack se snažil o perfektní koncentraci. Aby jeho hněv byla síla, kterou zažehne. Hack zavřel 
oči, ruce měl stále nad sebou. V tomhle postoji byl pár vteřin, nakonec pár desítek vteřin, a nakonec 
se z toho vyklubalo až pár minut. Stále se nic nedělo. Ani jeho směšné jiskry. Hack nakonec otevřel 
oči a ruce pomalu sklopil zpátky. Byl ze sebou zklamaný. Byl slabý a neschopný. Tohle mu vždycky 
říkal Jack a ostatní na rodné planetě. Možná je to pravda. Rozhodně se ale snadno nevzdával. V tu 
ránu obě Hackovy ruce znovu zamířily směrem vzhůru. Oči tentokrát nezavřel a na tváři se mu začal 
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rýsovat mírný škleb hněvu. V ten moment se z jeho rukou vyřítila obrovská salva modrofialových 
blesků. Byla jich celá kanonáda, která se mezi sebou začala proplétat a vydávat slabé, ale přesto 
slyšitelné syčivé zvuky. Blesky osvětlily celou místnost. Hack zapomněl úplně na všechno. Na sebe, 
na Císaře, i na celý Korriban. Teď tu byl jen on sám. A cítil se tak silný. Po chvíli konečně přestal a 
sklopil svoje ruce, které si malou chvíli jen mlčky prohlížel. Pak se podíval na Dasse, od kterého čekal 
jeho verdikt. 
 
Bylo to působivé. Dass mu řekl, že v něm dříme opravdu velká moc a jednou se možná galaxie bude 
třást před jeho jménem. Udělat takovéto blesky napoprvé byl úspěch, sice je neměl koncentrované a 
ani nad nimi neměl kontrolu. Dass chtěl vidět praktickou ukázku jeho moci. Stiskl několik tlačítek na 
svém trůnu a dveře do sálu se otevřely. Dovnitř vešel jeden ze Zatracených. Poklonil se před Dassem, 
Hacka naprosto ignoroval. Dass Hackovi přikázal, aby ho zabil pomocí blesků. Zatracený vydal 
prapodivný výkřik a rozeběhl se proti Hackovi, přičemž rozpřáhl své znetvořené ruce s polovičními 
drápy. 
 
Hack nemeškal a znovu zvedl ruce směrem k Zatracenému. Kdyby na něj nezaútočil, možná by 
zaváhal. Jenže ne v tento moment. Teď ne. Z Hackových rukou vyběhla velká salva blesků, podobné 
té, kterou udělal před chvílí. Blesky plnou silou zasáhly Zatraceného. Ten to nevydržel a okamžitě padl 
k zemi. Začal vydávat zvláštní bolestivý zvuk podobný křiku. Hack ale nemínil přestat. Posílal čím dál 
tím víc a víc blesků do těla Zatraceného, který už přestal křičet. Byl to opojný a velice příjemný pocit. 
Možná by ho to mělo spíš děsit, že zrovna tohle ho dělá šťastným. Aspoň takhle by se cítil ten Hack, 
který ještě nedorazil na Korriban. Jenže Hack už nebyl ten stejný farmářský kluk. Nakonec po chvíli 
přestal. Tělo Zatraceného bylo skoro celé zčernalé na uhel. Hack odvrátil zrak. Pak se znovu podíval 
na Císaře. 
 
Dass byl spokojen. Viděl, že si užíval jeho utrpení a bolest, to ho mohlo posílit, protože to mu dodá 
moc a vědomí o nadvládě. Ale pokud začne zabíjet jen kvůli tomu, také to může být cesta jeho zkázy. 
Dass lehce pootočil svou pravou dlaní a téměř ležérně z ní vyslal blesky, které byly mnohem menší 
než Hackovy, ale o to ostřejší a koncentrovanější. Ty zajely do těla Zatraceného a doslova ho vypařily. 
Zbyl po něm jen zčernalý flek na podlaze. 
 
Dass zavolal dalšího Zatraceného. Je čas vyzkoušet další schopnost. Škrcení. Co Hack od Dasse 
pochopil, je k této schopnosti důležitá koncentrace, soustředěnost a přesnost. Hack zvedl pravou ruku 
do vzduchu a gestem naznačil, jako kdyby skutečně někoho škrtil. Zatracený ale nadále klidně stál a 
pozoroval Císaře, Hacka si vůbec nevšímal. Hacka to dopálilo a zatlačil víc. Dal do toho mnohem víc 
síly a energie. Zatracený jen nepatrně pohnul hlavou. Jestli cítil bolest, nedával to na sobě vůbec znát. 
Dass mu řekl, aby se soustředil. Hack zavřel oči a nadále se snažil Zatraceného škrtit. Ten znovu jen 
mírně zavrtěl hlavou, ale Hackovým směrem se vůbec nepodíval. Dass opět řekl, aby se soustředil, 
protože nekoncentruje Sílu. Hack se víc a víc snažil Zatraceného uškrtit. Ten už hlavou pohnul 
vícekrát, jednou se i na Hacka otočil, ale tohle rozhodně nestačilo. Dass zkoušku s opovržením 
v hlase ukončil. Lehce mávl rukou a Zatracený se chytl za hrdlo. Ani ne za tři vteřiny se skácel na zem 
mrtvý.    
 
Dass Hacka probodával pohledem a chladně řekl, že jeho výcvik je protentokrát u konce. Nezklamal 
ho, ale mohlo to být lepší. Sdělil mu, že nyní je třeba, aby získal i nějaké praktické zkušenosti, které 
snad zdokonalí jeho koncentraci a naučí ho, co jsou opravdoví soupeři. Hack měl sklopený zrak. Cítil, 
že zklamal, protože ve škrcení neuspěl. Hack chtěl vědět, kam má letět. Dass mu řekl, aby s sebou 
vzal i svého droida. Ve své lodi poletí k druhému operačnímu svazu Chissů, k jejich třetí flotile. 
Přesněji, přímo na vlajkovou loď admirála Banrivar'qita. Budou tam s ním tři další Bojoví Inkvizitoři a 
jeden Vrchní jménem Seris. Nikdo z nich nevěděl o jeho identitě. Chissové sice necítí rozdíly v Síle, 
ale mohou ho prohlédnout jinými způsoby. Hack souhlasně přikývl a odešel se připravit k odletu. 
 
Vrahos zrovna vedl výcvik padawana Silla. Vrahos na přání Velmistra vedl hodiny šermu v technikách 
Niman a Ataru. Velmistr tak doufal, že si Vrahos najde nového učedníka. To ale Vrahos odmítal. Tolka 
přijal před šesti lety z důvodu nízkého počtu mistrů, ale poslední tři roky byly tím, co Jediové 
potřebovali. Tři roky klidu a míru. Stále se sice bojovalo, ale Jediové měli čas nabrat síly.  
 
Vrahos byl pyšný na Elyneu, která po splnění zkoušek vyrážela na různé mise. Nyní ale byla pryč déle 
než obvykle. Ale nebyla mrtvá, to by vycítil. Pouto mezi mistrem a padawanem bylo vždycky mocné. 
Vrahos si myslel, že bude mít více času pátrat. Liga vítězila, ale stále zde byly hrozby, např. Kray Sis. 
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Vrahos stále cítil přítomnost Temné strany. V Krayovi však cítil ještě závan dobra. Pokročil i v hledání 
holocronů padlých Jediů. Našel holocron Cina Dralliga, kterého neznal. Tento holocron však 
obsahoval informace o šermířských dovednostech nejlepších Jediů té doby – Yoda, Windu, Plo Koon, 
Kenobi. Vrahos je použil k vlastnímu zdokonalení.  
 
Náhle pocítil, že musí vidět Artaxe. Oba byli nyní v Radě Jediů. Vrahos tuto poctu získal od Velmistra 
poté, co hrál důležitou roli v porážce Scorche a klíčovou roli ve zničení Erdega. Vrahos zamířil do 
zasedacího sálu. Jednání skončilo již před pár hodinami, ale Artax tu stále byl. Artax mu vysvětlil, že 
pro něj má Velmistr poslání. Podal mu datapad s informacemi. Byl to útok – žádné varování, žádní 
svědci. Vrahos to považoval za normální, ale Artax vysvětlil, že není normální, aby flotila se zkušeným 
vůdcem zmizela a nic nehlásila. Sithové by na to neměli dost odvahy, Onbelik zase tolik síly. Vrahos 
se tedy ihned vydal na cestu. 
 
Vrahosova loď se vynořila z hyperprostoru. Měl s sebou jednotku klonů, které kdysi dostal od svého 
otce. Jejich počet se od těch dob dost snížil. Dorazil na místo, kde se flotila hlásila naposledy. Vrahos 
tu našel jen její trosky. Vrahosův tým nenašel žádné nepřátelské lodě, jen pár zničených letounů, 
jejichž tvar lodní počítač nerozeznal. Ovšem Vrahosovi byly povědomé. Pak ale našel něco, co bylo 
velmi zvrácené. Lidské tělo připoutané ke stíhačce TIE. Vycítil, že je to admirál. Vrahos v něm už 
necítil známky života. 
 
Vrahos nechal všechny informace odeslat Konzulovi Braemu. Vrahos tušil, že v tom budou mít prsty 
žoldáci, Chissové nebo někdo další. Síla mu ale neustále vnukala Chissy. A Vrahos věděl, že se Síla 
nemýlí.  
 
Loď třídy Firespray jménem Thunder se ponořila do hyperprostoru. HK-24 pilotoval, protože Hack se 
to stále nenaučil. Na Korribanu bylo zbytečné se učit pilotovat, veškerý čas soustředil na inkvizitorský 
trénink. Když Thunder konečně dorazil na místo, Hackovi se naskytl úchvatný pohled na obrovskou 
flotilu lodí, druhý operační svaz Chissů. Muselo jich být desítky. Každá z těch lodí měla několik dalších 
desítek stíhaček, které je obklopovaly. Flotila žádala o jeho identifikaci. 
 
HK-24 se ohlásil a žádal o přistání na vlajkovou loď třetí flotily, Aster. Dostal povolení. HK-24 svému 
pánovi řekl, že si tímto místem není příliš jist – je tu moc osob, moc svědků. Všichni se tváří jako jejich 
spojenci, ale jestli zjistí, kdo Hack doopravdy je, už tak přátelští nebudou. Hack ho však ujistil, že na 
Korribanu ho za celý rok nikdo neodhalil. Chissové jsou možná chytřejší, ale proč by je mělo zajímat, 
jestli je Čistokrevný Sith nebo ne? Hack vystoupil do hangáru, který byl větší než celá jeho rodná 
vesnice. Butcher začal vyřizovat s Chissy záležitosti týkající se Thunderu. Hack zatím přišel k jedné 
z lodí v hangáru, kterou dobře poznal. Byla to sithská loď, před kterou stály čtyři osoby, tři muži a 
jedna žena. Byli to tři Bojoví Inkvizitoři a jeden Vrchní Inkvizitor – Seris. Hack se mu ohlásil. Seris ho 
znal, slyšel o něm od svého dobrého přítele. Hack předpokládal, že mluví o Queridovi, ale Seris měl 
na mysli Ladereho. Hack si zachovával klidný a chladný výraz, i když by nejraději udělal opak. Ladere 
nebyl někdo, koho by měl Hack zrovna v lásce. Seris řekl, že o něm Ladere mluvil velmi dobře. 
Hackovi se tento rozhovor přestal zamlouvat, naštěstí ho ukončil právě příchozí viceadmirál 
Narbiarv'viro, velitel třetí flotily. 
 
Pětice inkvizitorů následovala viceadmirála. Hack si všímal chisské posádky, všichni byli oblečení 
v černých uniformách a tiše pracovali. Vypadali trochu jako droidi. Jakmile dorazili na můstek, Hack se 
začal cítit divně. Cítil se bezbranný, a stejně tak i tři další Bojoví Inkvizitoři. Jen Seris na sobě 
nenechal nic znát. Přímo u hlavního okna stál Chiss v bílé uniformě, admirál Banrivar'qito. Viceadmirál 
k němu přišel a něco mu zašeptal do ucha. Admirál se pomalu otočil a přišel k Inkvizitorům. 
 
Představil se jim, dával přednost zkrácenému jménu Birn. Se všemi si potřásl rukou. Hack si všiml, že 
u opasku má malé stvoření, ještěrku. Birn vysvětlil, že je to mládě ysalamira. Seris náhle tasil meč a 
namířil ho přímo na Birna. Viceadmirál tasil blaster a namířil ho na Serise. Ostatní Bojoví Inkvizitoři též 
tasili své meče, jen Hack ne. Birn se však na rozdíl od viceadmirála nijak nevyděsil, jen se mírně 
usmál. Hack se Serise zeptal, o co jde. Seris vysvětlil, že ysalamir je velmi nebezpečný. V jeho 
blízkosti nemohou používat Sílu. Birn klidným hlasem řekl, že se nemusí bát. Od svého otce se naučil 
mnohé, ovšem jedné věci ne. Věci, které se nenaučil téměř žádný Chiss – Síle. V historii celé jeho 
rasy byl jen minimální počet uživatelů Síly. Tohle je jejich problém a jeden z hlavních důvodů, proč 
Sithy kontaktovali. Galaxii bez Síly by dokázali dobýt snadno, ale galaxie není bez Síly. Uživatelé Síly 
jsou jediná věc, která je dokáže zastavit. Proto si sehnali spojence, kteří mají tuto schopnost také. Birn 



9 

 

vysvětlil, že ysalamirové jsou jeho ochrana proti Jediům. Seris ale trval na tom, že o Jedie se postarají 
oni. Birn dodal, že Darth Vader měl ve zvyku škrtit své velitele, kteří ho zklamali, takže toto může být i 
ochrana proti Sithům. Hack se snažil Serise uklidnit. Ten poslechl. Ostatní Bojoví Inkvizitoři též vypnuli 
své meče, viceadmirál uklidil svůj blaster. Ostatní Chissové se opět vrátili ke své práci, jako by se 
vůbec nic nestalo. Birn tento incident považoval za nicotný, ale Seris mu řekl, že se o tom dozví Císař 
a bude zuřit. Birn dělal, že to neslyšel. 
 
Po příletu na Corellii měl Brae schůzku s ředitelkou vojenského výzkumu, doktorkou Lorrou. Jakmile 
vešel do rozlehlé haly plné nejrůznějších zbraní, brnění a droidů, zeptal se jí, jak práce pokračují. 
Všude se neustále pracovalo na vylepšeních. Lorra byla postarší lidská žena v bílém plášti, levou ruku 
a novu a pravé oko měla umělé. Většina práce již byla dokončena.  
 
Brae Lorru následoval do dlouhé chodby, která byla zakončená bezpečnostními vraty. Lorra nechala 
naskenovat svoji tvář a zadala kód. Dveře se otevřely a oba vstoupili do menší místnosti, ve které 
hlídalo deset bezpečnostních droidů. Ihned na ně namířili své zbraně. Lorra ukázala svoji ID kartu, 
kterou jeden z droidů na dálku prohlédl. Droidi se poté opět postavili do pozoru a nechali je projít do 
výtahu. Ten sjel asi 200 metrů pod budovu. 
 
Brae a Lorra z výtahu vyšli do laboratoře, kde pracovali další vědci. Toto byla část pro tajné projekty. 
Lorra se zastavila u malého výklenku a stiskla tlačítko. Kryt výklenku se odsunul a vyjel z něj 
podstavec s blasterovou pistolí. Brae si pistoli vzal a prohlédl. Vysunul zásobník, zkontroloval ho a 
hned zase zasunul. Lorra sdělila, že je to modifikovaný BlasTech Industries DL-22. Třetinová spotřeba 
energie, takže standardní zásobník vystačí na 300 výstřelů. Ale je možné vystřelit mohutnější výboj, 
ten má ovšem spotřebu vyšší. Zbraň má celkově vyšší dostřel a přesnost. A laserový zaměřovač. Brae 
zamířil na figurínu oblečenou v brnění Nočních plášťů, která stála na opačném konci haly. Odjistil 
pistoli a zapnul laser. Vystřelil. Blasterový výboj trefil přilbu figuríny přímo doprostřed čela. Potom 
zamířil znovu, ale tentokrát stiskl spoušť jen napůl. Pistole se nabila. Když spoušť stiskl úplně, zbraň 
vystřelila silně a celé torzo figuríny explodovalo. Zeptal se, jestli si ji může nechat. Lorra řekla, že už je 
jeho.  
 
Lorra šla dál a Brae ji následoval. Zastavila se u dalšího výklenku. Opět stiskla tlačítko a kryt se 
odsunul. Vyjel podstavec s moderně vyhlížející šavlí s černou rukojetí, v pouzdře. Brae ho vzal, šavli 
vytáhl a vyzkoušel její vyváženost. Párkrát s ní sekl do vzduchu. Lorra sdělila, že je to standardní 
vibro-čepel, ovšem navíc monomolekulární ostří, takže dokáže snadno proseknout většinu materiálů. 
A je z cortosisu, odolá světelnému meči. Brae přistoupil k další figuríně Nočního pláště, rozmáchl se a 
seknul šikmo odzdola nahoru. Brnění i s figurínou se rozpadlo na dva kusy. Brae si posteskl, že není 
tak reprezentativní. Lorra mu suše odvětila, že je efektivní. Zeptala se ho, kde je jeho stará důstojnická 
šavle. Brae vysvětlil, že ji má Onbelik nejspíš někde vystavenou, stejně jako jeho pistoli. Brae si 
připevnil pouzdro s šavlí k opasku a následoval Lorru k velkému výklenku, který se po stisknutí tlačítka 
pomalu otevřel. 
 
Lorra řekla, že plukovník Darm přivezl z Myrkru několik ysalamirů, přesně jak Brae chtěl. Sestrojili 
malé přenosné moduly, které zvířata dokáží udržet při životě i v nehostinných podmínkách a bez 
potravy. Tyto moduly instalovali do speciálních vznášejících se droidů. Ti mají za úkol doprovázet 
svého majitele a jsou vybaveni štítovými generátory, takže dokáží ustát i silnější útoky. Šestice droidů 
vyletěla z výklenku a obklopila Braeho v symetrické formaci. Brae se prošel po místnosti sem a tam, 
droidi ho následovali na každém kroku a udržovali formaci. Lorra dodala, že nikdo v okruhu 30 metrů 
nebude schopen použít Sílu, pokud systém aktivuje. Droidi samozřejmě mohou formaci měnit podle 
jeho příkazů, takže tvar rušícího pole může přenastavit. 
 
Co se týče poslední části projektu, ještě dolaďují detaily. Brae chtěl vědět, za jak dlouho budou hotovi. 
Lorra mu řekla, že za pár týdnů, možná dřív. Náhle Braemu zapípal komunikátor. Objevil se obraz 
poručíka. Sdělil mu, aby se rychle dostavil na Great Victory, nastala krizová situace. Brae Lorře řekl, 
aby ty droidy ihned poslala na loď. 
 
Zapadlá kantýna na Corellii. Muž v plášti s kápí přes hlavu vstoupil dovnitř a rozhlédl se kolem. Byl to 
hnusný pajzl. Všude ta nejhorší individua a smrad. Spatřil stůl v rohu místnosti, u kterého seděl nějaký 
opilec. Přišel k němu a sdělil mu, aby odešel. Opilec ale nechtěl poslechnout. Muž zopakoval, že 
nestojí o problémy, ale opilec to nebral vážně. Muž k opilci přistoupil a vrazil mu pěstí tak silně, až 
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odletěl ze židle. Opilec spadl do davu, ale naštěstí to nikdo nepovažoval za nic zvláštního. Opilec se 
zvedl a odbelhal se pryč.  
 
Muž se posadil a nedůvěřivě se rozhlédl. Pak z kapsy vytáhl holokomunikátor. Objevil se obraz muže 
ve stormtrooperském brnění. Muž sdělil, že je přesně u toho stolu, jak řekl. Byl to Cass. Chtěl vědět, 
kdy onen záhadný muž přijde, ale ten mu vysvětlil, že toto není osobní setkání. Cass chtěl vědět, jestli 
je jeho žena v pořádku. Muž ho ujistil, že je v pořádku. Přikázal mu, aby sáhl pod desku stolu. Cass 
zašmátral pod stolem. Zespod desky bylo přilepené pouzdro. Vytáhl ho a otevřel. Uvnitř byl datadisk. 
Chtěl vědět, co to je, ale muž mu jen řekl, aby nejpozději do 10:00 to nahrál do mainframu v budově 
HG7. Cass dělil, že je to vojenská budova s vyšším zabezpečením. Nebude riskovat, že ho odhalí. Už 
pro něj udělal hodně, ale tohle je příliš. 
 
Muž se na něj obořil, že to dělá pro svoji ženu. Když se spojení ukončilo, Cass pohlédl na hodinky a 
nastavil si odpočet. Rozhlédl se po místnosti, všiml si bezpečnostní kamery u stropu. Zabírala část 
kantýny, ve které byl tento stůl. Zeptal se barmana, jestli by mu nemohl dát záznam z té kamery. Ten 
mu ale odpověděl, že kamera je dávno rozbitá. Cass tedy odešel pryč. Jeho protivník dobře věděl, 
proč datadisk ukrývá zrovna sem.  
 
Cass se cestou do budovy HG7 zastavil v malé knihovně. Posadil se k počítači a strčil datadisk do 
portu. Chtěl vědět, co je na něm. Disk byl ale zablokovaný. Nemohl dělat nic než pokračovat k cíli. 
Zbývalo 5 minut.  
 
Než vykročil k budově, sundal plášť a zahodil ho. Měl na sobě vojenskou uniformu, takže nevzbuzoval 
pozornost. Když míjel stráže, zasalutoval a sebejistým krokem šel k počítačovému terminálu. Vytáhl 
svůj kódový váleček a chystal se ho strčit do portu, aby se přihlásil, ale uvědomil si, že to by ho 
identifikovalo. Dostal nápad. Přišel k důstojníkovi u přepážky a řekl mu, že nese dokumenty do 
mainframu, ovšem jeho kódový váleček nějak zlobí. Zeptal se ho, jestli mu nemůže půjčit svůj. 
Důstojník řekl, že to nejde, ale mohl to za něj nahrát. Cass řekl, že disk vyžaduje jeho heslo. Důstojník 
tedy chtěl vědět, co na tom disku skutečně je. Cass mu podal disk s nepodstatnými dokumenty, který 
měl zrovna v kapse.  
 
Poručík ho strčil do svého počítače a nechal Casse zadat heslo. Potom jeho obsah prohlédl. Cass 
zatím pohlédl na hodinky, zbývalo 30 vteřin. Skrýval svoji nervozitu. Důstojník vrátil disk Cassovi a řekl 
mu, aby ho následoval. Poručík s Cassem přišli k terminálu mainframu a poručík do něj zasunul svůj 
váleček. Přihlásil se. Cass do portu strčil onen záhadný disk a dělal, že zadává heslo. Poručík si 
ničeho nevšiml. Nechtěl působit podezřele, takže byl klidný, i když zbývalo jen šest vteřin. Obsah 
disku se nahrál, do konce zbývaly dvě vteřiny. Cass si oddychl a poděkoval důstojníkovi. 
 
Cass vyšel z budovy, byl odhodlán zjistit, co na tom disku vlastně je. Z myšlenek ho ale vytrhlo pípání 
jeho komunikátoru. Zapnul ho. Měl se neprodleně hlásit na Great Victory. 
 
Dass byl rozzuřen zprávou, kterou dostal. Právě jednal s Nejvyšším syndikem. Byl tu i Querida a přes 
hologram také Mitth’qar’erapow. Seris si ztěžoval na to, že Chissové mají ysalamiry. Nejvyšší syndik 
vysvětlil, že je to jen opatření proti Jediům a preventivní ochrana, aby nedošlo k vzájemným 
přehmatům. Dass chtěl vědět, kolik mají ysalamirů a kde všude. Nejvyšším syndik se ale zamračil a 
mlčel. Thqare se ujal slova. Sdělil, že mají několik desítek ysalamirů na velitelských lodích operačních 
svazů, kromě té jeho. On je nepotřeboval, protože pokud nebude chtít, žádný Jedi ani Sith mu 
neublíží. Byl si jist, že bude schopen udržet dostatečnou kontrolu nad děním na své lodi i bez těchto 
zvířátek. 
 
Dass neodpověděl, ale svým pohledem se střetl s tím, který patřil Nejvyššímu syndikovi. Několik minut 
se jimi vzájemně přetlačovali v prapodivném duelu myslí, výdrže a odhodlání. Thqare je zaujatě 
pozoroval, Querida meditoval a stráže očekávaly pokyny. Nakonec už Nejvyšší syndik nevydržel 
pohled do hlubin očí Sithského lorda, lehce zakroutil hlavou a několikrát mrkl, aby se probral z transu. 
Thqare považoval věc za uzavřenou a chtěl se vrátit k řešení války. Nejvyšší syndik se přestal mračit, 
přestože věnoval přísný pohled admirálovi, aby se nesnažil řídit diskuzi. Stráže na obou stranách 
odložily ruce ze svých zbraní. 
 
Dass se rozhodl, že nyní je čas řešit invazi na území Galaktické ligy. Byl připraven mobilizovat armádu 
i všechny najaté piráty, pašeráky, žoldáky a další verbež. Nejvyšší syndik dodal, že zahájil 
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všeobecnou mobilizaci. Má 14 flotil rozdělených do čtyř operačních svazů. Naklikal několik tlačítek 
rozmístěných na stole u něj. Objevil se hologram celé galaxie, na kterém byly vyznačeny světle modře 
místa, kde se nacházely operační svazy, u každého bylo jeho číslo a seznam tří flotil, včetně admirála 
a viceadmirálů, kteří ho tvořili. Samotný Korriban byl vyznačen velkým červeným bodem a byly u něj 
napsány dvě chisské flotily, první a čtrnáctá. Území Ligy bylo vyznačeno zeleně a území ostatních 
frakcí žlutě, přičemž u každé bylo napsáno jméno. 
 
Nejvyšší syndik navrhl, aby Sithové využili svých najatých sil k prozkoumání obrany Galaktické ligy. 
Piráti by mohli napadat obchodní trasy a oslabovat tak hospodářství. Chisské síly zatím nemohou 
provádět podobné akce. Dass chtěl začít agresivněji, dokud mají výhodu překvapení. Nejvyšší syndik 
ale řekl, že se toho budou muset účastnit jen Sithové. Nechtěl riskovat životy svých vojáků na boj proti 
nepříteli, kterého nemají dostatečně prozkoumaného. Dass chtěl vědět, proč tedy začali válku, když 
ještě nemají dokončený průzkum. Nejvyšší syndik mu vysvětlil, že to bylo nutné, jinak by Galaktická 
liga odhalila jejich síly na tajném shromaždišti. 
 
Thqare namítl, že útok mohou provést žoldáci, ale Nejvyšší syndik se jimi nechtěl zabývat. Thqare 
dodal, že i tato galaktická špína může mít v jejich plánech užitek. Někteří žoldáci nebyli početní, ale 
byli zkušení, další měli solidní vybavení a další nebyli moc dobří. Ty méně schopné by použil k první 
ofenzívě. Zatímco se Liga bude vypořádávat s těmito útoky, Chissové dokončí průzkum a zahájí 
skutečnou válku. Thqare nasadil klidný výraz a Querida sedící naproti němu pomalu přikývl. 
 
Dass uznale pokýval. Thqareovi se na tváři vyčaroval nenápadný úsměv, se kterým se otočil směrem 
k Nejvyššímu syndikovi, ten propíchával jeho hologram pohledem, ale nakonec zhnuseně dodal, že 
též souhlasí. 
 
Několik hodin následně jednali o menších detailech, kde probrali jednotlivě spousty nepřátel, svých 
vlastních jednotek a zdokonalili koordinaci. Tentokrát vše probíhalo bez většího incidentu. Pouze se 
zdálo, jako by se Nejvyšší syndik snažil vyhrát jakýsi pomyslný duel s Thqarem, kdo přijde s lepšími 
plány. Dass skoro ani nepotřeboval Sílu, aby si uvědomil nepřátelství, které mezi nimi panuje. 
Zapamatoval si tuto informaci, věřil, že jednou by se mohla hodit. 
 
Dass schůzi ukončil. Nejvyšší syndik se zvedl od stolu, jeho zdobený plášť zavířil, zlaté zdobení na 
sněhobílé uniformě se zablesklo a odešel, jeho stráže s ním. Hologram admirála Thqareho zmizel 
současně. Dass i Querida se oba v tu samou chvíli postavili. Querida se Císaře zeptal, jak si vedl 
Hack. Císař ho chválil. Hned potom znechuceně odhodil na stůl datapad, na který mu právě přišly 
stížnosti na ysalamiry od jiných Vrchních Inkvizitorů. Querida se lehce poklonil, z Dassových slov 
dokázal pochopit úměrnou míru chvály za Hackův trénink a následně odešel. 
 
Dass osaměl, své stráže poslal pryč. Pak se vydal do svých komnat, prošel tajnou chodbou a ocitl se v 
místnosti, kde měl několik svitků, které se mu podařilo shromáždit, o několika významných Sithech. 
Sáhl po tom nejzajímavějším, nadpis textu v sithském jazyce tvořilo jediné slovo – Adas… 
 
Mandalore. Velká skupina lidí seděla u velkého stolu. Jednalo se o zločinecké hlavy organizací po 
celé planetě. Jednou za rok se sejdou, aby probrali obchody a svoje území. Kayn, nyní pod jménem 
Dhar Jhetti, převzal otcovu zločineckou organizaci a začal budovat svůj vliv. Kayn si za tu dobu 
vysloužil respekt mezi ostatními. Mnozí se báli proti němu zakročit, a dokonce mezi občany Mandalore 
byl velmi oblíbený. Ti samozřejmě nevěděli, že je zločinecký boss, jelikož se skrýval za organizací, 
která podporovala obyvatele. Dneska se chystal na věc, která by mu mohla přinést k nohám celý 
Mandalore.  
 
Boss Kelith navrhl probrat obchody. Kelitha se všichni báli. Asi hodinu se bavili o obchodech, Kayn se 
moc nesnažil dávat najevo svoji přítomnost. Avšak jakmile skončili, ujal se řeči. Rozhodl provést 
čistku. Kelith ho okřikl, Kayn se však zasmál a vytáhl světelný meč Tulaka Horda. Během chvilky usekl 
většině bossů hlavy. Pak se zase vrátil na své místo, nikdo nestihl zareagovat. Bossové, kteří zbyli, 
kývli hlavou. Šokovaný Kelith se ho zeptal, jestli je Sith. Kayn mu řekl, že ne tak úplně. Pokud se 
k němu přidají, ovládnou celý Mandalore. 
 
Kayn náhle ucítil nebezpečí. Uhnul hlavou do leva a spatřil střelu blasteru, jak ho těsně míjí. Střela 
trefila jednoho bosse, který stál před ním. Kayn spatřil onoho útočníka, ale nebyl vidět moc dobře, 
možná měl maskování. Kayn vyslal vlnu Síly a útočník odletěl pryč. Kayn se za ním vrhl. Myslel si, že 
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útočník nemohl ten pád přežít, ale žádné tělo neviděl. Rozkázal tedy několika strážcům, ať začnou 
prohledávat okolí. Muselo se jednat o lovce odměn. 
 
Kelith se procházel s Kaynem po tajné základně, směřovali k zasedací místnosti. Kelith mu řekl, že by 
tu měli být všichni, kdo se k němu přidali. Také přišla zpráva, že onen útočník nebyl lovec odměn, ale 
někdo jiný. Kayn přivítal své spojence a zapnul hologram Mandaloru. Byla na něm zvýrazněna 
důležitá místa, například město Sundari. Díky čistce se uvolnilo více místa k operacím. Každému 
bossovi přidělil jednu oblast, kterou bude mít na starost. Ozvala se žena jménem Talia. Nebyla to 
šéfka, ale byla tu se svým otcem. Chtěla vědět, o co Kaynovi jde. Kayn vysvětlil, že čistku provedl 
proto, aby mohl vytvořit novou mocnou organizaci, Gaan. Kelith dodal, že jedna organizace nemůže 
ovládat celý Mandalore, díky vnitřní rivalitě se sama zničí. Talii ale došlo, že Kayn chce jen vyvolat 
situaci, kdy bude Gaan natolik nebezpečný, že obyvatelstvo začne být netrpělivé a Alexi Itera nebude 
schopná situaci zvládat. Kayn dodal, že tehdy se objeví on a nabídne Alexi pomoc. V situacích, kdy 
ona neuspěje, on uspěje a lid na něj bude nahlížet jako na schopnějšího vůdce. Až nastane správná 
doba, Alexi se zbaví a Mandalore bude jeho. Kelith všem bossům rozdal datapady, na kterých byly 
informace o útocích. V bezpečnostních jednotkách mají své lidi, takže budou vědět o jejich krocích. 
Útoky musí být rychlé a smrtící. 
 
Kayn zatím začne shromažďovat svoji speciální jednotku Mandalorianů, která bude určena pro boj 
proti Gaan. Když byla schůze ukončena, všichni se rozešli plnit své úkoly. Jen Talia zůstala. Řekla 
Kaynovi, že jeho plán je geniální, ale co když Alexi požádá o pomoc Ligu? Kayn však tušil, že Liga 
bude mít jiné starosti. Navíc, pokud požádá o pomoc, ukáže tím svoji slabost. 
 
Great Victory letěla na souřadnice za hranicemi Ligy. Cestou se k ní přidalo pár dalších lodí. Brae byl 
na poradě důstojníků. Vysvětlil, že hlídková flotila byla zničena neznámou sílou. Mistr Vrahos, který 
tuto informaci přinesl jako první, má podezření, že jde o Chissy. Cass chtěl vědět, proč zrovna oni. 
Incident se stal v sektoru hraničícím s Neznámými oblastmi. Chisská ascendence je nejbližší frakce. 
Cass dodal, že to přece nic neznamená.  
 
Dorazili na místo. Brae rozkázal vyslat průzkumné týmy, sebrat vzorky, a hlavně data z černých 
skříněk. Všichni se rozešli do práce. 
 
O den později. Hangáry Great Victory byly plné trosek, které týmy nasbíraly. Rány na trupech ligových 
lodí nesly stopy maserů. Masery používají jen Chissové. Úlomky trupu cizí lodi odpovídají chisské 
konstrukci. Černé skříňky neobsahovaly žádná použitelná data. Chissové věděli, jak zaútočit. Nebylo 
tedy jasné, kolik jich bylo. Cass řekl, že se mohlo jednat o nějakou průzkumnou nebo špionážní flotilu. 
Narazila na hlídku a byla odhalena. Tak zničila všechny svědky. Cass tomu nechtěl dávat velký 
význam. Chtěl vyčkávat. 
 
Náhle přišla zpráva od admirála Etnoma. Etnom ohlásil, že osm pohraničních flotil ohlásilo útok 
pirátských a dalších ozbrojených skupin, nejspíš žoldáci. Disrupční bóje si s nimi ale snadno poradily. 
Ztráty minimální. Etnom sdělil, že Chissové mezi nimi nebyli. Útoky ale byly provedeny v rozmezí čtyř 
hodin, což je neobvyklé. Brae nařídil mobilizovat celou jeho flotilu.  
 
Brae seděl ve své pracovně, na stole před ním zářily hologramy Sca-Lia-Kamy a předsedy Ikkrase 
Nama. Sdělil jim, že pohraniční hlídka byla napadena Chissy. Nam byl znepokojen, Chissové se už 
dlouho neukázali. Kama si chtěl promluvit s jejich vládou a zjistit, co o tom útoku ví. Brae ale chtěl 
mobilizovat rozvědku, věřil více svým špionům. Také ohlásil, že strategické trasy byly napadeny 
žoldáky a piráty. Kama o nich věděl. Dostal hlášení ze čtyř okrajových sektorů. Zdálo se, že byli 
domluvení. Ale nebyl to žádný vážnější problém. Warmitth nebyl zrovna přítomen, ale bude také 
informován. Pak spojení ukončil. 
 
Brae zůstal ještě chvíli sedět ve křesle. Přemýšlel. Pak vstal a odešel na můstek. Nařídil vyslat zprávu 
všem lodím. Pokud budou útoky pirátů a žoldáků pokračovat, musí se pokusit nějaké zajmout a 
vyslechnout. Snad někdo z nich něco vyzradí. 
 
Válečná stanice Papillon IX, oběžná dráha planety Kiffu. Jedna umírající lampa tlumeně blikala 
uprostřed místnosti, všechna ostatní světla v jedné z jídelen stanice Papillon byla už zhasnutá. Pod 
světlem u stolu seděl muž s bradou položenou na hrudi, tiše dřímající. Před ním ležel na dlouhém 
jídelním stole světelný meč, který na sobě nesl značné známky opotřebení, byl téměř stejně 
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rozdrásaný jako tvář polospícího muže. Tiše oddechoval, spánek to však nebyl. I na jeho roztřeseném 
těle bylo poznat, že opravdový odpočinek nepoznal celá léta. S drobným záškubem zareagoval, když 
se ozvalo tiché klapání vojenských bot. 
 
Hlídkující arkanijský voják generálovi řekl, aby si šel lehnout. Sedící voják pomalu otevřel oči a 
vzhlédl, zatímco si přes ústa zarostlá šedivými vousy přejel hranou předloktí. Opřel se oběma dlaněmi 
o stůl a těžkopádně se zvedl, bylo vidět. Pak uchopil do ruky meč a připnul si ho k pásu, načež z 
lavice, na které seděl, sebral také kabát uniformy a navlékl si ji. Byla stará, ošuntělá desítkami bitev, 
lehce potrhaná. Jediné, co na ní bylo pravděpodobně pravidelně udržované, byl znak na levém 
rameni, zlatá pěticípá hvězda ve zlaté obruči – znak klanu Vos. Leo Sheyf, dříve řečený Leo Rawk, se 
ještě ohlédl a při odchodu z místnosti zhasl poslední světlo. 
 
Možná by si měl najít trochu času, aby se prospal. Ale jeho tělo bylo po tolika letech bojů neschopno 
usnout tak, jak si spánek představuje kdokoliv jiný, možná ani sám nevěděl, co si pod tím má 
představit. Vzpomínal na svou rodinu, babičku, která mu vždycky říkala, jak si má vážit svého mládí. 
Leovi bylo v tuto chvíli čtyřiadvacet let a věděl, že mládí je luxus, který má už dávno za sebou, který si 
nyní nemůže dovolit. Kulhal, neboť do nohou se mu pomalu vkrádala nekróza způsobená tím, jak 
několik dní zpět sestřelili v boji jeho letoun. Doktor mu dával snad měsíc, než bolesti budou tak silná, 
že bude muset přistoupit k amputaci. Válka se už blížila ke konci, aspoň v to Leo doufal, přičemž mír 
byl stále v nedohlednu. 
 
Pomalu se vlekl do své kajuty, se zatnutými zuby dával přemáhal stále silnější bolet. Vždyť ve svém 
pokoji má léky, pak třeba bude moci klidně odpočinout a chvíli chodit bez drásajících bolestí, které by 
ho nutili zvolit to nejradikálnější řešení. Když došel ke dveřím kajuty a otevřel je, zastavil se. V jeho 
křesle, hned vedle rozbalených strategických plánů, někdo seděl. Rozsvítil světlo, byla to žena. Žena v 
šedé uniformě, s drdolem zlatavých vlasů na hlavě. Ruce měla složené v klíně a dívala se zpříma 
Leovi do očí. 
 
Leo se bez většího zájmu zeptal, co je zač, zatímco sám zamířil k posteli, na níž byla krabička s jeho 
léky. Z té vytáhl dvě pilulky, které si vhodil do krku. Konečně se mu trochu ulevilo. Sundal si kabát a 
hodil ho na věšák. Pak si sundal košili, kterou pověsil vedle kabátu. Žena pořád mlčela. Leo se 
vyklonil do kumbálu, kde kohoutkem a pustil sprchu. Leo trochu naštvaně zopakoval svůj dotaz, 
zatímco si rozvazoval těžké boty, sedíc na posteli. Podíval se ženě do očí. Byla moc krásná, kdyby ho 
ještě ženy zajímaly, byla by ta přímo před tím jeho typ. Ještě krátkou chvíli mlčela, načež se pousmála 
a promluvila. Přestavila se jako Artemis, byla obchodnice s informacemi. Leo ale neměl zájem, u něj 
doma špiony obvykle věšeli. Stáhl boty z nohou, aby je odložil vedle postele. Dodal, že jestli chce 
obchodovat i s tím, co má před sebou na stole, zastřelí ji. Artemis se zvedla a rozepnula si kabát, 
jehož konce nadzvedla tak, aby bylo vidět, že u sebe nemá jedinou zbraň. Přišla v míru a zcela 
neozbrojená. Přinesla informace, které změní jeho vnímání světa. Leo tomu ale nevěřil. Sundal si 
kalhoty a vešel do sprchy. Dodal, že nová loď, která právě parkuje v hangáru, říká opak. Podle jeho 
mužů je na ní minimálně vět vojáků a jedna cela, ve které je něco, co nedokáží identifikovat. 
 
Artemis však dodala, že jsou pouze diplomaté. Její doprovod nekladl odpor. V cele má pouze svého 
osobního mazlíčka. Skutečně přišla v míru, jelikož mají společného nepřítele. Její oči sjely na světelný 
meč, který Leo krátkou chvíli před tím odložil na postel. Patřil padlému generálovi Sithů a jeho historie 
by byla úchvatná, kdyby za sebou neměla tato zbraň příběh protkaný potoky krve, příběh popsaný 
stovkami mrtvých, z nichž mnoho měl v poslední době na svědomí sám Leo Rawk. Možná kdyby 
věděl, po kom ji generál Sithů zdědil, radši by tuto zbraň zničil, ale to je jiný příběh, s jinými hrdiny, pro 
který v knize života Lea Rawka již nebylo místo.  
 
Leo se nevážně zeptal, jestli náhodou není anděl, a vyhlédl z kumbálu, aby si Artemis tentokrát 
pořádně prohlédl. Sprcha se zastavila, Leo se ovázal ručníkem a vyšel ven. Chtěl znát detaily její 
nabídky. Artemis slyšela, co jeho jednotka dělala ve válce na Kiffu. Kruté, ale efektivní. Přistoupila o 
krok k Leovi, takže si oba hleděli do očí z bezprostřední blízkosti. Také slyšela, že klan Vos si v tomhle 
zvráceném masakru držel úroveň a špetky cti. A Leo podle všeho bude muž cti. Na stole nechala 
složku s detaily válečného zločinu spáchaného na planetě Zilior. Možná by se Leovi hodilo vědět, kdo 
za touto zrůdností stojí, kdo útok schválil. Pak on přehodnotí, jestli věří správnému člověku. 
 
Leova ruka vystřelila v před a chytila pod krkem Artemis. Jeho hlas ztvrdl. Zeptal se jí, jestli ho chce 
zabít, a shlédl jí do ruky, v níž držela světelný meč. Bylo to Leův meč, který sám před několika 
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krátkými okamžiky odložil na postel. Artemis se usmála a ruku uvolnila, takže světelný meč spadl na 
zem. Zeptal se jí, proč mu vůbec dává takovou informaci. Povolil stisk. Artemis se k němu přitáhla do 
těsně blízkosti a s úsměvem mu do ucha zašeptala, že chce poznat nejnebezpečnějšího muže 
v galaxii. Leo svěsil ruku dolů, zatímco Artemis se odtáhla. Přešla ke křeslu, ze kterého sebrala kabát 
a odešla z místnosti. Rychle nastoupila na svou loď Fox a přikázala kapitánovi, aby odstartoval. Cílem 
byla planeta Alsakan, kde Artemis měla domluvenou schůzi se senátorem. Přešla ke své kajutě, vedle 
níž se nacházela cela, na niž bylo napsané jediné slovo: „Maelibus". 
 
Leo Rawk v místnosti osaměl. Chvíli zůstal strnule, zcela ochromený Artemidou. Poté se ohnul pro 
meč, který žena opustila a když se zvedal, pootočil hlavou tak, aby jeho zrak padl na složku ležící na 
stole. Byl na ní nápis „Zilior“. Přešel ke stolu, měl strach z neznámého. Položil na složku ruku a otevřel 
ji. Objevil se holografický záznam z planety, k níž se blížila zář. Lidé hleděli k obloze, vypadalo to jako 
padající hvězda, ale mnohem jasnější a bez hrůzu nahánějícího ohně. Děti ukazovaly na oblohu, 
kterou postupně zaplňoval paprsek světla, rodiče se je snažili zahnat domů, ačkoliv sami zůstali stát 
jako opaření. To, co se blížilo, vypadalo jako polární záře. Polární záře, která vycházela z obrovské 
stanice, která byla v noci jasně vidět téměř jako měsíc. V tu chvíli paprsek dopadl s nevídanou silou. 
Roztrhl zemi a začal kolem sebe šířit chlad. Vzrušení vystřídalo zděšení. Lidé se začali odvracet od 
přicházející vlny energie, ale během vteřiny se přes ně přehnal onen smrtící chlad. Najednou se celé 
místo proměnilo v ledový hřbitov protkaný ledovými sochami mužů, žen a dětí, kterým na tvářích 
zůstal výraz strachu. 
 
Zatajením Leova dechu místnost úplně utichla. Chytil se rukou opěradla a pomalu sklouzl do křesla. 
Nevěřil svým očím, v mžitku vteřiny tolik mrtvých. Kdo mohl dát takový rozkaz? O kom ta žena 
mluvila? Potřeboval vidět tvář toho, kdo klidně odsoudí planetu k takové smrti. Obraz se proměnil. Na 
hologramu se objevil Punax a smyčka zvuku. Jako by Leovi projelo srdcem tisíc trnů, když uslyšel 
svého přítele mluvit. Obličej mu sjel do dlaní. Nic neřekl a tiše dýchal, zatímco místností stále dokola 
znělo "Tak to udělej. Tak to udělej. Tak to udělej." 
 
Sídlo Bezpečnostní válečné rady, Adascopolis. Generál Imahara sdělil, že Sithové byli zatlačeni, díky 
náporu Ligy a Unie svobodných systémů. Arkanijské dominium nyní sdružovalo desítky solárních 
systémů. Mandaloriané už mají zjevně válčení dost, takže i oni by mohli upustit od dalších výpadů. Na 
dalších dvou místech u kulatého stolu seděli generál Daidalor a kapitán Punax. 
 
Generál Daidalor se podíval po obou dalších přítomných a pomalu tleskl rukama. Byl odhodlán 
vyhlásit, že válka je u konce. Generál Imahara zavřel složku a také se zvedl, přešel ke svému 
asistentovi, kterému složku dal do ruky a, po vzoru generála Daidalora, odešel. Punax pořád seděl u 
stolu a díval se do země. Měl zrovna chvíli, kdy přemýšlel nad ztrátou Dee. Popravdě většinu svých 
dní nyní přemýšlel nad ztrátou Dee, taky nad ztrátou Titanie, a nakonec nad ztrátou svých bratrů 
Xenona a Treforka. 
 
Přemýšlel, zda vlastně dokáže tolik ztrát ještě zvládnout. Chtěl by odejít, ale má zde stále příliš mnoho 
závazků. Ve chvíli, kdy před sebou uviděl tvář Agnise, změnil se smutek na vztek. Neodejde z tohoto 
světa, dokud mu neprožene světelný meč hrdlem. Na chvíli mu oči rudě zažhnuly. Mrkl a otřásl se, 
nesmí takhle přemýšlet, musí myslet na to, co udělá dál. Pokud bude jenom stát, brzy přijdou další 
problémy a on nebude mít šanci Agnise zabít. 
 
Sešel po chodech do atria budovy. Dřív tady byla galerie toho nejkrásnějšího umění v zemi. Vše 
vystěhovali pro potřeby této války, kterou Punax rozpoutal, když kvůli rozsahu kampaně přestaly stačit 
současné prostory vojenského velitelství. Místnosti plné obrazů a soch byly vystřídány ústředími 
válečných akcí jednotlivých slunečních soustav. Místo centra umění planety se to stalo centrem 
vedení války proti Sithské říši. Punax si pro sebe zašeptal, že ve válce prý múzy mlčí. Rozhlížel se po 
bohatě vyzdobeném stropě bývalé galerie. Přesto na ně hleděl s nadějí, že se do tohoto místa jednou 
umění vrátí, když se válka blíží ke konci. Jeho osobní bitva však ještě zdaleka rozhodnuta není. 
 
Pomalu přešel k bráně, která měla vést do aleje, která k bývalé galerii patřila. Na okování, které bylo 
umělecky dokonalé, visel velký zámek. Punax zažehl meč a přesekl ho. Oběma rukama se opřel do 
brány a otevřel ji. Vojáci si jej nevšímali, začínalo se mezi nimi špitat, že bývalý vrchní velitel 
arkanijských vojsk to přestal mít v hlavě v pořádku, a vojáci se naučili jeho podivné chování ignorovat, 
i když se někteří na něj dívali s obavou. Jako by byl ten velký válečník na půli cesty pryč, někam, kde 
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by se nenávratně rozplynul. Pokud si bude Punax chtít udržet ještě zbytek zdravého rozumu, bude 
muset tohoto válečníka v sobě nalézt, než bude pozdě. 
 
Po asi patnácti minutách chůze v potemnělé aleji dorazil k fontáně, v níž klidně stála voda. Punax 
poklekl a podíval se na hladinu, v níž spatřil svou tvář. Vždy vypadal tak staře? Nepoznával se, jako 
by během války se Sithy zestárl tak o čtyřicet let. Přímo před ním byl obličej starého, unaveného 
muže, který už čeká jen na smrt. Protože největší ztrátou není smrt. Největší ztrátou je smrt něčeho v 
nás, zatímco stále žijeme. Punax si pro sebe řekl, že si vždy myslel, že najde způsob, jak žít. Za jeho 
zády se kdosi ozval. Stála tam dívka s kápí v obličeji, ruce měla zářivě rudé, nebyla člověk. Dívka 
z rukávu vytáhla světelný meč a zažehla ho. 
 
Kápě jí spadla a Punax jí mohl pohlédnout do tváře, v níž viděl cosi povědomého. Co mu však 
povědomé nebylo, byl výraz naprostého šílenství, které dívka měla v tváři. Šílenství, které mohlo 
ovládat jenom někoho, kdo nemá žádné zábrany. Dívka se rozesmála hlasitým smíchem a vrhla se na 
Punaxe. 
 
Punax se skrčil, takže mu světelný meč prolétl kolem hlavy. Zaťal ruku v pěst a udeřil dívku do břicha 
silou, že odlétla několik metrů zpět. Ihned vyskočila zpátky na nohy a zaklonila hlavu, očividně 
nevnímala bolest. Dalším třem švihnutím světelného meče se Punax vyhnul a tasil ten svůj. Když ho 
zažehl, uvědomil si, že má před sebou další dílek skládačky. A když si ten dílek skládačky dal takovou 
práci, že projde přes stráže až na tohle místo, musí ho využít. 
 
Zaklínil s útočnicí meče tak, že jejich tváře byly v bezprostřední blízkosti překřížených čepelí. Dívka 
zařvala, že zaplatí za to, co na Kiffu udělal jejímu bratrovi. Vyplázla jazyk, jehož špičkou se dotkla 
Punaxova paprsku rudého světla. Spálila se. Opravdu bolest necítila. 
 
Punax zatlačil a odhodil dívku o několik kroků dál. Zeptal se jí, jestli Auwam'ligo byl její bratr, i když už 
viděl, proč je mu ta tvář tolik povědomá, i když tentokrát byla mnohem krásnější a mnohem víc 
zkřivená šílenstvím. Lethanka neodpověděla a vrhla se na Punaxe znova, dorážela pořád dál a dál, 
než se to bývalý Jedi rozhodl ukončit. Protáhl se kolem dívky a švihl mečem za sebe. Do trávy měkce 
dopadl těžký předmět. Punax se ohlédl a věděl, co to je, ruka lethanské dívky s mečem, který přestal 
zářit. 
 
Dívka se chytila za ruku a padla na kolena, jako by ztratila veškerou svou sílu. Punax ji obešel a 
namířil jí svůj světelný meč do obličeje. Chtěla, aby ji zabil a dívala se Punaxovi přímo do očí. 
Nehodlal nic říct. Odplivla si. Bylo jí na očích vidět, že nic neřekne, ani kdyby ji dostal do rukou klan 
Vos. Punax ji řekl, že se bude zodpovídat před tribunálem. Nehodlal si jí špinit ruce, tak jako s jejím 
bratrem. Zhasl svůj světelný meč. Obešel omdlévající lethanskou dívku a vydal se zavolat stráže, aby 
ji zatkli. Na to dívka čekala. Vytáhla ze svého rudého oblečení dýku, zvedla se a vrhla se na Punaxe. 
 
Výstřel protrhl dívce břicho. Punax se ohlédl a uviděl, že skrz její útlé tělo trčí dlouhá harpuna. Ozval 
se zvuk navíjení a harpuna mrtvé tělo dívky, se stále nevěřícným výrazem na tváři, vytáhla do koruny 
stromu. Tam zůstala žena s kápí, která jí spadla do obličeje a zakryla oči, viset. 
 
Na cestě z kamínků zachrastily kroky. Stál tam přímo uprostřed Leo Rawk. Punax mu sdělil, že to měl 
pod kontrolou, nemusel ji zabíjet. Leo ale nehnul ani brvou, natož aby reagoval slovem. Punax tedy 
pochválil jeho nový vzhled. Ale Leo nereagoval ani na poznámku o své nově úplně holé tváři, která 
možná více dávala na jeho zranění, kterými byla poseta. Místo toho místo ozářilo rudé světlo. 
Světelný meč, který Leo držel, byl zažehnut. Punax se nervózně zeptal, o co jde, zatímco sledoval, jak 
se kolem něj stahuje asi desítka vojáků klanu Vos. 
 
Leo ho přišel zatknout za válečné zločiny proti galaxii. Pořád hleděl bez hnutí do očí Punaxe, jehož 
tvář však v ten okamžik také ztvrdla. Jako by se Zabrakovy oči začaly trochu barvit do ruda. Odsekl, 
že se dokáže bez problému prosekat všemi jeho vojáky, a může ublížit i jemu. Leo klidně odpověděl, 
že to nebude nutné. Odstrčil vojáka před sebou a rozběhl se proti Punaxovi, který sám zažehl svůj 
meč. Dvě světelné čepele se od sebe odrazily. Každé máchnutí doprovázel zvuk úderu meče na meč. 
Punax byl nepochybně lepší bojovník, ale nechtěl Leovi ublížit. Naopak Leo byl vytrvalý. Použitím Síly 
se Zabrakovi podařilo Lea zastavit a zadržet. Uběhla vteřina, kdy se nic nedělo. Dvě vteřiny. Tři 
vteřiny. 
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Ozvalo se cvaknutí. Punax řekl, že Leo hraje nefér. Ten dodal, že to jinak ani neumí. Vzduchem 
prolétla šipka, která se bývalému Jediovi zaryla do zápěstí a elektrický výboj ho donutil opustit meč i 
zábranu, kterou držel svého soka. Leo se na něj rozběhl, udeřil ho do obličeje a povalil ho na zem. 
Zasypával ho smrští úderů a tváře a krku. Punax byl však silnější a několik ran opětoval. Uchopil 
nohama Lea a převrátil souboj tak, že byl na vrchu sám a Leo se musel jeho úderům bránit. Kiffar pod 
sadami zabrackých ran začal po chvíli omdlévat a údery se začaly zpomalovat. Pak Punax přestal a 
odvalil se z nepřítele, který se už téměř nedokázal bránit. Vstal a přitáhl si meč, ale téměř v kontaktní 
vzdálenosti od hlavy měl několik pušek Leových vojáků, kteří kolem dvojice udělali kruh. Leo pomalu 
vstal na kolena, která se mu podlamovala. Sáhl do saka a vytáhl dva prášky, které si s obtížemi vložil 
do úst. 
 
Leo řekl, že dřív ho měl za svého hrdinu. Za Jediho, který byl lepší než ostatní. Nechal to ale zajít 
příliš daleko. Do své osobní války zatáhl tolik lidí. Tolik zmařených životů. Jako pěšáci na šachovnici, 
ale s tím rozdílem, že jejich těla pak museli pohřbít. A teď Zilior. Punax sdělil, že to dělal pro to, v co 
věřil. Chtěl pomoci i jim. Cloumal jím vztek smíšený s bezmocí. Leo dodal, že o jeho pomoc se jeho lid 
nikdy neprosil. Všechno, co dělal, dělal pro sebe. Nikdy se nezastaví. Punax zakřičel, že to proto, že 
mu všechno vzali. Do očí mu vrhly slzy. Vzali mu vše, na čem si myslel, že mu na konci života může 
ještě záležet. Svezl se na zem, padl na všechny čtyři. Na štěrku cesty začala padat slaná voda. 
 
Leo ho ujistil, že není jediný, kdo přišel o všechno. Udělal několik kroků a dřepl si k Punaxově tváři. I 
když to nemůže odčinit, může ulevit své duši a duším mnohých dalších. Chytil Punaxe za jeden z jeho 
rohů a zatáhl za něj, aby narovnal Zabrakovu hlavu a mohl se na něj podívat blíž. Pak se zvedl a 
přešel k jednomu z vojáků, kteří mířili na zlomeného klečícího muže. Mezitím přibíhala ochranka BVR, 
která slyšela hluk ze zahrady. Leo klidně dodal, že se jen musí zachovat správně. Nařídil kontaktovat 
Ligu a sdělit, že musí připravit tribunál pro válečného zločince Punaxe z Dathomiru. 
 
Velmistr Belsaviského řádu hleděl na mapu galaxie. Jeho řád ovládal celý sektor Bozhnee. Měl 
dostatečně velkou flotilu na expanzi, přesto preferoval malé území. Slyšel pípnutí, přišla zpráva. Zjistil, 
že průzkumná letka odhalila ve vedlejším sektoru výzkumnou stanici, která byla již dlouhou dobu 
opuštěná. Údajně pracovala na pokročilých implantátech a umělých částech těla. Onbelika to zaujalo 
a rozhodl se, že se na laboratoř podívá osobně. Rozkázal, aby se část jeho flotily spolu s vlajkovou 
lodí přesunula do vedlejšího sektoru. Posadil se do pohodlného křesla a přemýšlel. Uvědomoval si, že 
jeho tělo není dokonalé, potřeboval vylepšit. 
 
Uplynulo pár hodin. Jeho loď se ocitla nad planetou Tungra. Již jednou ji vyplenil. Zajímalo ho, proč 
tehdy nikdo laboratoř neodhalil. Podíval se na zprávu podrobněji. Údajně byla kryta pokročilým krycím 
polem, zároveň ji pomáhala její lokace. Byla skryta vysoko v horách. Nařídil sestup, nyní se planeta 
měla připojit do jeho Řádu. Nařídil obvyklý postup. Obsadit všechny důležité body planety, zlikvidovat 
odpor, vymýtit zločin a planetu zamaskovat. Brzy se na planetu začaly snášet výsadkové lodě. Sám 
Onbelik letěl s osobní stráží v luxusní jachtě, mířila k laboratoři. 
 
Po chvíli přistála v horách u laboratoře. Velmistr vystoupil a hleděl do dáli. Viděl záblesky z měst. 
Dobývání šlo dobře. Vstoupil do laboratoře, již v ní byli výzkumníci Řádu. K Onbelikovi přiskočil vrchní 
vědec a oznámil mu, že většina vybavení je přes 50 let stará. Přesto stálo za to ho využít. Některé 
části jsou však dosti pokročilé, asi o 20 let. Onbelik se vydal do místnosti, aby si vybavení prohlédl.  
 
Na monitorech viděl snímky koster, které byly kompletně upravené. Většina kostí byla napuštěna 
neznámou látkou. Vědci by zřejmě věděli více. Na stole ležela kostra po úpravě. Onbelik do ní sekl 
mečem, způsobil jen malý průsek. Uvědomil si, co by se mohlo stát, kdyby byla vylepšena ještě víc. 
Náhle přišla zpráva. Na orbitě se objevila Ligová flotila. Uvědomil si, že měla na planetě základnu... 
 
Pohraniční flotila Galaktické ligy hlídkovala kvůli pirátským útokům. Kapitán lodi pročítal hlášení ze 
sousedních sektorů. Útoky byly stále častější a téměř se zdálo, že jsou koordinované. Náhle důstojník 
od senzorů ohlásil, že zachytil cizí flotilu u planety Tungra. Na té planetě měla Liga jednu vojenskou 
základnu, slabě bráněnou. Palubami všech šesti lodí se začaly rozléhat sirény. Stormtroopeři se 
připravovali na výsadek. Vbíhali do výsadkových lodí, které se chystaly vyletět z hangáru, jakmile 
flotila opustí hyperprostor. Společně s nimi byly nachystané i četné letky TIE Fighterů a TIE Bomberů. 
Kapitán sdělil, že mají rozkaz zajmout nějaké piráty kvůli výslechu. 
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Flotila vystoupila z hyperprostoru co nejblíže planety, aby piráty překvapila. Ale byla to ona, kdo byl 
překvapen. Nejednalo se o lodě pirátů nebo žoldáků, byly to lodě Belsaviského řádu. Kapitán byl 
šokován, ale rozhodl se pokračovat v útoku. Stíhačky, bombardéry i výsadkové lodě se řítily k 
nepřátelské flotile, zatímco křižníky spustily mohutnou palbu. Belsaviský řád opětoval palbu a vypustil 
vlastní roje stíhaček. Kapitán se rozhodl, že je nutné pomoci té základně. Vydal rozkaz výsadkovým 
jednotkám, aby přistály na planetu a eliminovaly síly nepřítele. 
 
Výsadkové lodě pokračovaly na planetu. Belsaviská flotila je naštěstí z větší části ignorovala. Dosedly 
na povrch, do míst, kde měl nepřítel nejvíc jednotek. Stormtroopeři vybíhali po rampách ven a ihned 
spustili palbu. Následovali je Scout Troopeři s ostřelovacími puškami, kteří ihned zaujali taktické 
pozice a zabíjeli nepřátele z velké vzdálenosti. 
 
Právě jeden Scout Trooper vyhlížel další cíl, když si všiml povědomě vypadající postavy. Byl to muž, 
zjevně významný, protože byl obklopen stráží, která ho bránila vlastními těly. Měl pásku přes oči, 
přesně jako Miralukové. Scout Trooper ihned kontaktoval loď. Potvrdil přítomnost nepřátelského VIP. 
Na můstku se objevil holografický obraz toho, co Scout Trooper vidí. Obraz byl vcelku jasný, byl to 
Onbelik. Kapitán nařídil, aby ho vojáci udrželi na místě, aby neutekl. 
 
Great Victory letěla k místu, kde byl hlášen další útok žoldnéřů. Jejich cílem se stala velká vesmírná 
stanice, která byla významným opěrným bodem v sektoru. Všichni byli připraveni na tuhý boj. 
Komunikační důstojník přišel k Braemu, který seděl ve křesle. Sdělil, že přišla zpráva od pohraniční 
flotily. Byla napadena planeta Tungra. Brae klidně odpověděl, že pohraniční flotila to zvládne sama, 
byla to jen malá základna. Důstojník mu však sdělil, že útočí Belsaviský řád. Brae se na křesle otočil a 
pohlédl na důstojníka. Důstojník mu ukázal videozáznam z povrchu. Před Braem se objevil Onbelik. 
Brae se zamračil a vstal z křesla. 
 
Nařídil změnit kurz. Cass namítl, že stanice čeká na jejich pomoc, ale Brae rozhodně řekl, že toto je 
vyšší priorita. Odešel do své pracovny. Z podstavce sebral svoji novou šavli a blasterovou pistoli. 
Podíval se na fotografie své ženy a syna. Zamračil se. Vyšel z pracovny a mířil do výtahu. Cass se ho 
snažil zastavit, ale Brae mu řekl, že toto je jeho povinnost. Nastoupil do výtahu a než stačil Cass něco 
říct, dveře se zavřely. 
 
Cestou se Brae stavil pro důstojnické brnění, které chránilo jen trup, a helmu. Ze skladu vytáhl také tři 
rušící droidy s ysalamiry. Trojice ho ihned obklopila. Poručil jim, aby ho následovali na každém kroku. 
Dorazil do hangáru, kde už byla připravena eskadra výsadkových lodí a stovky Stormtrooperů. Byla tu 
také Braeho oblíbená výsadková loď třídy Kappa, do které i s droidy nastoupil. Do hangáru vběhli Joil 
a Lima. Věděli, že se chce utkat s Onbelikem, a že na to ještě není připraven. Cítili jeho zlobu. Brae 
ale nechtěl slyšet jejich jedijské řeči. Nasadil si helmu. Jediové mu řekli, že ho mají chránit. Brae sdělil, 
že pokud chtějí, mohou letět s ním, ale Onbelik byl jeho. 
 
Great Victory vystoupila z hyperprostoru u Tungry a ihned spustila palbu na nepřátelské lodě. Ligová 
flotila byla poškozená, ale držela se. Zdálo se, že převaha je teď na její straně. Výsadková loď třídy 
Kappa a desítky dalších vyletěly z Great Victory a přistály na povrchu, kde se spojily s ostatními 
jednotkami Ligy. 
 
Brae s droidy, Joil a Lima vystoupili a rozhlíželi se kolem. K Braemu přiběhl Scout Trooper. Onbelik byl 
budově, zabarikádoval se tam i s elitními jednotkami. Joil a Lima přistoupili ke stěně budovy a zapnuli 
své meče. Joil měl zelený a Lima modrý, ladily tak s barvou jejich kůže i rouch. Vyřezat otvor do 
poměrně tlusté zdi zabralo pár minut. Oba Jediové vešli jako první a prakticky okamžitě museli odrážet 
mohutnou střelbu blasterů. Stormtroopeři začali vbíhat za nimi. Pak vstoupil Brae s droidy. 
 
Brae chtěl vědět, kde Onbelik Je. Joil s Limou se soustředili. Vycítili ho v severním křídle, ale nebyl 
tam sám. Brae rozkázal, aby zajistili jižní křídlo. Jediové a část Stormtrooperů pokračovala na jih, Brae 
a další část Stormtrooperů vyrazili chodbou na sever. Brae droidům přikázal, aby aktivovali rušivé 
pole. Droidi aktivaci potvrdili, i když žádný vizuální efekt to nemělo. Brae doufal, že to bude fungovat. 
Oddíl postupoval opatrně kupředu. 
 
Planetě Rhumia a celé říši se dařilo. Snížení daní na planetách říše pomohlo k obnově po drsných 
válkách a B-artových taženích napříč galaxií a plodnost a počet malých občanů Rhumijské říše 
procentuálně stoupaly měsíc co měsíc. Rhumia po pádu Sceletona skutečně získala veliké jmění a 
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rozšířila svoje pole působnosti na bývalých sithských planetách nebo je zcela ovládla. Po čistce 
bývalých Sceletonových podporovatelů se král zbavil také významnějších a mocných osobností, jako 
to udělal již na mnohých jiných planetách. Zde však znatelně tvrději potlačoval jakékoliv protesty proti 
jeho vládě. Říkalo se, že se tím mstí za Rhumii. A královi tyto klepy nevadily. 
 
Poté, co naprosto upevnil svoji vládu nad Rhumií a tedy i nad říší, přidal několik Sceletonových planet 
do své kolekce a potichu se vypořádal s novými odpůrci, král odpočíval. Dosáhl nového vrcholu. Říše 
držela u sebe, protože všechny potenciální hrozby či revoluční vůdci na planetách říše byli 
zneškodněni nebo brutálně potlačeni vojáky rhumijské armády. Rhumia se po útoku dávala měsíc co 
měsíc dohromady, hlavně díky zajatcům z rebelujících planet, co byli přivezeni na hlavní planetu, aby 
opravili nebo znovuvybudovali to, co Sceletonova armáda zničila. Již nebylo nutné mít silného vůdce, 
který vedl vojáky do války. Válka nebyla, byl mír. Klid Rhumianů byl narušen až zvěstí příchodu 
sithského diplomata. Je jasné, že příchod tohoto individua nebyl na Rhumii zrovna vítaný. Po dvou 
válkách se Sithy nebylo na jakoukoliv dohodu ani pomyšlení.  
 
Diplomat sdělil, že přichází velmi příznivé časy pro Sithy. Po letech klidu přijde finální válka, která 
zastaví rozpínavost Ligy a sjednotí galaxii pod jedním pánem. Bylo by moudré, přidat se na stranu 
Sithů. Ti, kdo nestojí s nimi, můžou velmi rychle stát proti nim. Diplomatova malá postava, hubené 
ruce a podivný vzhled krále iritovaly. Bylo pro něj velmi obtížné nenechat jej ihned zabít. Nenáviděl 
Sithy a tento muž se mu obzvláště hnusil. Chtěl vědět, co by spolupráce přinesla. Diplomat mu nabídl 
výsostné místo vedle Dasse. Stal by se jedním z nejmocnějších mužů galaxie. Dass bude na oplátku 
požadovat jen málo. Politická podpora je jasná, důležitější je ta vojenská při útoku proti nepřátelům 
Sithů. Diplomat mluvil přehnaně sebevědomě. Byl si jistý svým úspěchem. B-art jím opovrhoval.  
 
B-art diplomatovi sdělil, že galaxie se s takovými pseudovelevládci, jako je Dass, vypořádává prakticky 
každý rok. Malum, Xenon, Erdeg, Sceleton a jistý Scorch, který udělal rozruch v základech Ligy, ale 
jako všichni ostatní – zemřel. Onbelikovi se díky jakémusi štěstí a sérii náhod daří být stále naživu. 
Všechny tyto osobnosti byly považovány za velké zlo, které ničí galaxii. B-art je všechny přežil. Zeptal 
se diplomata, zda-li ví proč. Sith se zpod přimhouřeného obočí díval na krále v trůnu nad ním. B-art 
mu vysvětlil, že to proto, že byl chytřejší. Držel se od dění dál a když přišel čas, zaútočil. Proto se 
nemůže přidat k Dassovi. Nepředpokládal, že Dass bude žít dlouho. B-artovou povahou je zůstat ve 
stínu, pojídat menší ryby a čekat, jak situace dopadne. Navíc, Sithové zdecimovali Rhumii. Proto B-art 
nemohl spojenectví přijmout, což dal diplomatovi drze najevo.  
 
Nastalo ticho, kdy obě nejdůležitější osoby tohoto momentu v sále na sebe ne zrovna přátelsky 
hleděly. Diplomat po chvíli sdělil, že je to škoda. Řekl, že klid v říši brzy naruší jistá vojska. Potom se 
rozloučil. B-art ho ještě vyhodil.   
 
Dass poslouchal vyprávění jednoho z pirátů o tom, jak byla jejich flotila zničena Ligou. Nejvyšší syndik 
seděl vedle něho a na piráta působil strašlivým dojmem. Císař se nenamáhal informovat najaté 
žoldáky o svém spojenectví s Chissy a nyní neměl čas ani potřebu to tomuhle pirátovi vysvětlovat, 
potřeboval jen informace. Ztratilo se totiž mnohem více žoldáckých flotil. Vlastně všechny, které vyslal. 
Tenhle se zdál jediný, komu se povedlo nějak uniknout. To, co věděl, mohlo být klíčové.  
 
Pirát sdělil, že když letěli hyperprostorem, kapitán je informoval, že za hodinu dorazí k cíli, kde vyplení 
nějakou slabě chráněnou planetu. Všichni se pomalu chystali na boj, když tu najednou celou lodí 
projelo cuknutí a nějaká ohromná síla je vytáhla do normálního prostoru. Pirát měl zrovna službu na 
můstku, přímo u průzoru. Vytáhlo to všechny lodě jejich flotily. Před nimi se nacházelo několik eskader 
stíhaček TIE a tři lehké křižníky. Také tam bylo jakési zařízení, vypadalo jako bóje. 
 
Nejvyšší syndik dodal, že to muselo být něco na způsob gravitační studně. Pirát nepatrně přikývl a na 
Dassův pokyn pokračoval. Velitel prý prohlásil, že takhle malou skupinu lodí snadno zdolají. Už 
zahajovali palbu, když se z té bóje vynořila jakási bublina, lodím nepřátel nic neudělala, ale když se 
dotkla jejich flotily, úplně ji ochromila. Podle hlášení některých lidí na můstku přestala většina systémů 
fungovat a ty zbylé odcházely hodně rychle také. Spousta panelů na můstku vybuchla, on sám od 
jednoho těsně odskočil. V tu chvíli se k nim přiřítily stíhačky, oni už neměli štíty a nepřátelské střely 
jejich loděmi projely jako nůž máslem. Všichni prchali do stíhaček a nouzových modulů. Většina jich 
však byla taktéž vyřazena. Když se pirát blížil k jednomu opuštěnému, lodí otřásla šířící se exploze od 
vybuchujícího můstku. Bezmyšlenkovitě skočil do modulu, který byl funkční. Vystřelil se z lodi těsně 
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před tím, než vybuchla. V té chvíli už byly všechny jejich lodě vyřazené, a tak nebyla gravitační studna 
v provozu a jemu se povedlo dostat se zpátky na shromaždiště. Odtamtud byl ihned převezen sem. 
 
Několik dalších desítek minut se Nejvyšší syndik do podrobností vyptával žoldáka na všechny detaily. 
Chtěl vědět přesný popis toho, co vypustila bóje, vzhled bóje, počet lodí kolem ní, nechal si vše 
několikrát převyprávět. Pirát se mu ze strachu snažil na vše co nejlépe odpovědět.  
 
Dass příliš nevnímal probíhající rozhovor a zachycoval si jen klíčové informace, když skončili, Nejvyšší 
syndik neznatelně pokývl Císaři. Ten se znovu napřímil na své pohodlné židli, kde se dosud ležérně 
opíral. Oplatil Chissovi pohled a mrkl směrem k žoldákovi, oči Nejvyššího syndika vyjadřovaly souhlas. 
Najednou se pirát zhroutil mrtev k zemi, aniž stihl vydat, byť jen přidušený výkřik.  
 
Dass věděl, že toto stojí za ztrátou všech žoldáckých flotil. Věděl, že pirát nelhal, neměl na to odvahu. 
Nejvyšší syndik souhlasil. Jestliže tyhle bóje jsou po celých hranicích Ligy, což evidentně jsou, jejich 
flotily nemohou tímhle pásmem proletět, aniž by byly zničeny, či vážně poškozeny. Dass rozhodl, že 
se bójí musejí zbavit. Začal přemýšlet. Nemuseli odstranit všechny, stačila by jedna. Z ní získají 
informace o přesném fungování systémů těch ostatních a zároveň vzniklou mezerou vyšlou invazní 
flotily. Nejvyššímu syndikovi se ten nápad líbil, ale stále nevěděl, jak se zbavit i té jedné bóje. 
 
Dasse napadlo vypnout systémy lodí těsně před tím, než je zasáhne bublina. Potom by je posádka 
znovu nahodila. Syndik ale namítl, že nikdo nebude schopen zareagovat dostatečně rychle. Systémy 
by se musely vypnout ještě před vypuštěním té bubliny. Ale protože aktivace bóje nelze zachytit, nikdo 
by nevěděl, kdy je ta vhodná chvíle. Nikdo nemá schopnost předtuchy. Dass dodal, že jeho Sithové 
ano. Syndik souhlasil, ale i tak to musela být jen malá skupina lodí. Ideálně dva chisské destruktory, 
nejlépe z Druhého operačního svazu. Dass rozhodl, že Seris a jeho tým se postará o varování. Aspoň 
se Hack poprvé předvede v bitvě. Spolkl otázku, proč to nechce svěřit Thqaremu, který je zcela jistě 
lepší velitel. Syndik dodal, že zbytek plánu útoku nechá na admirálu Banrivar’qitovi. 
 
Dass věděl, že válka nyní započne naplno. Chtěl vědět, kolik operačních svazů Chissové pošlou. 
Syndik sdělil, že jen první, třetí a část druhého. Čtvrtý zatím zůstane v záloze. Velení nad všemi silami 
bude mít admirál Mitth’qar‘erapow. Dass rozhodl poslat všechny sithské lodě na shromaždišti, tzn. 
téměř stovku lodí a zbytek nevyužitých lodí žoldáků. Zbytek bude na Korribanu. Velitelem sil bude 
Vrchní inkvizitor Aust. Jako jediný prošel boji na Rhumii, má zkušenosti, je mocný a silný bojovník, a 
hlavně cítí hněv vůči nepřátelům, který ho může pohánět vpřed. Když byla porada ukončena, Dass 
vytáhl láhev jednoho z nejkvalitnějších vín v galaxii. Chtěli si připít na vítězství. 
 
Těsně, než si mohli připít, ozvalo se uctivé zaklepání. Dass vpustil žádajícího dovnitř, ten okamžitě 
poklekl před svého pána. Byl to sithský posel. Suše oznámil, že král B-art odmítl nabízené 
spojenectví. Rhumia se k nim nepřipojí. Posel očekával trest, žádný však nepřišel. Císař místo toho 
pozvedl sklenku. Liga i Jediové padnou, s Rhumií i bez ní. A zhluboka se napil. 
 
Brae a oddíl Stormtrooperů stanuli před velkými dveřmi. Brae je rozkázal otevřít a čtyři Stormtroopeři 
umístili na dveře malé nálože. Koncentrované exploze je vytrhly z rámu. Ještě než se dým a prach 
rozplynuly, spustila se z místnosti na druhé straně mohutná palba. Pár Stormtrooperů padlo bezvládně 
na zem, ostatní ale ihned opětovali palbu. Brae se snažil zahlédnout Onbelika – věděl, že tam někde 
je. Také dobře věděl, že rušící pole mu znemožňuje nejen používat Sílu k boji, ale také vidět, protože 
Miralukové využívali Sílu i pro zrak. Brae si byl jistý svým hladkým vítězstvím. Usmál se.  
 
Onbelik ucítil výbuch. Tlaková vlna smetla jeho a několik jeho vojáků k zemi. Zbytek buďto zahynul 
nebo stál v bezpečné vzdálenosti. Vylekal se – nic neviděl. Slyšel jen palbu a rozkázal bránit laboratoř. 
Někdo na něj sáhl, byl to jeden z vojáků. Odvedl ho do bezpečí. Vysvětlil, že na ně útočí Liga. 
 
Brae spatřil Onbelika. Jeho vojáci ho odváděli někam pryč. Přikázal ho chytit živého. Střílel po 
nepřátelích ze svého nového blasteru. Pár vojáků zabil, ostatní se začali krýt. Onbelik si uvědomil, že 
jeho doprovod byl zabit. V dálce slyšel křik a došlo mu, kdo to je. Brae. Blížil se k němu. Opět ho 
někdo chytil. Byl to další voják, který ho ujistil, že místnost udrží. Prý tam pro něj něco je. Jeden z 
vědců odtáhl Onbelika do bezpečnostní místnosti. Zavřel dveře. Slepého Onbelika posadil na židli. 
Posily dorazí za 20 minut, zatím tu pro něj měl připraven prototyp kybernetických očí. Byl to risk, ale 
do dvou minut mohl mít dvakrát lepší zrak než člověk. 
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Brae se prosekával přes nepřátele, Stormtroopeři pálili z blasterů a házeli granáty. Brae volal na 
Onbelika, snažil se ho vyprovokovat k boji. Brae spatřil, jak jeho protivník zmizel v bezpečnostní 
místnosti. Přikázal ty dveře otevřít. Stormtroopeři postupovali, jejich morálka byla klasicky vysoká –
nehleděli na své ztráty. Brae nevnímal nebezpečí, šel rázně kupředu, jeho droidi ho následovali. 
Prostříleli se až k oněm dveřím a Stormtroopeři na ně začali pokládat nálože.  
 
Pracovník laboratoře sdělil, že nepřátelé se blíží. Onbelik se rozhodl, že ty oči chce. Vědec jen pokývl 
hlavou a připravil kufřík. Otevřel ho a vytáhl umělé oči. Vložil je Onbelikovi do jeho prázdných očních 
důlků. Onbelik začal mrkat. Poprvé v životě viděl jako člověk, a ne jako Miraluka, dokonce lépe. Zvedl 
se a sáhl po meči. Vyřadili Sílu, Brae chtěl mít převahu. Škoda, že nevěděl, co tato laboratoř skrývá. 
 
Náhle se ozval výbuch a dveře do místnosti se vylomily. Dovnitř vběhli Stormtroopeři, došlo k 
přestřelce. Nepřátelští vojáci padali jeden za druhým. Do místnosti opatrně nahlédl i Brae. Viděl 
Onbelika – seděl na křesle a nad ním se skláněl nějaký civilista. Brae zamířil pistolí a vystřelil 
koncentrovanější výboj. Civilistova hlava explodovala a potřísnila Onbelika krví. Pár nepřátel se ještě 
krylo za různými překážkami, ale Brae přesto vstoupil dovnitř, následován Stormtroopery a svými 
droidy. Byla to velká místnost určená pro výzkum. Vyzval Onbelika, aby se vzdal. Nemá Sílu, nemá 
zrak, nemá kam utéct. Toto je jeho konec. 
 
Onbelik se ale nevzdával. Otočil se na Braeho a zapnul meč, byl v bojové pozici. Bylo chytré vyrušit 
Sílu, ale nebude to stačit. Brae se zarazil. Tam, kde měl Onbelik pásek kryjící jeho prázdné oční důlky, 
byly nyní dvě kybernetické oči. Zamračil se. Cítil zlost, že Onbelikovi se podařilo část jeho plánu 
vyrušit. Ale na toto trénoval také. Tasil šavli. Zařval a vrhl se na nepřítele. Onbelik změnil postoj, byl 
připraven vykrýt první úder. Brae provedl horizontální úder s cílem useknout nepříteli hlavu. Onbelik 
byl připraven bránit si hlavu, zároveň sáhl ještě po malém nožíku, který měl v kapse.  
 
Cortosisová čepel narazila o čepel světelného meče. Oba bojovníci se chvíli přetlačovali. Brae si všiml 
Onbelikova pohybu druhou rukou. Uskočil kousek dozadu a útoku nože uhnul. Onbelik sice přišel o 
jednu výhodu, ale byl ochoten najít si jinou. Čekal na další Braeho útok. Brae švihl šavlí a usekl čepel 
Onbelikova nože. Onbelik mečem zaútočil na protivníkovu hruď. Brae uhnul, ale nebyl dost rychlý. 
Špička meče zavadila o jeho hrudní pancíř a propálila do něj malou díru. Brae využil útoku Onbelika a 
sekl po pravé ruce. Útok nebyl tak dobrý, ale pronikl Onbelikovým rukávem a škrábl ho. Brae v 
rychlosti pohlédl na svůj pancíř. Zraněn nebyl.  
 
Onbelik okem zamířil na jeho rukáv. Byla tam malá díra. Nenechal se vyvést z rovnováhy a zaútočil na 
krk. Brae útok vykryl jen částečně. Čepel sklouzla po té jeho a zasáhla mu levé rameno. Pancíř zásah 
ustál, ale byl znovu poškozen. Brae zamručel zlostí a volnou rukou dal Onbelikosti pěstí do tváře. 
Onbelik ránu nečekal. Padl k zemi. Během pádu udělal kotrmelec a zaútočil Braemu na nohy. Brae 
hbitě nadskočil. Čepel meče projela přímo pod jeho podrážkami. Rozzuřeně bodl do Onbelika, ten ale 
na poslední chvíli uhnul a šavle se zabodla do podlahy.  
 
Onbelik kopl Braeho do ruky, chtěl mu vyhodit čepel z ruky. Brae ztratil kontakt s rukojetí šavle, ale 
neváhal ani vteřinu. Tasil blaster a vystřelil po Onbelikovi z těsné blízkosti. Výboj měl základní ničivost. 
Zasáhl Onbelika do pancíře a odhodil ho asi dva metry pryč. Brae využil té chvíle, aby vytrhl šavli z 
podlahy. Onbelik se zvedl a zkontroloval pancíř. Byl prostřelený, strhl ho z hrudi. Byl již zbytečný a 
zpomaloval ho. S rychlostí se vrhl po Braeho hlavě. Hodlal zasadit smrtící úder.  
 
Brae útok vykryl šavlí, ale Onbelik na něj tlačil vší silou. Brae zatnul zuby a zrudl. Kdyby byl mladší, 
zvládal by to lépe. Byl nucen kleknout na jedno koleno, dostal tak větší oporu. Pak šavli chytil i druhou 
rukou a zabral všemi silami. Odstrčil Onbelika pryč a chvíle využil k tomu, aby se zase postavil. 
Pohlédl na své droidy, kroužili kolem.  
 
Onbelik se hodlal droidů zbavit. Útočil na ně. Věděl, že brzy přijdou posily. To znamenalo jisté 
vítězství. Droidi byli chránění štítem, ale ten nemohl držet věčně. Brae na Onbelika zařval, aby upoutal 
jeho pozornost, a sekl ho přes záda. Čepel pronikla tunikou a udělala dlouhé říznutí, byť bohužel jen 
povrchové. Onbelik se po zásahu natočil a minul jednoho z droidů. Místo toho namířil útok na lidského 
protivníka. Brae schytal zásah do hlavy. Naštěstí ji měl chráněnou přilbou a čepel o ní jen těsně 
zavadila. Nicméně ztratil balanc a spadl do další části místnosti, která se nacházela trochu níže. 
Dopadl přímo na stůl. Trojice droidů začala měnit pozici, aby udržovala ochrannou formaci.  
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Onbelik skočil na Braeho. Droidi ho nezajímali. Jak Onbelik dopadal, Brae ho oběma nohama kopnul 
přímo do hrudi. Onbelik odlétl asi dva metry pryč, vrazil do počítačového terminálu. Stůl, na kterém 
Brae ležel, se však nárazem zcela zbortil. Brae se udeřil do zad. Snažil se vstát. Droidi zatím obnovili 
formaci. Onbelika pád dlouho nezdržel a opět se vrhl na Braeho. Zanedlouho měly přijít posily. 
Onbelik Braeho minul, avšak neztratil rychlost útoku a zamířil na droidy.  
 
Droid dostal zásah světelným mečem a jeho štít zkolaboval. Brae si toho všiml. Sekl Onbelika do 
boku. Onbelik padl k zemi. Vrhl meč na droida a sám odskočil do bezpečné vzdálenosti. Meč se 
zarazil do droida, který následně padl na zem. Jiskřil a přestal fungovat. Čepel světelného meče se 
vypnula a jílec dopadl vedle rozbitého droida. Brae opět tasil blaster a po bezbranném Onbelikovi 
třikrát vystřelil. Onbelik se vrhl po meči. Jedna střela z blasteru zasáhla Onbelika do zad. Padl opět k 
zemi. Sáhl po meči a bránil se.  
 
Brae přišel o jednoho droida, ale neztrácel naději. Sekl Onbelika tak, aby zasáhl hrudník. Onbelik 
odskočil stranou a unikl z Braeho dosahu. Cílil na droidy. Druhý droid dostal několik zásahů světelným 
mečem a přišel o štít. Začal se stahovat, ale Onbelik šel za ním a sekal do něj. Droida nakonec 
přesekl ve dví, ysalamira uvnitř zabil. Brae se zamračil a snažil se zabránit zničení posledního droida. 
Několikrát vystřelil z blasteru silnější výboje, které způsobily poničení okolních terminálů.  
 
Z terminálů šlehaly výboje. Jeden zasáhl Onbelika do čela. Přestaly mu částečně fungovat oči. Viděl 
rozmazaně, přesto pokračoval v pronásledování posledního droida. Brae se rozběhl za Onbelikem. 
Droidovi přikázal, aby vyletěl ke stropu, a droid tak učinil. Brae chtěl využít sílu rozběhu k tomu, aby 
Onbelika probodl skrz naskrz.  
 
Onbelik skočil na stůl s laboratorní výbavou. Chtěl se vyhnout Braeho útoku a zároveň chtěl 
dosáhnout na droida. Braeho útok nevyšel, protože mu Onbelik uhnul z cesty. Dostal se tak na dosah 
droida, který už výš stoupat nemohl. Brae to dobře věděl. Rozmáchl se a sekl Onbelika do levé nohy. 
Onbelik padl k zemi. Při pádu hodil mečem po droidovi. Stále se snažil dostat z Braeho dosahu. Meč 
zasáhl droida a jeho štít zkolaboval. Vypnutý meč pak spadl zpět na zem. Brae poznamenal, že 
Onbelik opět přišel o zbraň. Zeptal se ho, jestli je pro něj těžké bojovat bez Síly. Pak se zasmál a 
vystřelil po něm.  
 
Onbelik se nadechl a s výdechem řekl, že trochu. Brzy ale přijdou posily a Brae zemře. Jeho tělo si 
poté možná někde vystaví. Brae zařval, že dřív zemře Onbelik, a vystřelil jeden extra-nabitý výboj. 
Onbelik uskočil stranou. Zbývaly zřejmě poslední chvíle. Brae se opět dostal na dosah Onbelikovi a 
sekl mu po hrudníku. Onbelik padl k zemi. Tekla mu krev. To mockrát neviděl. Sáhl po meči. Válel se 
kousek od něj.  
 
Brae se tyčil nad Onbelikem. Na tváři měl vítězoslavný úsměv. Hodlal to skoncovat, teď a tady. Za 
jeho ženu, za jeho syna. Napřáhl se k finálnímu úderu. Onbelik chytil meč a aktivoval ho. Připravil se 
bránit. Čepele meče a šavle se opět setkaly. Tentokrát měl ale navrch Brae. Vší silou tlačil proti svému 
ležícímu nepříteli. Onbelik cítil, že je ve výhodě. Pomalu se proto plížil dozadu. Chtěl vyklouznout z 
Braeho sevření.  
 
Brae nepřestával tlačit, i když před ním Onbelik ustupoval. Nechtěl to už prodlužovat. Droid se jim 
držel nad hlavami. Onbelik ale stále trval na svém – stačilo mu jen pár chvil. Zasmál se a zaměřil se 
na droida. Mohl ho krásně dostat mezi jeho a Braeho. Brae netušil, co tím Onbelik myslí. Ale 
nezajímalo ho to. Droid se dostal do vhodné pozice.  
 
Onbelik začal zuřivě kopat nohama. Snažil se vytvořit dostatek prostoru na útok vůči droidovi. Zároveň 
chtěl získat lepší postavení. Brae dostal zásah do kolene, pak do břicha a pak do hrudníku. Odletěl, 
dopadl na záda a asi tři metry se sklouzl po podlaze. Onbelik využil situace a zaútočil na droida. První 
zásahy vyřadily droidův štít, další zásah způsobil, že droid doslova explodoval. Brae, který se ještě ani 
nestačil postavit na nohy, křikl. Zakryl si tvář rukou, aby se ochránil před kusy droida.  
 
Onbelik se přes veškerá zranění stále držel na nohou. Poznamenal, že Brae bojoval dobře. Brae zuřil. 
Střílel po Onbelikovi jeden výboj za druhým. Onbelik všechny vykrýval – Síla byla zpět. Brae byl zlostí 
celý bez sebe. Vrhl se na nepřítele šavlí. Onbelik ji Sílou chytil a otočil proti sokovi. Brae musel šavli 
držet všemi silami, aby ho nesekla. Bylo to obtížné. Řízla ho do tváře. Brae odletěl pryč, zády ke zdi. 
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Silně narazil a padl na zem. Onbelik se proti Braemu rozeběhl. Za pomoci Síly skočil a chystal se s 
dopadem zasadit finální úder.  
 
Brae stihl na poslední chvíli uhnout. Onbelik dopadl tak tvrdě, až se v podlaze udělaly praskliny. Jeho 
čepel do ní hluboko zajela. Brae se plazil k menším dveřím na druhém konci místnosti a zatím střílel 
na Onbelika, aby si ho udržel od těla. Dveře se náhle otevřely. Stáli v nich Joil a Lima. Sdělili, že musí 
rychle pryč. Nepřítel vyslal četné posily, proti kterým už neobstojí. Brae ale křičel, že Onbelika musí 
zabít, a nepřestával střílet. Onbelik se pomalu blížil k trojici. Chtěl Braeho hlavu. Uvědomoval si, že je 
pro něj hrozbou.  
 
Joil řekl, že musí pryč ihned, zatímco Lima zpomalovala Onbelika vlnou Síly. Nemohla ho držet pořád, 
byl silný. Brae stále střílel, nechtěl se vzdát. Žádný ústup, ne teď. Joil už s Braem ztratil trpělivost a 
dotkl se jeho hlavy. Brae upadl do mrákot a dvojice Jediů ho rychle odtáhla pryč. Stormtroopeři odpálili 
nálože, které dveře zatarasily troskami. Všichni rychle běželi zpět do výsadkových člunů. Čluny, 
kterých už nezbývalo mnoho, se vrátily zpět na Great Victory, která i se zbytkem flotily rychle zmizela 
v hyperprostoru.  
 
Onbelik vyčkal na posily. Mezi nimi byl i lékařský personál. Přikázal mu, aby využil technologie této 
laboratoře a zdokonalil jeho tělo. 
 
Nová organizace Gaan začala terorizovat Mandalore, přepadávala různá města a obchodní lodě. Alexi 
Itera seděla na trůně a neustále poslouchala množství novinek o Gaan. Ještě se plně nezotavila po 
porážce Scorche a nastal nový problém. Velitel bezpečnostních jednotek ji ujistil, že mají vše pod 
kontrolou, ale její rádce si nebyl jist, na jak dlouho. Alexi ale trvala na tom, že to zvládnou. Nějaká 
banda pirátů je nezastaví. Stále ale měla pocit, že jí něco uniká.  
 
Náhle přišla zpráva od jednoho z vojáků. Žádal posily. Zdálo se, že Gaan předvídá každý krok, který 
Mandalore udělá. Jeden z velitelů ohlásil, že Gaan zahájil útok poblíž Sundari. Vypadalo to, že má 
namířeno do centra města. Alexi rozkázala mobilizovat nejschopnější vojáky. Ulice Sundari byly velmi 
dobře zabezpečené a větší část obyvatel byla evakuována do bezpečí. Alexi a její tým netrpělivě 
vyčkávali na příchod Gaan, ale nikdo nikde. Alexi se soustředila. Něco jí říkalo, že útok přijde 
z podzemí. Uvědomila si, že Gaan musela využít kanalizační systém. Náhle došlo k výbuchu, který 
vytvořil velké díry v zemi. Z nich začaly vylézat jednotky Gaan. Alexi tasila své dva blastery a zastřelila 
každého, kdo se jí postavil do cesty. Jeden z protivníků ji však vyrazil jeden blaster z ruky. Alexi ho 
odkopla pryč a aktivovala svůj světelný meč, který po něm hodila a následně si ho přitáhla Sílou. 
Pokračovala v sekání nepřátel, ale přicházelo jich stále víc a víc. Pomocí jetpacku vyletěla do vzduchu 
a přistála na vrcholu jedné budovy, odkud měla rozhled. Gaan měl početní přesilu a moment 
překvapení. Viděla, jak druhá skupina Gaan ihned po výbuchu odešla jinam. 
  
Alexi došlo, že má namířeno k bunkrům, kde se skrývali civilisté. Rozhodla se je zastavit, i když 
věděla, že tento útok je má jen odlákat. Jednotkám Gaan se povedlo zneškodnit obránce bunkrů a 
začaly si brát civilisty jako rukojmí. Alexi a její vojáci zaútočili ze vzduchu. Přesně, jak velitel Gaan 
předpokládal. Nechal vyslat signál. Alexi a ostatní začali útočit na Gaan, ale když viděli, že mají 
rukojmí, přestali. Alexi vyzvala velitele, aby se vzdal. Velitel přikázal zastřelit jednoho rukojmího. To 
Alexi rozzuřilo, pomocí Síly se urychlila a zaútočila. Ovšem narazila do silového pole. Gaan následně 
zlikvidoval všechny její vojáky. Velitel Alexi přikázal, aby udělala vše, co jí řeknou, jinak zemře další 
rukojmí. Alexi neměla na výběr. Velitel jí řekl, aby odvolala své jednotky a připravila hostinu, protože 
dnes bude novým vůdcem Mandalore on.   
 
Velitel pak dostal hlášení, že se blíží menší jednotka. Velitel se podíval na Alexi, ta ale nevěděla, o co 
jde. Jeho požadavek splnila. Tajně doufala, že to jsou nějaké posily. Do okolí začaly padat kouřové 
granáty, nikdo nic neviděl. Byly slyšet výstřely. Po chvilce se kouř rozptýlil a rukojmí byli volní. 
Jednotky Gaan byly zneškodněny, ale jejich velitel stihl utéct. Alexi si všimla, že vojáci, kteří přišli, mají 
jiné mandalorianské uniformy. Silové pole se vypnulo a Alexi byla volná. Alexi se zeptala, kdo jsou.  
 
Jejich vůdce se představil jako Dhar Jhetti. Přišel na pomoc. Sundal si masku a podal Alexi ruku. Ta 
z něj necítila nic divného, pouze bojového ducha. Vypadal jako typický Mandalorian, ale nikdy o něm 
nic neslyšela. Sdělil, že zachránil její jednotky. Alexi mu pověděla, že velitel Gaan stihl utéct. Dhar 
tedy svým mužům přikázal, aby prohledali okolí.  
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Civilisté začali Dharovi tleskat. Alexi se ho zeptala, kdo vlastně je. Vysvětlil, že ho jeho otec z planety 
vyhnal, když byl ještě dítě. Život strávil na Coruscantu a teprve po otcově smrti se mohl vrátit, aby 
očistil jméno jeho rodiny. Když slyšel o nové zločinecké organizaci, která ohrožuje Sundari, neváhal a 
šel na pomoc. Alexi ho pochválila, jeho pomoc se jí hodila. Všimla si, že měl na tváři jizvu od 
světelného meče. Dhar vysvětlil, že jizvu mu udělal Temný Jedi, který zabil jeho otce. Nevěděl, proč 
ho nechal žít, ale věděl jistě, že Gaan má s ním určitě spojitost.  
 
V noci byla uspořádána oslava pro Dhara. Kayn dokázal zamaskovat fakt, že ovládá Sílu, aby to Alexi 
nevycítila. Po oslavě Kayn kontaktoval Taliu. Sdělil jí, že se mu podařilo získat Alexinu důvěru. Brzy 
začnou další krok. Zatím má Gaan přestat s veškerými útoky.  
 
Dass si opatrně přidržoval svitek pod ostrým světlem a zblízka na něj hleděl svýma očima, pronikavě v 
něm pátral po všech jeho tajemstvích. Každý znak překládal všemi možnými způsoby, aby docílil 
správné kombinace. Ty se však střídaly a svitek byl tak starý, že sithský jazyk byl na něm v úplně jiné 
podobě než za doby jiných slavných Sithů, jejichž řeč Císař dosti slušně ovládal. Zatím však nedosáhl 
svého cíle, objevil sice pár informací o hrozivé moci krále Adase, ale nic o tom, jak najít jeho holocron, 
který měl prý vydávat jisté znamení v Síle, kterému se však Dass nedokázal dopídit. 
 
Celá místnost byla počmárána vším možným, jak si Dass psal informace před sebe, posekaná a 
páchnoucí elektřinou, jak ze sebe Dass vypouštěl návaly vzteku z neúspěchu, a posetá dva tucty 
mrtvých těl Zatracených, kteří se odvážili několikrát vstoupit, ve svých záchvatech si Dass 
neuvědomoval, že pro ně sám poslal. Mnohokrát meditoval, ale nic nepomáhalo, svitek jako by byl 
prokletý. Nejspíš je, pomyslel si Císař, což by tak odpovídalo tomu, jak byl nalezen. 
 
Několik Zatracených vykopávalo jednu hlubokou jámu, která měla sloužit jako věznice na Korribanu. 
Bylo jich tam několik stovek a ve chvíli, kdy se dostali do konečné hloubky, je najednou popadlo jakési 
šílenství, vyběhli ven a bez jakéhokoliv varování se vrhli na dozírající Noční pláště. Těm se je povedlo 
zpacifikovat, jejich elitní výzbroj je ochránila před prvním nečekaným útokem a když se sešikovali, 
Zatracení padli pod jejich elektroholemi do několika minut, přestože měli více než čtyřicetinásobnou 
přesilu. Čtyři Noční pláště se šli podívat, co se dole stalo, ale po návratu nahoru se chovali stejně jako 
Zatracení a museli být svými spolubojovníky rychle zabiti. Následně byla celá oblast uzavřena a přímo 
do jámy se vydal sám Querida, ten dostatečně brzo před jejím dnem ucítil hrozivé sithské kletby a 
prohlásil, že na to se musí podívat osobně Císař. Dass se dolů vydal a musel čelit mnoha podivným 
útokům na svou mysl, jeho ohromná vůle však přetrvala a ve výbuchu své moci, kdy vypařil chapadla, 
která se objevila v tu chvíli, kdy zdolal poslední útok na svou mysl, odhalil pod sutinami zasypanou 
truhlu. Byla zapečetěná, ale pomocí Síly jí bez problémů otevřel, další útoky už nepřišly, zřejmě se 
všechny ochranné kletby vyčerpaly. A uvnitř byl tento svitek. 
 
Když si Dass uvědomoval, jakou moc král Adas vložil na pouhý svůj svitek a která tam hlavně 
přetrvala více než 28 000 let, představa, jaká musela být jeho celková moc a jakými musel oplývat 
schopnosti, byla téměř nepochopitelná. 
 
Císař právě vyluštil další na první pohled zbytečnou pasáž, ve které se Dassovi potvrdilo to, co si 
myslel. Král Adas na rozdíl od mnoha jiných starých Sithů netoužil, aby se jeho učení naučil kdokoliv, 
kdo ovládá Sílu. Chtěl, aby byl jeho odkaz převzat někým hodným té moci a ten někdo si to musel 
zasloužit. Pranic mu to však nepomohlo, a když se po další hodině znovu ztratil ve změti převrácených 
znaků, definitivně mu došla trpělivost. Tohle už nebylo jako předtím, kdy ze sebe svůj hněv vypouštěl, 
aby se uklidnil a mohl pokračovat. Tohle by téměř záchvat, kdy už nehleděl na to, aby svitku neublížil, 
vypadalo to, jako by se v něm probudilo šílenství jeho otce Sceletona. A s šílenstvím přišla i 
nekontrolovatelná moc. 
 
Mrštil svitkem přes celou místnost a pak roztáhl své ruce tak prudce, že vlna Síla, která z nich vylétla, 
projela tlustým okolním zdivem jako nůž máslem a celá místnost se stejně jako všechny místnosti nad 
ní zhroutila. Desítky tun suti se řítily přímo na Sithského císaře, ten však sevřel ruce v pěst, sutiny 
vylétly jako ohňostroj a při dopadu dštily zkázu na Korriban. Toho dne zabily mnoho Zatracených, ale 
Dass by jich za cenu toho, čeho přitom dosáhl, klidně obětoval mnohem více. 
 
Blesky, které následně vylétly přímo z nitra Dasse, vypadaly úplně jinak, nebyly modré, spíše zářily 
všemi barvami a vše, co v místnosti zbylo, zničily. Včetně svitku krále Adase, zdálo se Dassovi, který 
začínal už v rámci možností klidně uvažovat nad tím, jak velkou výhodu právě zahodil. Mezitím opadl 
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veškerý prach vyvolaný touto situací a odhalil svitek, který se třpytil na poškozené podlaze a zdál se 
jiný. Císař ani nedýchal, když ho bral do ruky, všechny dosud nepřeložené znaky se úplně změnily. 
 
Najednou začal svitek dávat perfektní smysl, měl jasnou logiku a když Dass našel správnou 
kombinační řadu, konečně si ho celý přeložil. Stálo v něm, že aby se uživatel Síly „naladil“ na vlny 
Síly, které vysílá holocron krále Adase, musí provést složitý rituál (který byl ve svitku dále popsán), při 
kterém se ještě mnohem více se Sílou propojí. Pro tento rituál je však nutné mít jeden klíčový 
předpoklad – být nadaný na sithskou magii, kdo by rituál zkusil, a přitom tímto talentem neoplýval, 
zakusil by nezměrnou a nekonečnou bolest. Kdo však nadání má a uspěje, získá poklad nad všechny 
poklady. 
 
Dass se pousmál, věděl, že on v sobě má jisté nadání na sithskou magii, přestože sám se jí nebyl 
schopen naučit. Ovšem s tímto detailním popisem rituálu by to pro něj nemělo být až tolik těžké 
provést rituál. Císař vykročil z místnosti, pohovořil s Queridou, který uctivě čekal před zničenou 
místností a nařídil mu, aby Zatracení a Noční pláště opravili jak tuto místnost, tak i ostatní zbořené 
části paláce, které se zbortily vlivem kaskádového efektu. Querida viděl jak svitek v rukou Dasse, tak i 
oheň jeho v očích a cítil, jak jím nyní silně proudí Temná strana a domyslel si, co Císař dělá, proto se 
raději ani neptal, kam jde. 
 
Dass se vydal do svého soukromého chrámu rychlým stálým tempem. Cesta proběhla v klidu a Císař 
kráčel v tichu, shromažďoval svou moc. V chrámu rychle došel do své meditační místnosti, byla prostá 
veškerých ozdob, aby nic nerušilo meditujícího. Dass, nyní znající obsah, pomalu četl ze svitku a 
prováděl předepsané kroky. 
 
Těžce se usadil a rukama si přikryl kolena. Zavřel oči, svitek se předtím naučil nazpaměť. Do jeho 
nitra se začala plynout nová Síla, kterou svou myslí přivolal. Byla neuchopitelná, neměla tvar a nešlo 
si jí představit. Plazila, ale zároveň vznášela jako plyn, přesto vypadala jako nekonečně hluboká 
kapalina. Jakákoliv věc o ní měla své ale. Byla to prastará moc Temné strany Síly, tisíciletí ztracená, 
ale za dávných dob zkrocená králem Adasem a tajně připoutaná k jeho holocronu. A právě tahle moc 
mohla přitahovat jako magnet toho, kdo dokáže ovládnou alespoň její zlomek. 
 
Císař se skácel na zem v agónii, byl rozežírán zevnitř. Zatnul ruce pěst a svými nehty si nechtěně 
prořízl dlaně. Nenechal se však porazit, v jeho nitru se doslova rozžehl plamen, který tam založil jeho 
vztek na svou neschopnost a ten spaloval parazitickou moc. Spaloval jí a oslaboval, podřizoval jí 
Dassově kontrole. Ten se znovu ztěžka posadil a s ohromným řevem konečně vstřebal tuto Sílu. 
 
Cítil, jak v něm pulzuje, stejně jako jeho srdce. A stejně tak, ne-li ještě více, cítil svůj konečný cíl, 
holocron krále Adase. Přímo sálal mocí, přestože zatím slabě, byl od Císaře příliš daleko, ale to se 
brzy mělo změnit. I přes touhu okamžitě najít tento artefakt, se Dass rozhodl meditovat, tento rituál byl 
na hranici jeho možností a on potřeboval načerpat zpět své síly. Nebyl si totiž jistý, jestli mu v čele 
nebudou stát další nástrahy. 
 
Po pár hodinách jeho kroky směrovaly skrz Údolí Temných pánů, viděl zborcené a tisíciletí vykradené 
hrobky, viděl před sebou dějiny, jak vyvstávaly z prachu a popela. Jeho zrak se však tímto směrem 
nyní nestáčel, nepátral po s největší pravděpodobností ztracených tajemstvích těch, kteří se 
opovažovali zvát Sithy, on šel s jistotou po největším odkazu opravdového Sitha, Sitha, proti kterému 
by, pokud byl svitek, byť jen z poloviny pravdivý, nikdo z těchto nejspíše neobstál. Přesto se v jednu 
chvíli zastavil a na chvíli odvrátil zrak do svého cíle. Stál před impozantní hrobkou Tulaka Horda, který 
byl dle Císařova názoru jeden z mála lidských Sithů hoden úcty, Dass by rád ovládl jeho umění se 
světelným mečem, ale v tomhle ohledu mu okolnosti nehrály do karet. Teď však možná získá ještě 
lepší tajemství… 
 
Pulz oznamující Adasův holocron se stále zvětšoval, nyní naprosto přehlušoval tlukot jeho srdce a 
Dass necítil nic jiného. A tak se Sithský císař konečně ocitl před svým cílem, na zemi se před ním 
nenápadně válel oblý a těžký kámen. Stačilo však, aby Dass pouze mávl rukou a odlétl jako pírko. 
Ukrýval malou díru v zemi, letmo si celé místo prozkoumal Sílou a zjistil, že tam dole je nevelký 
komplex chodeb a místností. Právě zde byl holocron zanechán svým posledním majitelem. Najít ho se 
nezdálo těžké, v jeho mysli zářil jako pochodeň. Císař sešplhal dovnitř, ocitl se v naprosté temnotě. 
Zapnul světelný meč, ne, že by se bál zabloudění, ale chtěl si to tu prohlédnou vlastníma očima. 
Pomalu kráčel po drsném písku a pozoroval přitom nápisy na stěnách. Zdálo se, že jsou ve starém 
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sithském jazyce, který nebyl nepodobný tomu, jímž byl sepsán svitek. Dass si přeložil jen některé 
pasáže, aby se ujistil, že neobsahují nějakou významnou informaci, poté, co došel k výsledku, že ne, 
se vydal rázným krokem dál. 
 
Když už byl téměř u cíle a stále se nic nestalo, jeho podezření stoupalo, dávno už čekal nepříjemnosti 
a to, že dosud nepřišly, ho znepokojovalo více než ony samotné. Byl maximálně ostražitý a hlídal si 
každý krok. Jeho meč vydával rudou záři, ale zdálo se jako by slábl. Všechno temnělo, více než 
normálně. Dass, Sithský císař, Temný Pán ze Sithu a mistr Temné strany Síly, cítil nervozitu! Věděl, 
že něco je špatně, cítil bezprostřední nebezpečí. Na poslední chvíli tasil svůj druhý světelný meč a 
slábnoucími čepelemi automatickým výpadem přesekl v půli jednoho Tuk‘atu, který na něj vyskočil 
odnikud. Zezadu přibíhali další dva, ale Císař včas vyskočil a během salta se otočil. Ladně dopadl na 
obě nohy a postavil se do pozice proti nim. Když svou pravou ruku posunul dozadu do obranného 
postavení, nechtěně strčil do mohutných dveří. Přes jejich obludnou velikost se bezezvučně otevřely a 
Dass upadl. Meče mu vypadly z rukou a zakutálely se kamsi do tmy, která najednou vše pohltila. 
Místnost, kam se nyní dostal, se zdála prostorná a čtvercovitého tvaru, její zdi byly evidentně holé. 
Uprostřed ní stál na podstavci vytoužený cíl, červeně zářící krabička ve tvaru jehlanu. Císař si pohled 
na ní nestačil vychutnat, v tu chvíli na něj totiž vyskočili ti dva Tuk‘atové, byli však usmaženi blesky, 
které vyšly z konečků prstů jejich nepřítele. 
 
Dass se snažil postavit, když tu uslyšel podivný zvuk. Patřil malému druhu brouka Pelko, Císař si 
rychle rozpomněl, že neútočí na příliš silnou kořist. Přesto na něj zaútočili, hnáni podivnou sílou. Dass 
roztáhl ruce a následně je srazil o sebe. Jejich malá těla byl drcena nepopsatelným tlakem, přesto 
musel být tento útok zopakován několikrát, aby se jich všech zbavil. Zdálo se jako by byli nejen hnáni 
do nechtěného boje, ale i posilováni. To samé se dalo říct snad o celém dalším tuctu Tuk‘atů, který na 
něj hromadně skočil. Pár se jich dokonce zakouslo do rukou Císaře, ale ten je od sebe odhodil a 
následnou vlnou energie následovanou výronem blesků je všechny zabil a dokonale si ta kousnutí 
vypálil. 
 
Už se zdálo, že zvítězil, když tu ucítil ohromnou agónii bolesti na hlavě. Během útoku Tuk‘atů musel 
přestat dávat pozor, pár brouků Pelko se mu dostalo na hlavu a nyní mu do ní bolestivě zapíchly své 
ostny. Rychle je smetl hřbetem ruky, ale jejich jed mu začal neutralizovat činnost mozku, nebylo to 
smrtící, ale hrozilo, že upadne do bezvědomí nebo bude mít zpomalené mozkové funkce. A pak přišlo 
to nejhorší, to, co mělo složit na kolena i ty nejsilnější bytosti, které se zatím vyčerpaly. Přímo u 
Dassova těla se vynořili dva temní draci Hssiss, Dass měl vlivem jedu brouků Pelko oslabené 
vnímání, a to společně s jejich schopnostmi znamenalo, že si vůbec nevšiml, jak se přiblížili, dokud je 
neměl přímo u sebe. Než se vzmohl na obranu, oba více než dvoumetroví netvoři se do něj zakousli 
svými čelistmi a zaryli svoje drápy přímo do jeho těla. Začal se z něj řinout krev a zároveň se mu po 
těle začal šířit jed, smrtící jed. Ani jeho ohromný hněv na své selhání ho tentokrát nebyl schopen 
zachránit. Naplno klesl k zemi a z poslední sil, které mu zbývaly, vyslal Sithský císař vlnu nejryzejší 
Temné strany Síly k holocronu. Poslední, co viděl, bylo, jak zaprskal a vynořil se z něj jakýsi obrys, 
nebyl ho schopen rozlišit. A pak vše vybouchlo, byl pohlcen temnotou, která vyšla ze stínů a obalila 
jeho tělo… 
 
Alexi trénovala s Dharem (Kaynem), aby zlepšila jeho šermířské dovednosti. S vibromečem mu to 
moc nešlo. Dhar vysvětlil, že mu šerm nic moc neříká a vibromeč používá jen málokdy. Kayn cítil 
znechucenost nad šermířskými schopnostmi Alexi a nad tím, že své schopnosti musel zatajovat, aby 
neodhalil svoji skutečnou identitu.  
 
Dhar si udělal v Mandalorianské alianci dobré jméno. Povedlo se mu odrazit spousty útoků Gaan a 
zachránit spousty životů. Alexi na druhou stranu tak úspěšná nebyla. Kayn samozřejmě věděl, jaké 
taktiky použít, aby Alexi znepříjemnil situaci. Věděl o každém útoku, takže toho dost zneužíval. Ona 
zase neměla nejmenší tušení, že Dhar je druhá nejvýše postavená osoba v Unii svobodných systémů, 
učedník Kray Sise a vůdce organizace Gaan. 
 
Alexi ukončila trénink, Dhar ji za něj byl vděčný. Alexi mu ukázala holomapu, byla tam jedna 
z hlavních základen Gaan. Na tu chtěla zaútočit, potom dorazí ten zbytek. Dharovi to připadalo jako 
past. Celou dobu je nemohli vystopovat a náhle objeví jejich tajnou základnu. Alexi uznala, že je to 
divné. Odešla se připravit. Dhara pověřila velením v její nepřítomnosti. 
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Kayn odešel do svého pokoje, aby meditoval. Mohl Alexi snadno porazit a stát se Mandalorem, ale 
chtěl mistrovi prokázat, že to zvládne i bez toho. Zavolal Talii a Kelithovi a sdělil jim, že Alexi jejich 
návnadu spolkla. Měli mu připravit jeho brnění. Chystal se udělit Alexi pár lekcí. Základna Gaan byla 
sice objevena, ale bylo to přesně to, co Kayn chtěl. Alexi si byla jistá, že tentokrát má výhodu ona. 
 
Alexi a její vojáci se nepozorovaně dostali do nitra základny Gaan. Zjistila, že ji musí podporovat 
někdo velmi bohatý. Gaan měla moderní stíhačky a lodě, její vojáci nosili speciální brnění a zbraně. 
Alexi nechala tým rozdělit a nenápadně likvidovat nepřátele. To ale nevydrželo dlouho. Spustil se 
alarm a nastal masakr.  
 
Alexi tasila světelný meč a urychlila se Sílou. Žádný voják Gaan se ji nemohl rovnat, všichni byli pobiti. 
Pak spatřila velitele Gaan, který tehdy nechal zastřelit onoho rukojmího, malého chlapce. Ani na chvíli 
neváhala a vyrazila proti němu. Velitel ani nestihl doříct větu a Alexi ho začala škrtit Sílou. Velitel se 
snažil něco říct, Alexi ho pustila a chystala se ho dorazit. Velitel řekl, že o jejím útoku věděli. Alexi mu 
usekla hlavu. Zavolala zbytek týmu, ale nikdo ji neodpověděl. Ucítila přítomnost temné strany Síly. 
Myslela si, že je to onen Temný Jedi, o kterém Dhar mluvil. Alexi vydala rozkaz k ústupu, ale bylo 
pozdě. Kaynovi se podařilo zmasakrovat většinu jejích vojáků.  
 
Náhle před ní stanul Temný Jedi s maskou a brněním, které připomínalo to mandalorianské. Alexi na 
něj zaútočila. Kayn použil Sílu, aby se ubránil. Alexi se snažila být v klidu a znovu zaútočila. Kayn ji 
však odhodil Sílou několik metrů daleko. Kayn ji řekl, že její šermířské schopnosti jsou chabé. Tasil 
svůj meč a udeřil. Alexi rychle uhnula a protivníka se snažila odhodit Sílou. Ten však energii odrazil a 
vrhl se na ní. Kayn provádět výpady elegantně, přesně a rychle. Používal více forem najednou, Alexi 
nemohla najít vhodný proti-styl. Kayn ji během chvilky odzbrojil a vrhl na ní blesky Síly. Alexi začala 
řvát bolestí. Náhle vypustila masivní vlnu Síly. Té se sice Kayn ubránil, ale byl překvapen. Alexi 
vypustila ještě jednu vlnu. Kayn odskočil dozadu. Pobízel Alexi, aby využila svůj hněv. Alexi poháněná 
zlobou si přitáhla svůj meč a pokračovala v útoku. Její útoky byly dravější, silnější a přesnější než před 
tím.   
 
Kaynovi to dělalo radost. Už dlouho nebojoval s někým, kdo by vydržel takhle dlouho. Uznal, že její 
moc podcenil. Alexi se napřáhla k silnějšímu útoku. Výpad byl silný, ale Kayn ho snadno vykryl. 
Rozhodl se zaútočit. Ladnými pohyby začal dělat výpady, které Alexi nikdy neviděla. Kayn se jí začal 
jevit jako šmouha a ztrácela přehled o tom, kde je. Náhle zakopla a upustila svůj meč. Kayn mířil na 
její hlavu svým mečem. Poděkoval jí za dobrý boj. Alexi ho pobídla, aby ji už konečně zabil. Kayn ale 
meč vypnul a nabídl ji, že když se k němu přidá, ukáže jí novou cestu.  
 
Alexi se ale nehodlala obrátit na temnou stranu. Kayn do ní tedy pustil blesky. Upadla do bezvědomí. 
Kayn ji nechal zavřít do speciální cely, kterou pro ni předem přichystal. Zavolal Talii, aby pro něj 
poslala loď. Byl čas převzít kontrolu nad Mandalorem.  
 
Hackovi se vysmíval záhadný hlas. Hack po něm vypustil salvu blesků. Všude kolem něj byla jen 
mlha, takže nevěděl, jestli se mu ho podařilo zasáhnout. Odpovědí mu ale byl jen pronikavý smích. 
Hack se začal soustředit a zvedl ruku. Mlhu odpudil. Kolem sebe viděl Inkvizitory, své bratry. Každý 
z nich smrtelně vykřikl a spadl k zemi. Hack pomalu ustoupil. Kolem mrtvých těl kráčel onen stín 
s červenou září. Měl světelný meč. Hack proti němu vyběhl s obrovskou zuřivostí. Ten se ale nezalekl 
a Hacka jediným sekem donutil upadnout. Hack se ale rychle zvedl a poslal po něm blesky. Se stínem 
to ale ani nehnulo. Chytil Hacka kolem krku a začal ho škrtit. Necítil bolest, jen temnotu. Když konečně 
procitl, byl zpět v onom nádherném paláci. Začal se rychle rozhlížet. Bylo to opravdu nádherné místo. 
Připadalo mu ale chladné. 
 
Za jeho zády se ozval hlas, který ho oslovil jako svého syna. Rychle se otočil a uviděl postaršího 
muže. Muž ho označil jako Revarguse. Hack chtěl zoufale vědět, co to znamená, ale nedoufal, že mu 
ten muž, který je možná jeho otec, mohl odpovědět. Muž řekl, že Revargus je ohromná síla. Revargus 
je i onen muž, i jeho otec jím byl a jeho otec též. Jsou dávná síla, která se vrátí. 
 
Hack se probudil ze snu, zcela zpocený. Ten sen pořád pronásledoval. Bylo to nepříjemné. Doufal, že 
je to temnou aurou Síly na Korribanu a že jakmile planetu opustí, tak se to zmírní nebo úplně zmizí. 
Mýlil se. Zdálo se, že sny začínají nabírat na intenzitě. Možná to měl říct Dassovi, možná by mu 
pomohl vysvětlit, co to znamená.  
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Z rozjímání ho přerušilo zaklepání. Hack se oblékl a otevřel dveře. Byl to jeden z Chissů. Admirál 
Banrivar'qito si žádal jeho přítomnost. Cestou na můstek si Hack všiml, že loď je v plné pohotovosti. 
Ano, pravda, tohle jsou Chissové. Pro ně je připravenost, řád a disciplína druhá mateřština. Jenže 
tohle bylo jiné. Všichni byli připraveni k boji, někteří běželi směrem k hangáru. Hack se zeptal, jestli jde 
o útok, Chiss jen nepatrně zavrtěl hlavou. Birn a Seris už byli na můstku. Překvapivě se jednou 
konečně nehádali. Birn trpělivě vyčkával ve svém křesle, Seris netrpělivě přecházel z jednoho rohu 
místnosti do druhého. Když si všiml že Hack přišel, ulevilo se mu. Birn mohl konečně zahájit brífink. 
Hack byl ve flotile už trochu déle a zatím pouze jen vyčkávali. Teď se ale zdálo, že akce je konečně 
tady. 
 
Viceadmirál Narbiarv'vir zapnul hologram. Na něm byla vykreslena malá stanice, u které kotvily dva 
lehké křižníky. Vedle stanice byly čtyři malé objekty, které vypadaly jako nějaké družice. Kolem nich 
poletovaly eskadry stíhaček. Birn sdělil, že toto je zbraň Galaktické ligy – bóje schopné vytáhnout loď 
z hyperprostoru a hned potom ji paralyzovat. Cílem je získat alespoň jednu – chisští nebo sithští vědci 
pak mohou přijít na to, jak fungují a vyvinout proti nim obranu. Seris namítl, že je to sebevražda. Bóje 
jejich flotilu vyřadí a Liga během okamžiku zavolá posilu, která je zničí. Birn vysvětlil, že poletí pouze 
dva destruktory. V každém budou Inkvizitoři. Obě lodě jsou modifikovány tak, aby se jejich systémy 
daly rychle vypnout a zase zapnout. Jakmile Inkvizitoři vycítí impulz, vypnou systémy, a jakmile se 
pulz přežene, zase je zapnou. Tak to budou dělat stále dokola, dokud se jim nepovede vlečným 
paprskem bóje sebrat a dostat se pryč dřív, než přiletí posily.  
 
Hack zůstane na lodi s Birnem, Serisem a jedním dalším Bojovým Inkvizitorem. Zbylí odejdou na 
druhou loď. Birn Narbiarv'vira převelel na jinou loď. Kdyby během akce náhodou zahynul, Druhý 
operační svaz bude potřebovat nového admirála – Narbiarv'vir byl nejlepší kandidát. Za půl hodiny 
byly oba destruktory připraveny vstoupit do hyperprostoru. 
 
Let trval poměrně dlouho. Lodě se nakonec vynořily u malé vesmírné stanice, kterou Hack předtím 
viděl na hologramu. Birn vydal rozkaz k palbě. Zbraně začaly střílet po motorech jednoho z křižníků. 
Ten byl vyřazen. Seris vycítil aktivaci bóje. I Hack to cítil. Trojice Inkvizitorů rychle vypnula systémy, 
loď byla doslova mrtvá. Když se vlna přehnala, Seris vydal rozkaz systémy zase zapnout. Stejně tak 
učinili i Inkvizitoři v druhé lodi. Obě začaly střílet do druhého křižníku. Eskadry stíhaček opustily své 
hangáry a vydaly se do boje s ligovými stíhačkami, které bóje hlídaly. Impulzy z bójí proti nim nebyly 
tak efektivní, ztráty byly jen minimální. Ligové stíhačky byly zničeny či zahnány na útěk. 
 
Ligový křižník byl sice v nevýhodě, ale kdykoliv se impulz přehnal po chisských lodích, mohl střílet na 
zcela nekryté a zranitelné cíle. Způsoboval tak těžká poškození. Oba destruktory byly téměř zničené, 
jejich poškození byla vážnější než ta, která utrpěl ligový křižník. Podařilo se však zachytit všechny čtyři 
bóje. Všechny chisské stíhačky je kryly před novou várkou ligových stíhaček, které vylétaly z obou 
ligových křižníků, a i ze stanice samotné. Jakmile byly bóje v hangárech, oba destruktory se rychle 
ponořily do hyperprostoru. Většina chisských stíhaček zůstala na místě, aby kryla jejich ústup.   
 
Hack věděl, že bez pomoci Serise a druhého Inkvizitora by to určitě nezvládl. Přišli sice o většinu 
stíhaček a utrpěli silná poškození, ale jejich mise byla úspěšná. Hack odešel z můstku, ale nebyl 
spokojen. Měl zvláštní pocit, že tu něco nehraje. Běžel do hangáru, kde byla dvojice bójí. Technici je 
zatím nijak neprohlíželi, měli rozkaz s nimi nijak nemanipulovat. Hack k jedné přišel, i přes nesouhlas 
techniků. Prohlížel si její části, jedna z nich mu tam moc neseděla. Vypadalo to, že tam byla přidělaná 
dodatečně. Pak si uvědomil, že to není součást bóje, ale malá výsadková loď. Hack si uvědomil, že to 
je past. Ihned všechny varoval, ale technici nechápali, o co jde. 
 
Pak se náhle otevřely dveře a z lodi vyskákalo několik Clone Trooperů, kteří ihned zahájili palbu. Hack 
většinu výstřelů vyblokoval nebo odrazil. Technici a piloti z hangáru rychle utekli, takže Clone Troopeři 
se soustředili na Hacka. Hack se musel stáhnout do chodby. Neviděl žádné chisské vojáky, ani 
poplach zatím nebyl vyhlášen. Hack vyřadil osvětlení a ukryl se do tmy. Clone Troopeři se rozdělili na 
menší skupiny a vešli do chodby. Zapnuli svítilny.  
 
Jeden z vojáků náhle zmizel. Potom byl oddíl zaplaven blesky Síly, všichni padli k zemi mrtví. Kromě 
velitele. Velitel zahájil na Hacka palbu, ale ten to vykryl a probodl ho mečem. Střelba ale byla dobře 
slyšet, takže se Hack schoval za roh. Všechny skupiny se stáhly na místo. Hack na nic nečekal a 
zaútočil. Zabil tři z nich. Ostatní spustili palbu, ale Hack jim nedal šanci. Uhnul a zabil další dva. Další 
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palbu musel vykrýt, protože uhnout se ji nedalo. Střely odrazil zpět na vojáky, které tím zabil. 
Postupoval proti nim a probodával je svými meči. Bylo po všem. 
 
Hack byl stále v pozoru, meče nevypnul. Měl neblahé tušení. Cítil výkyv v Síle. Otočil se za sebe, ale 
tam nic nebylo. Pak vycítil, že se za ním něco pohnulo. Něco se na něj řítilo. Cítil strach. Byl to ten 
stín, který ho pronásledoval ve snech. Hack chtěl utéct, ale nemohl. Musel se postavit svému strachu, 
přestat se bát nočních můr. Hack namířil oba meče na stín. Záře čepelí ho tak osvětlila. Byl to člověk, 
ale starší. Měl prošedivělé vlasy a vcelku obyčejný hnědý hábit. Muž zapnul modrý světelný meč. Byl 
to Jedi Renis Zqer. Divil se, co tu Hack dělá a proč má na sobě inkvizitorskou výstroj. Hack řekl, že 
skutečně Inkvizitorem je, ale Renise to jen pobavilo. Nepovažoval ho za Inkvizitora. To Hacka 
rozzlobilo. Renis však řekl, že kdyby skutečně Inkvizitor byl, na Jedie by ihned zaútočil a nebavil by se 
s ním. V hangáru měl šanci je všechny zabít, ale místo toho nejdříve varoval techniky. To by žádný 
Inkvizitor ani Sith neudělal.   
 
Hack byl rozzuřen k nepříčetnosti. Tento Jedi nebyl stín z jeho snů. Zaútočil na něj. Rychlost útoku 
Renise překvapila, ale i tak ho dokázal zablokovat. Kopl Hacka do kolene a uvolnil se z jeho sevření. 
Hack zahájil sérii seků a úderů. Renis je vyblokoval, ale uznal, že Hack je opravdu dobrý. Je hodně 
rychlý. Některé útoky jen tak tak zablokuje. V téhle těsné chodbě měl navrch. Proto nechal Hacka, aby 
ho zatlačoval až ke dveřím hangáru. Teprve tam si Hack uvědomil, že byl svým nepřítelem využit. 
Když měl kolem sebe Renis otevřený prostor, měl možnost k úskoku a zahájení protiútoku. Hack 
zaútočil oběma meči. Nechal se však znovu napálit. Renis ho kopl do kolene a znovu se tak dostal ze 
sevření. Tentokrát však neustoupil, ale zahájil protiútok. Teď měl navrch on. Řekl Hackovi, že by z něj 
mohl být dobrý Jedi. To Hacka popudilo a začal silně sekat oběma meči do meče svého protivníka. 
Renis se to snažil blokovat, ale marně. Hack mu meč vyrazil z ruky. Renis se vzdal. Hack mu namířil 
obě čepele až k obličeji. Renis se ho opět snažil přesvědčit, že není Inkvizitor. Ale Hack do něj vpustil 
dávku blesků, kterými ho seškvařil.  
 
Birn byl rozzuřen. Nedokázal pochopit, proč si nikdo včas nevšiml té výsadkové lodi. Druhý destruktor 
byl ztracen, komando Clone Trooperů ho dokázalo ovládnout. Nebýt Hacka, ovládli by i tento. Velitel 
techniků opakoval, že měl rozkaz na bóji nesahat. Birn ale žádný takový rozkaz nevydal. Nechal 
velitele techniků odvést. Nebylo to všechno. Chyba byla i v lodním alarmu, který nefungoval. Birn 
věděl, že on sám nese zodpovědnost. Chtěl zavolat Dassovi, ale dostal rozkaz, že hlášení má sepsat 
sám Hack. Hack a Seris opustili můstek. Hack čekal od Serise nějakou pochvalu, ale žádnou nedostal. 
Když vešli do postranní chodby, Seris Hacka přitlačil ke zdi. Hrubě mu sdělil, že si na něj bude dávat 
pozor. Věděl, že za všechno může on. Podle Serise je zjevné, že Liga o útoku věděla. Proto u stanice 
bylo tak málo jednotek. Liga chtěla, aby ty bóje získali. Mezi sebou měli zrádce.  
 
Vrchní Inkvizitor Aust nepokojně seděl na velitelském křesle ve své vlajkové lodi Darkon třídy 
Harrower. Kolem jeho lodi byly nashromážděny sithské flotily. On sám byl velmi nervózní, Císař Dass 
ho sem poslal již před dlouhou dobou s tím, že brzy započne válka, ale nic se nedělo a Aust nepatřil 
mezi nejtrpělivější bytosti. Už se chystal zvednout a jít si zatrénovat, když tu na můstek vstoupil jeden 
z Nočních plášťů. Aust si pomyslel, že je to zase nějaké nezáživné oznámení o stavu flotily a 
povzdechl si. Voják však ohlásil, že dorazila zpráva od Císaře – cesta je volná. Mají provést rychlý 
útok na kuatské loděnice. Aust vydal rozkaz k útoku. 
 
Mandalorianská aliance svolala zasedání, aby se v nepřítomnosti Alexi rozhodla, co dál. Neprobíhalo 
ale v poklidu. Alexin rádce Ahker chtěl své kolegy uklidnit. Generál Geresh dodal, že Alexi byla 
obviněna z vraždy prezidenta Galaktické ligy, nedivil by se, kdyby pracovala pro Gaan. Dhar však 
namítl, že byla prokázána její nevina. Navíc obviňování Mandalora by se mělo trestat smrtí. Geresh už 
nic neřekl.  
 
Dhar řekl, že se vrátil na Mandalore, aby očistil jméno své rodiny. Nyní se mu povedlo zlepšit situaci 
lépe než ostatním. Dhar ukázal holomapu města. Základna Gaan byla nebezpečně blízko. Přeživší 
jednotky oznámily, že Gaan musí sponzorovat někdo velmi bohatý. Navrhl proto zahájit vyšetřování, 
aby odhalil, kdo to je. Ahker navrhl hlasovat o zvolení dočasného vůdce, dokud se Alexi nevrátí. 
Výsledek hlasování bude zveřejněn další den. Ahker také podpořil Dharův návrh ohledně vyšetřování. 
Zasedání potom skončilo. 
 
Ahker však Dharovi nedůvěřoval. Prověřil si ho. Jeho minulost na Coruscantu byla zahalena 
tajemstvím. Navíc mu bylo divné, že Gaan nežádala žádné výkupné. Později se Ahker vydal na 
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procházku. Všiml si, že ho někdo pronásledoval. Vytáhl blaster a namířil ho na onu osobu. Tou 
osobou byl Kelith. Přinesl Ahkerovi informaci o tom, kdo je zodpovědný za všechny tyto události. Na 
oplátku požadoval imunitu a nový život. Ahker ho chtěl zastřelit, ale Kelith ho přemluvil, že pokud plán 
onoho intrikána vyjde, nikdo nevyhraje – budou jen jeho loutkami. Ahker tedy schoval blaster a 
vyslechl si ho.  
 
Další den Dhar oznámil vedoucím členům Aliance, že jim zaplatil velké částky za to, že pro něj 
hlasovali. Alexi se totiž nikdy nevrátí, a tak Mandalore je nyní celý jejich. Jeden z vůdců dodal, že 
neměli na výběr. Poprosil Dhara, aby neubližoval jejich rodinám. Dhar mu řekl, že své slovo drží, a 
přikázal mu, aby zajistil, aby pro něj hlasovali i ostatní. Pak vůdce poslal pryč, protože chtěl slavit 
vítězství. Přišla Talia, jeho milenka. Oznámila mu, že Kelith kontaktoval Ahkera. Dhar jí jen sdělil, že 
odvedla dobrou práci.  
 
Další den Ahker svolal vojáky, a i s generálem Gereshem se vydal k Dharovi. Ahker nemohl uvěřit 
tomu, co se dozvěděl od Kelitha. Ten mu však ukázal důkazy. Kelith požadoval, aby byl Kayn zabit, 
jinak důkazy nezveřejní. Ahker se tedy spojil s Gereshem, jen tak měli proti uživateli Síly šanci. 
Vstoupili do jeho budovy. Kayn je už dávno vycítil, takže je čekal. Zeptal se Ahkera, jestli už vypátrali 
toho zrádce. Ahker mu oznámil, že ho přišel zatknout. Kayna to mírně rozzuřilo. Ahker také dodal, že 
novým Mandalorem je on, i když tento titul si nárokoval Kayn. Vojáci namířili na Kayna zbraně. Kayn 
tasil světelný meč a vrhl se na vojáky. Ti začali střílet, ale neměli šanci. 
 
Kayn se rozzuřil a vypustil na ně blesky Síly. Vojáci padli na zem, včetně Ahkera. Kayn ho pomocí Síly 
zvedl ze země. O Kelithově zradě věděl dávno, jeho hlavu si dá vedle té jeho. Sdělil mu také, že 
důkazy pozměnil, takže to bude vypadat, že zrádcem je Ahker. Pak Ahkera odhodil pryč. 
 
Sundari, Mandalore. Dhar se prohlásil Mandalorem a slíbil lidu, že zničí Gaan. Ve městě se objevovaly 
hologramy, jak jsou základny Gaan ničeny. Oznámil také, že sponzorem Gaan byl Ahker. Na 
hologramech se nyní ukázala nahrávka, kde bylo vidět, jak Ahker mluví s Kelithem. Dhar také oznámil, 
že nechá vybudovat sochu na počest Alexi Itery, hrdinky, která bojovala až do konce. Lid začal tleskat. 
Dhar se pak odebral do cely, kde držel Alexi. 
 
Alexi ho ráda viděla. Chtěla ho varovat před tím Temným Jediem, ale pak z něj ucítila Temnou stranu 
Síly. Uvědomila si pravdu. Dhar se jí představil pod svým pravým jménem. Vysvětlil, že kdyby pro 
svého mistra nezískal Mandalore on, přišel by někdo jiný – někdo, kdo by ho prostě zničil. Přišel ji dát 
nabídku. Sundal ji pouta. Alexi toho využila. Dala mu pěstí a přitáhla si jeho meč. Zaútočila na něj, ale 
Kayn kolem sebe utvořil štít Síly. Sdělil ji, že pro ni zajistil exil, daleko od všeho dění. Bude v bezpečí 
před Unií svobodných systémů. Nebo se k němu může přidat, aby mu pomohla porazit Kray Sise, 
protože její potenciál je obrovský. Kayn si přitáhl meč zpět. Alexi přestala bojovat a řekla, že pro dobro 
svého lidu raději odejde, než aby se s ním spojila. Řekla mu, že se chová jako loutka a že bude 
nakonec sám zrazen. Alexi pak odešla. 
 
Dostala vlastní loď, byly ji vráceny její osobní věci. Dveře od hangáru se otevřely a Alexi byla volná. 
Mohla letět, kam chtěla. Po chvilce přemýšlení zadala souřadnice a loď zmizela. Toho večera Kayn 
přemýšlel o tom, jestli tuto věc dělá pro sebe nebo pro svého mistra. Dělal to proto, aby jeho zem 
neskončila v plamenech, aby byl Mandalorem? Náhle měl vizi. Spatřil světelný meč, ale odlišný. Měl 
černou čepel. Otočil se na Talii a zeptal se, co ví o Darksaberu… 
 
Kdesi v Neznámých oblastech. Kray Sis přistál na planetě, kde po porážce Darth Erdega vycítil 
narušení Síly. Možná, že se Erdeg vrátil a našel si nové tělo. Kray Sis cítil něco jiného než dosud, 
nebyl to Sith ani Jedi. Posádka byla nervózní. Věděla, že o této planetě nikdo neví.   
 
Kray Sis vycítil přítomnost uživatele Síly. Zapnul meč. V tom okamžiku se před ním objevil muž 
v černém oblečení, se zakrytým pravým okem. Představil se jako Huren z rodu Dakut. Tato planeta se 
jmenovala Oroman. Chtěl vědět, co tu Kray Sis pohledává. Kray se přestavil a pověděl, že hledá 
někoho dostatečně mocného, kdo by byl schopen narušit Sílu v celé známé galaxii. Huren sdělil, že 
nikoho takového nezná a požádal Kraye, aby odešel. Temná strana Síly tu nebyla vítaná. Kray Sis 
zaútočil, ale Huren snadno uhnul. Z lodi vyběhlo několik vojáků. 
 
Huren pokynul rukou a náhle celá loď i s vojáky zmizela v prasklině v zemi. Krayovi bylo jasné, že 
Huren je ten, kdo narušil Sílu, ovšem děsilo ho, že Huren svoji schopnost se Sílou dokázal skrývat. 
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Zaútočil znovu, ale ten znovu uhnul. Odkryl si své pravé oko. Bylo zvláštní, bez duhovky, jen zornička. 
Kray vyslal blesky Síly, ale Huren mávl rukou a ze země vystoupila stěna, která útok pohltila. Kray 
znovu zaútočil, ale uvědomil si, že Huren zná všechny jeho tahy dopředu.  
 
Útočil znovu, i když to bylo zbytečné. Zjistil však, že Huren nevidí budoucnost, je jen extrémně rychlý. 
Odhalil, že za to může jeho pravé oko. Provedl proto falešný útok. Když na něj Huren začal reagovat, 
Kray vyslal vlnu Síly, která ho odhodila. Huren odhalil, že to umí díky svému oku, které se nazývá 
Kinta Akat. Bylo stvořeno pomocí prastaré alchymie. Dodal, že umí ještě mnohem víc. V oku se mu 
objevil červený kruh. Kray ucítil jeho Sílu, už ji netajil.  
 
Huren natáhl ruku, ze které vyrazily blesky. Zformovaly se v čepel. Oba se střetli, ovšem Kray 
následně skočil salto vzad a vyslal vlnu blesků. Hurenova čepel je však pohltila. Sáhl na zem, ze které 
začaly vylétávat stovky malých kamenů. Pomocí Síly z nich vytvořil malé ostré čepele. Pak je vrhl po 
Kray Sisovi. Kray se obklopil bariérou, která kameny vykryla. Huren následně vyslal blesk, který do 
bariéry vrazil a zrušil ji. Kray Sis viděl, že Hurenovi z oka teče krev. Cítil také, že sám už moc sil nemá. 
Huren znovu vytvořil čepel a rozběhl se proti nepříteli. Kray Sis však nestihl reagovat. Blesková čepel 
projela jeho hrudí a pak zmizela. Kray padl k zemi.    
 
Great Victory se i s flotilou vracela na Corellii. Brae seděl ve své pracovně a pomalu ujídal oběd. Měl 
nepřítomný pohled, přemýšlel. Rána na jeho tváři byla nyní pokrytá regenerační páskou. Nebylo to nic 
vážného. Brae spolkl další sousto a na chvíli přestal jíst. Pak náhle talíř prudce smetl ze stolu. Odletěl 
do rohu místnosti a rozbil se o stěnu, jídlo se rozletělo na všechny strany. Brae položil tvář do dlaní a 
opřel se lokty o desku stolu. Chvíli přemýšlel o tom, co co mohl udělat a co neudělal... Z rozjímání ho 
vytrhlo zapípání.  
 
Dveře se otevřely a dovnitř vešel Cass. Ohlásil, že stanice, které letěli na pomoc, bohužel padla do 
rukou žoldnéřů. Zeptal se, co s tím budou dělat. Brae suše oznámil, že tam pošlou další flotilu. Stanici 
nakonec získají zpět. Brae se opřel do křesla. Zíral do stropu. Cass sdělil, že přišlo také hlášení od tří 
pohraničních flotil, další útoky žoldnéřů. Brae rezignovaně sdělil, že všichni nepřátelé se rozhodli 
zaútočit zrovna teď, v době jejich největšího triumfu nad Sithy. Rozhodl se, že o tom řekne Senátu, 
snad uvolní více prostředků na obranu. Cass dále chtěl oznámit něco ohledně Joila a Limy, ale Brae 
ho zarazil. Křikl, ať mu ti dva nechodí na oči. Cass se snažil vysvětlit, že mu zachránili život, ale Brae 
namítal, že situaci měl pod kontrolou. Chybělo jen kousek a Onbelik by byl mrtvý. Cass ale řekl, že 
podle hlášení Jediů to tak nevypadalo. Onbelik měl Sílu zpět. Brae byl rozzuřen. Síla podle něj nic 
neznamenala. Dával na zkušenosti a výcvik. Náhle se z interkomu ozvalo hlášení o příchozí 
holonetové komunikaci. Brae vstal z křesla a odešel na můstek, Cass ho následoval.  
 
Brae zapnul ovládání hologramu. Objevil se obraz krále B-arta. Nečekal ho. B-art oznámil, že s ním 
potřebuje něco probrat. Něco, co může ovlivnit budoucnost galaxie na dalších několik let. Rád by 
přiletěl na Corellii v rámci diplomatické mise. Brae si s Cassem vyměnili překvapené pohledy. Brae 
souhlasil. Vztahy Ligy a Rhumijské říše byly dosud spíše neutrální. Rád bude jednat. Na Corellii dorazí 
přibližně za pět hodin, zatím kontaktuje letovou kontrolu, aby nechala B-arta přistát. V poslední době 
čelí útoku pirátů a žoldnéřů, bezpečnost je na vyšším stupni. 
 
Král po dalších čtyřech hodinách letu dorazil na Corellii. Corellie byla znatelně rozlišná od jeho 
domovské planety, lehce vyspělejší a mnohem víc obydlená, zvláště po nedávných bojích v centru 
Rhumijské říše, kdy byla zdecimována nemalá část Rhumianů. Král přešel do jednacího sálu, kde s 
Konzulem Sca-Lia-Kamou čekal na Braeho. Poslední ze tří Konzulů, Jarraxuz Warmitth byl daleko od 
Corellie a král na něj nechtěl čekat. Stejně s ním již hovořil a měli spolu nemalé plány. S jeho 
podporou mohl počítat.  
 
Great Victory s flotilou dorazila o hodinu později. Cass zůstal na palubě, Brae přiletěl přímo do vládní 
budovy, kde byla jednací síň Konzulů. Stráže ho přivítaly. Zeptal se, kde je Warmitth. Stráž ohlásila, 
že neví, zdá se, že má příliš mnoho práce. Brae vstoupil do haly, kde v křeslech už seděl B-art a Sca-
Lia-Kama. B-art sdělil, že jeho rozvědka potvrdila, že Sithové začínají s novou válkou. Brae řekl, že 
mají poslední soustavu. Galaktická liga a Unie svobodných systémů ji v podstatě obklíčila. Nemůžou 
dělat nic. Jejich porážka je otázkou času. 
 
B-art však slyšel, že čtyři ligové křižníky byly zničeny Sithy. Nemyslel si, že Sithové jsou bezbranní. 
Nechtěl se nechat zaskočit, jako mnohokrát předtím. Sdělil, že k němu přišel sithský diplomat, který 
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mu nabízel spojenectví. Prý mluvil o mocné říši. Brae však snahu získat spojence chápal jako důkaz, 
že Sithové už dlouho nevydrží. Brae by byl rád, kdyby se B-art připojil k finálnímu útoku na Korriban. 
Sca-Lia-Kama byl pro co nejrychlejší ukončení války, B-art souhlasil. Brae se také zmínil o svém 
problému s Belsaviským řádem. Senát by ho neměl podceňovat. B-art potřeboval spojku mezi Ligou a 
Rhumií, která bude předávat informace a Rhumii zastupovat v poradách či v Senátu. Brae mu nabídl 
jednoho z Jediů. S tím B-art souhlasil. Potom se rozloučil a odešel. 
 
Po jednání šel Brae zařídit všechny potřebné formality ohledně výměny diplomatů s Rhumijskou říší. 
Jeho nálada se zlepšila. Měl rád dobré zprávy. Když byl hotov, bylo už pozdě večer. Zašel ale ještě za 
doktorkou Lorrou, která byla známá tím, že pracuje dlouho do noci. Zeptal se na projekt, Lorra mu 
sdělila, že ještě nejsou hotovi, ale jde to dobře. Brae řekl, aby byla práce urychlena. Lorra si všimla 
jeho jizvy. Brae sdělil, že zbraně i droidy vyzkoušel v akci. Blaster a šavle jsou výborné, droidi ovšem 
selhali. Lorra sdělila, že světelný meč je proti jejich štítům příliš silný. Výkonnější by to možná ustály, 
ale takové by zase byly příliš velké. Musí zůstat pokud možno v otevřeném prostoru, nejlépe venku, 
kde droidi mají dost prostoru pro manévrování. Brae však raději chtěl droidy modifikovat. Chtěl je mít 
víc odolné a lépe manévrující, s rychlejšími reflexy. Lorra sdělila, že se na to podívá. 
 
Brae se rozloučil a odešel. Protože byl už unavený, vrátil se do vládní budovy, aby přespal ve svém 
konzulském apartmá. Sotva ale lehl do postele, zapípal komunikátor. Byl to Cass. Sdělil, že nastala 
podezřelá situace. Brae tedy vstal, oblékl se znovu do uniformy a odešel. Přistál raketoplánem v 
hangáru a dorazil na můstek, kde ho již vyčkával Cass.  
 
Brae se posadil do křesla a zapnul interkom, požádal o kafe. Zatím si vyslechl Cassovo hlášení. Cass 
přistoupil k velkému holoprojektoru a zapnul mapu galaxie. Zeleně se zvýraznila obranná síť bójí. 
Obklopovala celé území Galaktické ligy, ovšem jedno malé místo blikalo červeně. Cass na něj 
zazoomoval. Čtyři bóje v oblasti kolem planety Constancia se náhle přestaly hlásit. Brae si myslel, že 
jsou jen rozbité, ale podle Casse se zdálo, že byly zničeny či jinak vyřazeny. Měl podezření, že za tím 
stojí piráti nebo žoldnéři. Útočí tak často, že by jim mohlo dojít, že za jejich porážkami stojí právě ty 
bóje. Tedy, pokud jsou skutečně koordinovaní. Brae souhlasil, že čtyři bóje nebudou náhoda. Hodlal 
to prověřit. Přikázal zavolat admirála Etnoma, který se nacházel poblíž. Cass naladil frekvenci. Ukázal 
se Etnomův hologram.  
 
Brae mu chtěl zadat úkol, ale náhle ho přerušil komunikační důstojník – přišla zpráva nejvyšší priority. 
Brae přepnul hologram na nový, byl to nějaký kapitán. Ohlásil, že právě byli u planety Constancia 
napadeni chisskou flotilou. Brae byl šokován. Kapitán sdělil, že Chissové sebrali čtyři bóje. Nakonec 
ukradli jen dvě, protože dvě další získali zpět, i s jejich křižníkem. Cass řekl, že Chisská ascendence 
je izolacionistický stát. Nikdy neútočí bez provokace. Kapitán dodal, že na křižníku narazili na dva 
Sithské inkvizitory. Dali jim zabrat, ale zabili je. Brae byl rozzuřen, udeřil pěstí do konzole. Řekl, že král 
B-art mu pověděl o tom, že se ho Sithové snažili zlanařit. Sithové se spojili s Chissy a něco jim nabídli. 
Proto teď útočí. Kapitán to potvrdil. Řekl, že informaci o útoku získali asi hodinu předtím. 
 
Brae se zeptal, od koho. Kapitán sdělil, že to byl anonymní zdroj. Zpočátku ho nebrali tak úplně vážně, 
ale přesto raději přichystali menší past. Vyšlo to, napůl. Někdo u Chissů nebo Sithů jim pomáhal. 
Kapitán sdělil, že mají křižník plný dat, které nyní budou zkoumat. Brae dodal, že obranná síť je 
potenciálně narušena. Ztráta dvou bójí ho moc netrápila, spíš ho trápilo, na co je potřebovali. Přikázal 
zdvojnásobit hlídky v celé oblasti. 
 
Brae přepnul zpět na obraz Etnoma a pověděl mu o útoku Chissů. Přikázal mu mobilizovat všechny 
zálohy. Rozhodl se, že také informuje ostatní Konzuly, Senát a Velmistra Jediů. Brae se rozhodl 
nejdříve mluvit s Lalkerrem. Teprve poté informuje ostatní. Zadal volání a chvíli čekal, než se spojení 
naváže. 
 
Lalkerr byl povolán jedním z podřízených Hand z vycházky po pláži Lehonu do hlavní budovy. Podle 
všeho příchozí hovor od Ligy. Lalkerr vstoupil a přijal kontakt, před ním se mihotavě na stolku ukázala 
postava Braeho. Dlouho se s ním neviděl. Brae sdělil, že se bóje osvědčily. Mnoho pirátů a žoldáků 
bylo díky nim poraženo. Ovšem, právě se vyskytl problém. Nerad to říkal, ale dvě bóje byly ukradeny 
nepřítelem. Lalkerrův pobavený úsměv zmizel z jeho tváře. Brae vysvětlil, že za to můžou Chissové. 
Naštěstí padli do pasti, a tak Liga zjistila, že v jejich řadách jsou i Sithové. Chissové a Sithové uzavřeli 
nějakou formu aliance a nyní chystají útok. 
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Lalkerr byl naštvaný. Bylo nutné napravit tuto chybu – na plánování obrany proti útoku je ještě brzy, 
musí nejprve vyřešit, co s dírou v síti bójí. Bylo mu jasné, že chisské lodě musejí být stále v prostoru 
Ligy. Musí je najít a zničit dřív, než napáchají větší škody. Brae sdělil, že mezeru zaplní hlídkami. 
Obával se však, že nepřátelé mohou bóje zkoumat a odhalit, jak se proti nim bránit. Řekl Lalkerrovi i o 
tom informátorovi. Lalkerr nebyl spokojen – čekal, že bóje budou mít autodestrukční systém pro případ 
krádeže. Každopádně informátor se je může pokusit zničit, i za cenu toho, že při tom zemře. Pokud to 
nevyjde, mohou zaútočit dřív, než nepřítel bóje prozkoumá, nebo informátora vydíráním přinutit, aby 
bóje zničil. Důležité je také ukončit spojenectví Chissů a Sithů. Brae sdělil, že o informátorovi nemají 
žádné informace, ale budou ho prověřovat. Navrhne také Senátu vyslat diplomatickou zprávu do 
Chisské ascendence, aby tento útok oficiálně vysvětlila. Technicky vzato, flotily Sithů jsou stále v 
soustavě Korriban, takže prozatím čelí jen Chissům. 
 
Lalkerr to vzal na vědomí a Brae se s ním rozloučil. Hned potom zavolal předsedovi senátu. Byla noc, 
takže už spal, ale hovor přijal jeho osobní droidí asistent, který byl v práci neustále. Brae mu vše sdělil 
a droid slíbil, že hned ráno informuje svého pána. Brae si poručil další kafe, upravil rozpisy hlídek v 
několika sektorech a vyslal zprávu admirálu Etnomovi, aby se ujal pátrání po nepřátelské flotile. Čím 
dříve je najdou, tím lépe. Potom předal velení Cassovi a šel konečně spát. 
 
Coruscant. Velitelství operací. V místnosti byli přítomni všichni velitelé, včetně několika Jediů. Stáli 
kolem hologramu Velkogenerála Ogarnata. Ptal se, jak pokračují operace. Plukovník Darm ohlásil, že 
ve vládní čtvrti narazili na tuhý odpor. Stormtroopeři nemohou postupovat dál. Není jich dostatek na 
zajištění všech sektorů. Dobyté sektory se velmi rychle vrací zpět do rukou gangům. Jedi dodal, že 
nepřítele podcenili. Zdá se, že se gangy spojily, aby mohly lépe odolávat. Průchody a budovy jsou 
zaminované, rychlé přesuny jsou riskantní. Posílají proti nim sebevražedné droidy. Mají rukojmí. 
 
Ogarnat sdělil, že mu Senát dal povolení stáhnout na Coruscant dvacet regimentů Ligové armády. 
Nejsou to Stormtroopeři, jen běžní vojáci, ale je jich mnoho. Válka proti Sithům se blíží ke konci, na 
pohraničních planetách by teď byli zbyteční. Do dvanácti hodin jsou na místě. 
 
Později. Darm stál na střeše velitelství a sledoval dalekohledem oblohu. Netrpělivě vyhlížel posily. Na 
nízké orbitě náhle spatřil flotilu křižníků. Začaly z nich vylétat desítky a desítky výsadkových lodí třídy 
Lambda a Sentinel a dokonce také rozměrné lodě Y-85 Titan, které přivážely těžkou techniku. Velké 
transportní galeony přistávaly rovnou. Z lodí vybíhaly stovky pěších vojáků oblečených v běžné 
armádní hnědé uniformě, lehkých pancéřových vest a přileb. Následovaly je kráčedla AT-PT, AT-ST a 
AT-AT, pásové i vznášedlové tanky. Do atmosféry byly také vypuštěny eskadry létajících vznášedel, 
které fungovaly jako lehké transportéry pěchoty a dokázaly i poskytovat slušnou palebnou podporu. 
Užitečné pro boj mezi místními mrakodrapy.  
 
Jejich podplukovník se hlásil u Darma. Ten ho přivítal, vytáhl ruční holoprojektor a zapnul mapu 
města. Museli získat vládní čtvrť a průmyslové oblasti. Mají dávat pozor na miny a sebevražedné 
droidy. Podplukovník ihned vyrazil do akce. Zamával na obrněnou kolonu, čímž ji dal příkaz k postupu. 
Vozidla se dala do pohybu, pěšáci šli po jejich bocích a hlídali je před útokem nepřátel. Podplukovník 
přiběhl k velitelskému vznášedlovému tanku a za jízdy na něj naskočil. Vlezl do poklopu na věži, ale 
jen tak, aby měl výhled po okolí. Masa pěších vojáků i bojové techniky se rozdělila na mnoho 
menších, každá putovala do jedné ulice. Létající vznášedla se též rozdělila do formací, které držely 
krok s pozemními silami.  
 
Okolní budovy byly plné gangsterů vyzbrojených ostřelovacími puškami a raketomety. Stříleli z oken 
na vojáky dole i na létající vznášedla. Ligová armáda měla ale zkušenosti s bojem ve městech. 
Vznášedla vysazovala malé úderné týmy do různých pater, takže gangsteři byli nakonec obklíčeni, 
paralyzováni flash-bang granáty nebo slzným plynem a většinou poté postříleni. Jen málo z nich 
odhodilo zbraně a vzdalo se. Darmovi se ale zajatci hodili, protože mohli prozradit informace o 
pastech a úkrytech. Jediové také trvali na tom, aby byly ztráty co nejmenší.  
 
S pomocí Ligové armády operace pokračovala mnohem lépe a rychleji. Vojáci v mnoha případech 
pomohli Stormtrooperům a Jediům, kteří byli v obklíčení již několik dní. Stále tu ale bylo dost práce. 
 
Mandalore. Elegantně oděný muž vstoupil do trůní místnosti. Rázným krokem došel před trůn a uklonil 
se. Byl to Livren, Kayn si ho předvolal. Hodil mu datapad a požadoval vysvětlení. Livren ale nechápal, 
o co jde. Kayn ho začal Sílou škrtit. Livren sdělil, že operaci povolila Alexi. Kayn byl ale naštvaný – 
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Alexi tu už není, je mrtvá. Pak ho pustil. Livren sdělil, že Alexin rozkaz musel splnit. Navíc, po splnění 
operace prý od jistého muže dostanou něco na oplátku. Kayn Sílou Livrenovi zlomil vaz. 
 
Zavolal si asistenta, kterému přikázal, aby zrušil příští dodávku materiálu. A aby zařídil setkání s oním 
mužem, který jim nyní něco dluží. Kayn zjistil, že Mandalorianská aliance někomu dodává vojáky a 
vzácné mandalorianské železo, beskar. Proto bylo ovládnutí Mandalore o tolik lehčí.  
 
Zjistil, že Alexi uzavřela dohodu s mužem jménem Jarraxuz Warmitth. Kayna neštvala tato dohoda, 
ale spíš to, že byla uzavřena s tímto mužem. Jarraxuz je spojenec Ligy a Liga je pro Kayna největší 
zlo v galaxii. 
 
O pár dní později. Jarraxuz Warmitth popíjel mandalorianský chlast a společnost mu dělaly dvě ženy, 
které si zřejmě koupil. Proti němu seděl Kayn. Kayn byl rozzuřen, ale Jarraxuz ho považoval za 
slabšího. Byl starší a zkušenější než on. Kayn mu vysvětlil, proč se s ním setkal. Nemůže brát vojáky 
a kov, jak se mu zlíbí. Jarraxuz dopil a vysvětlil, že Alexi mu řekla, že ona sama rozhodne, kdy 
dodávky ukončí. Doteď nic neřekla, takže usoudil, že si může brát dál. Kayn byl rozzuřen ještě víc, ale 
nenechal se vyprovokovat. Sdělil, že dodávkám je konec. Nyní musí zaplatit. Jarraxuz poslal obě ženy 
pryč a zeptal se Kayna, jestli ví, jak se dostal ke své moci. Ten útočník, který na mafiánském srazu 
zastřelil druhého mafiána, byl jeho agent. Jarraxuz sledoval Kaynův vzestup dlouho, dokonce mu chtěl 
i přímo pomoct, ale byla větší zábava to sledovat zpovzdálí. 
 
Kayn se zarazil. Celou dobu měl pocit, že ho na Mandalore někdo sleduje. Teď věděl proč. Jarraxuz 
vytáhl datapad a podal ho Kaynovi. Byly v něm důkazy, že za vznikem Gaan může on. To bylo na 
Kayna už dost. Jarraxuz náhle odlétl několik metrů a narazil do zdi. Kayn ho Sílou zvedl nad zem a 
řekl mu, že ho teď může klidně zabít. Vytáhl světelný meč a přiložil ho k jeho hrudi. Jarraxuz ale 
nechtěl vyhrožovat, chtěl nabídnout dohodu. Kayn ho tedy pustil. 
 
Potřeboval poslední dodávku beskaru, další vojáky už nepotřeboval. Na oplátku nabídl silné zbraně a 
samozřejmě vymazání všech důkazů, které proti němu měl. Kayn Sílou rozdrtil zeď. Totéž se stane 
s Jarraxuzem, když ho zradí. Souhlasil, ale Jarraxuze už na Mandaloru nechtěl nikdy vidět. Jarraxuz 
se s ním rozloučil a odešel.  
 
Kayn ležel na své posteli a sledoval Talii ve spánku. Při tom přemýšlel, co vlastně bude dělat teď. 
Jeho nový mistr Kray Sis se mu ještě neozval a je neznámo kde. Unie svobodných systémů byla 
neutrální. Kray mu nařídil, aby shromažďoval síly na budoucí střet, který se již blížil. Měl Mandalore, 
ale necítil se jako někdo, kdo by byl hoden ho řídit. Talia, kterou svojí samomluvou probudil, se 
k němu otočila a sdělila mu, že to je možná důvod, proč se mu zdá o Darksaberu.  
 
Kayn souhlasil, že Darksaber by se měl vrátit sem. Měl by mu patřit. Teprve potom by mohl říct, že je 
pravý vůdce, že dovede Mandalore ke slávě a Liga i Sithové poznají, že není radno si s ním zahrávat. 
Dal se na odchod. Talia mu hodila jeho masku a zeptala se ho, kam jde. Kayn musel odvolat pár lovců 
odměn, aby mu pomohli s jednou věcí. Musí to provést jako Kayn, jako Rytíř Irustsis. Nasadil si masku 
a odešel.  
 
Elynea se chystala na diplomatickou misi na Rhumii. Vrahos měl obavy o přežití Ligy. Připomněl ji, že 
v Království bude reprezentovat celou Ligu, včetně řádu Jedi, což je velká zodpovědnost. Ale díky 
jejím vztahům k Rhumii věří, že je pro tuto misi ta nejlepší volba. Elynea se s Vrahosem rozloučila, 
protože se teď nějakou dobu neuvidí. Když její loď vyletěla z hangáru, k Vrahosovi přistoupil Variion 
Lightseeker, který ho ujistil, že to zvládne.  
 
Okolo Krayova těla se objevila červená aura, jeho tělo se začalo vznášet. Náhle procitl. Vysmál se 
Hurenovi, že smrt ho nezastaví. Faktem je, že Kraye oživil duch Ra‘ema. Neudělal to rád, ale neměl 
na výběr. Pokud zemře Kray, zemře i on. 
 
Huren se snažil vyléčit si své pravé oko. Kray viděl, že takový nápor Síly nezvládá. Vypustil salvu 
blesků, Huren se svíjel bolestí na zemi. Kray si všiml postavy v dálce, která se pomalu přibližovala. 
Měla černé oblečení a byla vyzbrojena obyčejným kovovým mečem. Kray tasil své dva světelné meče. 
Byl to muž, stařec. Řekl mu, že to, co tu hledá, tu není. Kray tu má ale spoustu věcí, které může 
získat. Stařec mu sdělil, že pokud chce získat moc, ať ukáže, že není jen obyčejný Sith. Přistoupil 
k němu a ťukl mu do čela. Kray padl na zem a ponořil se do iluzí. 
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Kray se nacházel ve svém rodném domě, před ním stál Darth Erdeg. Řekl mu, že zde to vše začalo. 
Odsud ho vzali Jediové. Před Krayem se objevily dvě další postavy – jeho mladší já. Jedno jako 
Erdegův žák, druhé jako Jedi. Nyní má šanci zabít své sithské já a stát se Jediem. Nebo zabít své 
jedijské já a stát se mocným Sithem. 
 
Kray zapnul své mečem. Erdeg mu sdělil, že výběr je jen na něm, i když už zná odpověď – zabije 
Jedie. Kray ale řekl, že Jediové i Sithové jsou slabí. Probodl Jedie… a pak i Sitha. Chce se stát 
legendárním Rytířem Irustsis. 
 
Kray se probudil na posteli. Stařec seděl v křesle; řekl mu, že se nachází ve městě Shirů na planetě 
Oroman. Byl v bezvědomí dva týdny. Díky tomu však snadněji dosáhne rovnováhy. Jeho výcvik může 
začít.  
 
Dass otevřel oči a uzřel temnotu. ‚Kde jsem?‘ byla jeho první myšlenka. Pohnul se a pak si uvědomil, 
že nic se nehýbe. Jeho tělo neexistovalo, on, pokud se to, co byl nyní, dalo vůbec nazvat, se 
rozprostíral v celém prostoru a zároveň nikde. Jeho myšlenky byly rozprostřeny po temnotě jako na 
obrovském plátně, jeho duše byla bez hranic. Bylo to snad umírání, či přímo smrt? Byl to konec nebo 
začátek?  
 
Najednou se kolem něj vše začalo smršťovat, zdálo se, že se vrací reálný prostor. Uslyšel zažehnutí 
světelného meče. A jeho následný střet s dalším. („Mír je lež,“ rozlehlo se ozvěnou.) Pochodující legie 
Sithů. Mohutná vesmírná plavidla. („Je jen vášeň.“) Slyšel navzájem se překrývající hlasy jeho otce 
Sceletona a jeho bratra Worda, zdálo se, že jsou to věty, které od nich již slyšel. Viděl Sceletonovu 
mrtvolu probodanou nesčetněkrát dýkami rukou jeho synů. („Skrze vášeň získám sílu.“) Viděl všechny 
Inkvizitory nové generace. Samotný se mu ukázal Hack, tajemný hlas nad ním šeptal Revargus. 
(„Skrze sílu získám moc.“) Viděl Kayna, jak se rozebíhá a následně je vlnou Síly sražen na zem. 
Zahlédl Kray Sise, jak se též řítí k zemi. („Skrze moc dosáhnu vítězství.“) On sám zvedající se se 
vztyčenou hlavou. Znovu on drtící své nepřátele pouhou myšlenkou v prach. ‚To nejsem já,‘ přepadla 
ho další myšlenka. („Skrze vítězství jsou má pouta zlomena.“) A najednou se všechny předchozí 
obrazy promíchaly spolu s dalším milionem známých i neznámých scenérií a oslnivě vybuchly. („A Síla 
mě osvobodí!“).  
 
Během nepostřehnutelné chvilky se znovu ocitl ve svém těle, přesto věděl, že vše rozhodně není v 
pořádku. Nacházel se ve vnitřku oválného stolu, seděl na otočném křesle a nemohl se z něj hnout. Byl 
k němu připoután řetězy, které byly tvořeny stále probíhajícími sithskými blesky. U stolu kolem něj, 
který se táhl zdánlivě donekonečna, byly přistavěny tisíce, ne desetitisíce židlí. Vše, včetně Dasse 
samotného, však vypadalo přízračně, jako by to pořádně ani neexistovalo. Najednou se na židlích 
objevily obrysy postav, několik jich Dass osobně znal, stovky jich ihned poznal, tisíce mu přišly 
povědomé a desetitisíce pro něj byly naprosto novinkou. Zdálo se, že jsou tady všichni Sithové, co kdy 
existovali, od mocných Temných pánů ze Sithu, až po ty nejnuznější, co jen stěží byli schopni 
vládnout Temné straně. Postavu, která tomuhle všemu trůnila z úplného začátku stolu a která k němu 
byla nejblíž, poznal okamžitě. Zakut v ebenové zbroji, se svou bojovou sekerou po boku, to nemohl 
být nikdo jiný než sithský král Adas.  
 
Průhledný stín Adase se ho zeptal na jméno. Dass se chtěl zvednout, ale řetězy mu nedovolily 
pohnout se, byť jen o milimetr. Nucen sedět se alespoň napřímil a tím nejsilnějším hlasem, aby ho 
slyšeli všichni, i ti sedící vzadu, řekl, že je Sithský císař Dass, Temný Pán ze Sithu, vládce všech 
Sithů, Pán Korribanu a uživatel Temné strany Síly. Všichni Sithové, všichni, kteří kdy existovali, na 
oplátku zařvali, že to jsou jen tituly, ale ve skutečnosti tím není. Zdálo se, že ti, na kterých Dass 
spočinul pohledem, řvali nejhlasitěji. Jen Adas mlčel jako hrob. Dass tedy chtěl vědět, čím podle nich 
je, co ho tak zahanbuje. Přestože se snažil mluvit hlasitě, jeho hlas zněl jako šepot.  
 
Odpověď byla jasná. Zrádce, zrádce čisté rasy. Má nečisté spojence. Dokonce z nečistého udělal 
svého Sitha. Zničí Sithy, jeho Sithové nemají žádný řád. Zničil vše, co mu zanechali, jejich odkaz je 
pryč. Porušuje Pravidlo dvou, poručuje Pravidlo jednoho. Porušuje vládu čisté rasy. Není hoden dále 
žít. Zdálo se, že je jejich slovy trhán na kusy.  
 
Dass však trval na tom, že pravidla, která Sithové vytvořili během tisíciletí, nepřinesly nic než porážku. 
Dokud bude žít on, Sithové budou držet pospolu a nerozpadnou se. On rozvíjí silné a zajišťuje, aby 
jejich potenciál nebyl zastaven slabšími, kteří mohou zkazit vše. On dovede Sithy k vítězství. Někteří 
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Sithové namítali, že Sith musí být připraven předat svou moc, Sithové musí existovat i po něm. Někteří 
Sithové však mlčeli, stejně jako Adas. 
 
Dass řekl, že musí dokonat pomstu a zlomit odpor. Pak bude jeho poslání splněno, ale do té doby ho 
nikdo nezastaví. Kdo mu bude stát v cestě, bude sražen, ať už to bude Jedi, Sith, nebo kdokoliv jiný. 
Sithové mu sdělili, že není hoden jejich učení. Nemá právo na holocron krále Adase. Zdálo se ale, že 
se hlasy nyní spíše snaží přesvědčit samotného Adase, než aby argumentovaly na Dasse.  
 
Dass ale řekl, že to právo mám. Dokáže využít moc lépe než kdokoliv z nich. Obnoví Sithy v takové 
moci, jakou dosud nezažili. Vzchopil se, využil všechnu Sílu, která v něm dřímala, a zvedl se s 
takovou silou, že jeho řetězy pukly a blesky se rozletěly po místnosti. Nyní hrdě stál a tyčil se nad 
ostatními. Jako jediný se proti němu postavil Adas a všechno ihned ztichlo. Pomalým, ale pevným 
hlasem řekl, že vyslechl vše, co potřeboval. Za svého života ovládl tajemné síly a všechny poznatky 
zapsal do svého holocronu. Aby se je někdo mohl naučit, musí prokázat, že je jich hoden. A o toto 
právo se nyní ucházel Dass. Ostatní Sithové ho uráželi, přesto by u nikoho z nich neplýtval svým 
holocronem. Dass byl jiný, obstál i v této poslední zkoušce a Adas ho prohlásil hodným jeho znalostí. 
Tím nejhodnějším, který se po 30.000 letech objevil. Pokud někdo dovede Temnou stranu k vítězství, 
bude to on. On je jeho pravý nástupce, jeho pravá podoba. Ten, který napraví minulé chyby a rozdrtí 
nepřátele Sithů. On je nový Sith‘ari! Nový šampión Sithů! 
 
V tu chvíli pozvedl svou mohutnou sekeru, přistoupil k Dassovi a jedním, přesným a silným úderem 
rozsekl Dasse napůl dříve, než stihl jakkoli zareagovat. Dassova hlava vybouchla a její poloviny vířily 
vzduchem. Jeho vědomí jako by se znovu propadlo do temnoty. Vše explodovalo a vyletělo do 
vzduchu. Červený záblesk proťal oblohu. Zdálo se však jako by znovu cítil své tělo… A s ním i 
nevýslovnou bolest… 
 
Na Korribanu vířila bouře, Vrchní Inkvizitor Querida ji pozoroval ze své pracovny. Trvala už mnoho 
hodin, když se nad tím zamyslel, tak vlastně už dva dny, začala zhruba ve chvíli, kdy se Císař vydal 
pryč. Querida byl zvědavý, toužil vědět, co to znamená. Najednou se bouře začala prudce stupňovat, 
nad jedním místem se srazila ze čtyř směrů a vytvořila ohromnou kaskádu blesků, hřmění a vichrů. 
Když už se zdálo, že celá vybouchne, proťal jí červený záblesk, který vyšel odnikud. Roztrhl bouři a 
prorazil do země, která explodovala. Kameny, zemina, písek, vše se rozletělo do vzdálenosti stovek 
metrů. Dokonce i Queridu, který byl od místa vcelku daleko, to úplně oslnilo. Po chvíli se vše uklidnilo 
a bouře náhle skončila. Na místě, kde udeřil červený záblesk, zela neproniknutelná mlha.  
 
Querida zvedl vysílačku a povolal na to místo tři oddíly Nočních plášťů, měly to tam zabezpečit a 
prohledat. On sám se otočil od výhledu. Vydal několik dalších příkazů, přitáhl si svůj světelný meč, 
upevnil svůj plášť a taktéž se vydal ze své pracovny k místu, kde se objevil ten červený záblesk. Cítil 
narušení v Síle a jaksi v podvědomí věděl, že se něco stalo. Něco, u čeho by měl být. 
 
Thqare měl na tváři letmý úsměv. Na můstku panoval ruch, celá druhá flotila se připravovala na skok 
do hyperprostoru. Byl to krásný pohled, moci pozorovat z admirálského křesla pravou ukázku chisské 
síly – naprostou oddanost svému úkolu. Kéž by jeho učitel mohl vidět, kam to dotáhl, kam se díky 
tomu, že mu předával své zkušenosti, dostal. Už mu zbýval jen krůček, aby se svému učiteli přiblížil. 
Teď na to ale není čas, jsou tu jiné priority. Nyní je třeba zabývat se přítomností, nežít budoucností. 
Protřepal si hlavou a srovnal myšlenky.  
 
Zbytek jeho operačního svazu, pátá a devátá flotila, už odletěl, ale Thqare čekal na několik pasažérů, 
které si doslova vydupal na Nejvyšším syndikovi. Zatímco Thqare stále seděl v tichosti, sledoval 
přípravy a přemítal, proč nebyl vybrán na získání bójí on (netrvalo mu dlouho vytvořit si více než 
pravděpodobné závěry), Vrchní Inkvizitor Ladere, který byl na tuto loď odvelen spolu s dalšími čtyřmi 
Bojovými Inkvizitory, byl více než nedočkavý.  
 
Thqare pronesl na jeho adresu jízlivou poznámku ohledně sithské netrpělivosti. Ladere, který stál v 
přední části můstku, se prudce obrátil a probodl Thqareho pohledem. Sdělil, že Sithové spíše 
opovrhují hloupostí a zbytečnými činy. Thqare chtěl vědět, co má na mysli. Ladere očekával, že dál se 
už ve slovní přestřelce pokračovat nebude, a tak, když se Thqare otázal, chvíli mlčel. Pak se ale 
zeptal, proč povolává Inkvizitory z Druhého operačního svazu. Považoval to za známku nedůvěry vůči 
sobě. Thqare ale vysvětlil, že Druhý operační svaz zatím nemá žádnou významnou misi, takže 
Inkvizitoři se tam akorát nudí, zatímco tady se mohou aktivně zapojovat a pilovat své úžasné 
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schopnosti. Ladere se lehce zasmál. Jestli Thqare považuje jejich schopnosti za úžasné, tak je 
hloupější, než tušil. 
 
Thqare na sobě nedával znát ani sebemenší rozhořčení nad urážkou. Namítl, že o Bojovém Inkvizitoru 
Hackovi se teď hodně povídá mezi jeho muži, prý úplně sám porazil celé komando klonů i s rytířem 
Jedi. Na to, že nepatří k té výjimečné skupince Vrchních Inkvizitorů, pozoruhodný výkon. Ladere 
zatnul ruce v pěst a čelist se mu scvakla k sobě. Kdykoli by porazil skupinu desetkrát větší. Thqare o 
tom nepochyboval, jen ho udivuje, proč se při jakékoliv zmínce o něm tváří tak nahněvaně. Vypadá to, 
že ho považuje za konkurenci.  
 
Klidný výraz v admirálových očích Ladereho ještě více rozohnil. Thqare nedokážete číst v cizích 
myslích jako on. Thqare úmyslně smutným tónem sdělil, že to skutečně neumí. Ovšem i bez Síly 
dokáže číst v druhých, zatímco své vlastní myšlenky umí skrývat. Ironicky se zeptal, kdo z nich dvou 
je tedy lepší, a postavil se. Ladere během okamžiku tasil meč a namířil ho přímo proti hrdlu Thqareho. 
Řekl mu, že nikdy nebude shazovat Temnou stranu, pokud se bude chtít dožít zítřka. Posádka celou 
scenérii vůbec nevnímala.  
 
Thqare chladnokrevně sdělil, že většina Chissů se bojí, že jednání se Sithy se mohou vyvinout do 
téhle situace, a proto mají admirálové na můstcích lodí umístěné Ysalamarie. On je však odmítl. 
Ladere chtěl vědět proč. Thqare mu položil na rameno pravou paži, jen centimetr ho dělil od čepele 
meče, a sdělil mu, že dokud žije, má svoji loď plně pod kontrolou. Když Thqare dořekl poslední slovo, 
z voperovaného zařízení v jeho pravé dlani vyjel slabší elektrický šok, který zasáhl naprosto 
nepřipraveného Ladereho. Ten se zapotácel, Thqare mu elegantně sebral světelný meč, udělal otočku 
a nyní on mířil rudou čepelí na Inkvizitorův krk.  
 
Uběhlo pět sekund mlčení, pak Thqare meč odklonil, vypnul a hodil na podlahu a obrátil se zpátky ke 
svému křeslu. Polohlasně se vysmál nadpřirozeným reflexům a předtuše tak, aby to Ladere slyšel. 
Ladere byl rozzuřen. Přitáhl si zpět svůj meč, ale byl přerušen ostrým hlasem viceadmirála 
Zurg’akr‘hufa, který oznamoval, že do soustavy vstoupil raketoplán. Thqare a vydal se k hangáru. 
Ladere tam chvíli bez hnutí stál, ale nakonec ho s nejvyšším odporem následoval.  
 
Hack mlčky přejížděl pohledem po ostatních pasažérech raketoplánu, po Bojovém Inkvizitorovi, o 
kterém stále ani nevěděl, jak se jmenuje, a pak po Vrchním Inkvizitoru Serisovi. Bojový Inkvizitor 
meditoval a nevšímal si nikoho z nich. Za to Seris za celou dobu cesty nespustil z Hacka zrak, 
dokonce i mrkal úplně minimálně. Po tom incidentu s bójemi se k němu Seris choval jako k póvlu. Na 
jednu stranu rozuměl jeho paranoie ohledně zrádce, ale proč podezříval jeho? Vždyť to byl právě on, 
kdo Ligu zastavil. Jediné štěstí, že se už aspoň zbavil Ladereho. On byl mnohokrát horší než Seris, 
Hack ani neodhadoval, jak by se zachoval on na místě Serise. Loď konečně začala přistávat a to 
Hacka vrátilo pryč z jeho myšlenek do reálného světa.  
 
Jakmile přistáli, tak se všichni postavili, Hackovi se trochu zatočila hlava a udělalo se mu nevolno. 
Stále si moc nezvykl na let lodí a rozhodně to ještě nějaký čas potrvá, než si zvykne. Seris vystoupil 
do hangáru jako první, následoval ho ten Bojový Inkvizitor. Hack vyšel jako poslední. Hangár 
destruktoru byl téměř totožný, jako hangár Birnovy vlajkové lodi v Druhém operačním svazu. Přímo 
před nimi stál menší hlouček osob, které je přišly přivítat. V popředí admirál Thqare, o kterém už 
trochu slyšel od admirála Birna. Napravo od něj další Chiss, který jako by z oka vypadl viceadmirálovi 
Narbiarv‘virovi z Druhého operačního svazu. Nalevo od Thqareho stál jeho vlastní Vrchní Inkvizitor. 
Hacka ochromila další, a ještě větší vlna nevolnosti. Nenápadně si jednou rukou promnul oči, aby se 
ujistil, že se mu to opravdu nezdá. Seris se lehce zasmál, když spatří svého dobrého přítele Ladereho.  
 
Thqare postoupil kupředu. Přivítal je na vlajkové lodi Spacequake a představil jim svého viceadmirála 
Zurg’akr’hufa i Vrchního Inkvizitora Ladereho. Zatímco Thqare mluvil, setkaly se pohledy Hacka a 
Ladereho, dlouhou dobu na sebe beze slova hleděli, dokud Thqare neoznámil, že je načase 
přesunout se do taktické místnosti. 
 
Hack s Jarodem po poradě společně odešli. Oba šli mlčky po chodbě, což Hacka upřímně docela 
překvapilo, protože na Korribanu mu přišlo, že snad není nikoho upovídanějšího. Popravdě takhle se i 
spolu seznámili, to Jarod ho oslovil po jednom z jejich trénincích. Teď se tváří stejně zadumaně jako 
on. Popravdě se mu ani moc nedivil. Podle i pár vrásek na jeho obličeji, Hack správně usoudil, že se 
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zrovna moc nenudil a že už musel zažít první hořkou pachuť války. Ještě teď si pamatoval, jak se na 
Korribanu s ostatními kadety nemohli dočkat první akce.  
 
Prohodili spolu pár slov. Hack Jarodovi chyběl, chyběl mu i Korriban a Queridovy tréninky. Hack 
přitakal, že nebýt Queridy, byl by už dávno mrtvý. Jarod sdělil, že Hackovo počínání během akce 
s bójemi bylo úžasné – pár dní se nemluvilo o ničem jiném. Ladereho to prý velmi dopálilo. Popravdě 
tohle Hacka opravdu hodně potěšilo. Občas mu přišlo, že tenhle menší konflikt mezi nimi není jen 
rivalita. Jarod přiznal, že i on Ladereho nesnáší. Ten chlap je opravdu příšerný. Opovrhuje všemi 
svými podřízenými, a dokonce i Chissy. Naštěstí aspoň Thqare ho trochu krotí, i když po tom dnešním 
incidentu si nemyslel, že si to nechá líbit. K Jarodovi se chová asi nejhůř. Je to kvůli Hackovi, dobře si 
pamatuje, jak se spolu přátelili na Korribanu. Občas se mu zdá, jako kdyby z něj chtěl páčit ohledně 
Hacka nějaké informace. V tomhle je až paranoidní. Nemohl uvěřit, že Ladere a Seris Hacka považují 
za zrádce. Hacka trochu zamrazilo. Zrádcem opravdu nebyl, ale přesto musel skrývat svoji skutečnou 
identitu. Kdyby se ji Ladere dozvěděl, bez milosti by ho zabil. Na jednu stranu ho podezřívá 
oprávněně.  
 
Seris se ladně pohyboval po své prostorné kajutě. Se svým světelným mečem prováděl výpady a 
zabíjel pomyslné nepřátele. Trénink před bitvou nebyl dle jeho mínění nikdy na škodu. Zatímco se 
plně soustředil, někdo otevřel tlačítkem dveře a Sílou utlumil jakýkoli zvuk. Do místnosti vstoupila další 
osoba, až když byla téměř u něj, Seris si jí povšiml, otočil se a vypnul meč. Byl to Ladere, Vrchní 
Inkvizitor stejně jako on a všemi uznáván jako mocnější, pomyslel si s menší hořkostí, kterou nedal 
najevo. Seris si postěžoval na chisskou aroganci. Ladere nechtěl Chissy řešit, admirál Thqare je snad 
ještě horší než admirál Birn. Běžně se naváží nejen do něj a dalších Vrchních Inkvizitorů, uráží i 
samotnou Temnou stranu Síly. Ladere přísahal, že až bude po válce, nečeká ho klidný život…  
 
Ladere sdělil, že ho Císař Dass překvapuje tím, jakou vkládá důvěru do toho Hacka, který možná ani 
nepatří k jejich rase, ale nevěřil, že by ho toleroval i jako zrádce. Až proti Hackovi najdou důkazy, 
půjde osobně za Císařem a toho kriffského zmetka neochrání ani přátelství s Queridou ani s nikým 
jiným. Na Serisově obličeji se vyrýsoval slizký úsměv. Tohle si nenechá ujít. Sdělil také, že ze zrady 
podezírá i Birna. Hack je sice chytrý, ale ne tak, aby ten plán uskutečnil sám. Birn v tom s ním musí jet 
také. Co za dobrého admirála může dovolit, aby se za jeho zády na jeho lodi děly takovéhle věci? 
Celé je to obrovské bláznovství. Jak mohl Hack sám porazit rytíře Jedi? Samozřejmě, Birn na jeho 
místě by ho zlikvidoval mnohem rychleji než on, ale i tak, tohle by žádný jiný Bojový Inkvizitor 
nedokázal. Co pak už tohle není dostatečným důkazem, že to celé na něj Hack narafičil, aby to 
vypadalo, že je věrný? Ladere uznal, že tohle zavání chisskou inteligencí. Potřebují ale více vodítek, 
aby ty závěry Císař uznal. Argument, že sám porazil Jediho, Dasse nepřesvědčí, spíše mu na to 
řekne, že je vidět, jak je užitečný. Ne, musí počkat, co se stane v téhle bitvě, musí vyčkat další zrady. 
Zatím si musí krýt záda. Ladere si hodlal také hlídat Thqareho, který hraje svou vlastní hru. 
 
Hack se v Druhém operačním svazu po tom incidentu stal oblíbeným mezi Chissy, ale tady už není 
mezi svými. Ani Birn si ho už nemůže střežit, jako to dělal doposud. Teď už nemá nikoho, kdo by mu 
kryl záda. Hlavně tu nejsou ysalamirové. Chissové se jim neustále snaží dokázat, že Síla není 
všechno. Že existuje spousta věcí, které se jí dokáží vyrovnat, ba dokonce i převýšit. Přitom se jim to 
snaží dokázat jen tak, že jim Sílu upírají pomocí těch odporných ysalamirů. Bez nich by proti nim 
nebyli nic. 
 
Thqare seděl ve svém admirálském křesle a zamyšleně hleděl vstříc prázdnotě hyperprostoru. 
Všechny výsadkové jednotky byly připraveny, piloti ve stíhačkách a lodě v bitevním módu. Za několik 
minut vystoupí z hyperprostoru. 
 
Uběhla doba, která připomínala věčnost, všude panovala nervozita, tohle měla být první bitva proti 
plné síle Galaktické ligy. Najednou, v nejméně očekávanou chvíli, se hvězdy protáhly a celý operační 
svaz bez jediného cuknutí vystoupil z hyperprostoru.  
 
Rozprostřel se před nimi pohled na nafialovělou planetu Fondor, kolem které se vznášely obrovské 
loděnice a hvězdné destruktory, bylo jich tam nepočítaně. Rozhodně více, než mám s sebou já, 
pomyslel si s úsměvem na tváři Thqare. Všemu však dominoval obrovský kolos, který byl však stá le 
zadokován, téměř dokončený hvězdný superdestruktor vzbuzoval respekt a mezi bázlivými i hrůzu. A 
to, přestože byl téměř bezbranný.  
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Thqare si tento pohled vychutnával jen chvilku, jeho mozek nyní přešel na bojový stav. Do interkomu 
ohlásil, že nyní plně začnou sjednocování galaxie a její konečnou stabilizaci. Všichni mají bojovat ze 
všech sil a nebrat zajatce. Musí zasít strach do srdcí nepřátel a donutit je, aby se v příštích bojích 
zamysleli, jestli jim stojí za to bojovat. 
 
Thqare vmžiku vypnul mikrofon, který přes komunikační okruh operačního svazu rozesílal jeho řeč po 
všech rozmístěných rozhlasech. Rychle si prostudoval pozice ligových lodí a začal velet. Nařídil 
vypustit všechny výsadkové oddíly a všechny stíhačky, kromě záloh. Druhá flotila včetně Spacequaku 
se přesune do pozic proti hlavním skupinám ligových destruktorů. Na taktickém hologramu rychle 
znázornil, jak to myslí. Devátá flotila je bude krýt před případnými posilami Ligy a eliminuje vzdálené 
osamocené lodě. Pátá pomůže s ochranou výsadkových lodí a zahájí bombardování loděnic a 
planety, veškerá planetární obrana a to, co by mohlo z planety přiletět jako posila, je její starost. 
Korvety a fregaty budou krýt mateřské lodě. Všichni na můstku zběsile plnili rozkazy důstojníků.  
 
Viceadmirál se naklonil k Thqaremu a omluvným tónem zašeptal, že útočí s šesti loděmi proti čtrnácti 
lodím Ligy. Jsou sice zaskočeny, ale nebude jim trvat dlouho, než se zformují. Potom je rozdrtí. Druhá 
skupina z flotily na tom není o nic lépe. Thqare nesouhlasně zavrtěl hlavou. Musí je rozprášit, než se 
vzpamatují. Nařídil odehnat těžkou palbou destruktory od sebe a vyslat mezi ně stíhačky a menší 
lodě. Korvety a fregaty budou udržovat při průletu mezi nimi klínovou formaci a zničí jakýkoliv křižník, 
který by se jim postavil do cesty. Stíhačky budou krýt bombardéry. Thqare chtěl, aby se pokusily 
vyřadit z provozu co nejvíc motorů. Ty destruktory se nesmí hnout z místa, musí je mít jako na 
střelnici. A nechtěl, aby se je snažili eliminovat po řadách, ať to dělají podle šachovnice, ať si ti blázni 
blokují navzájem průlet a krytí. Chaos bude jejich spojencem proti přesile. 
 
A chaos nastal, ligová flotila překvapená tímto úderem přímo do srdce Ligy se teprve probouzela, 
Chissové byli v bojové ráži. Chisské stíhačky nemilosrdně likvidovaly líně poletující TIE, křižníky třídy 
Victory se doslova rozlamovaly pod zdrcující palbou, kterou jim vyslaly vstříc chisské lodě. Destruktory 
samotné byly napadané hejny bombardérů, jejich vlastní stíhačky teprve vylétávaly z hangárů, když 
jim začaly vybuchovat motory. Jen loděnice a planeta byly uchráněny od prvotní vlny zkázy, jejich 
ohromné a mocné štíty vytvářené mohutnými generátory dokázaly zastavit střelbu, ale to byl pouhý 
začátek. 
 
Rychlá výsadková loď si razila cestu přes obrovské vesmírné bojiště, kde panuje naprostý chaos. 
Někdo by se mohl zeptat, proč ji jedna z ligových stíhaček nezasáhne? Jenže ty už jsou 
zaneprázdněny Chissy, kteří všechnu pozornost berou na sebe. Několik stíhačů už na výsadkovou loď 
chtělo zahájit útok, ale Chissové jim nedali příležitost, a proto museli svůj cíl nechat na pokoji a místo 
toho opětovat útok. Všude okolo byla vidět spousta výbuchů a zničených trosek jak ligových, tak i 
chisských stíhačů, a to teprve bitva začala. Ať tento konflikt u planety Fondor dopadne jakkoliv, tak 
ztráty budou obrovské na obou stranách. Tahle bitva se určitě zapíše jako jedna z největších této 
války.  
 
Výsadek téměř nerušeně dolétl k té největší vesmírné loděnici u Fondoru, u které už několik dalších 
spojeneckých výsadkových lodí dávno kotvilo. Tahle přiletěla o něco později než ty ostatní. Bitva na 
stanici už byla v plném proudu. Úkolem tohoto výsadku ale nebylo vyčistit stanici od nepřátel, vlastně 
to nebylo úkolem ani ostatních výsadků. Jejich úkol byl stejný, jako úkol chisských stíhačů tam venku. 
Upoutat na sebe veškerou pozornost, aby tento konkrétní výsadek mohl pokračovat dál. Říká se, že 
ve válce jsou informace jedna z nejdůležitějších komodit, podle mnohých i důležitější než samotní 
vojáci. Správné informace dokáží ovlivnit i výsledky samotné války.  
 
Ligový desátník popoháněl pár Stormtrooperů a několik členů Fondorské bezpečností ochranky. I přes 
tuto nepříliš vysokou hodnost vedl obranný tým, který měl za úkol zastavit další z mnoha výsadků tady 
na stanici. Desátník přikázal Stormtrooperům a Fondoranům, aby se rozmístili před mohutné dveře. 
Kolovala v něm obrovská nervozita a adrenalin, je to vlastně poprvé, co někomu velel, vlastně by lidé 
v jeho hodnosti správně ani nikomu velet neměli. Jeho nervozita, stejně tak i jeho mužů, by se dala 
krájet. Jejich nejistota vzrostla ještě dvakrát tolik. Dveře na druhé straně začal někdo provrtávat. 
Desátník přikázal čekat a stiskl ještě pevněji svůj blaster. Jeho srdce bilo neuvěřitelnou rychlostí, cítil 
každičký svůj tep. Dveře se konečně rozevřely. Z plných plic zakřičel rozkaz a s ostatními spustil 
palbu, i když ze dveří zatím nikdo nevystoupil. Palba byla nepřerušovaná a trvala až do té doby, dokud 
se jejich zbraně nevyprázdnily, potřebovaly přebít. Teprve teď si desátník uvědomil, že celý jejich útok 
byl úplně zbytečný, protože ze dveří opravdu nikdo nevystoupil. Byla v nich pouze tma.  
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Desátník věděl, že udělal chybu, zbytečně mrhal municí. Uvažoval, co bude dělat teď. Úvahy nakonec 
přerušily dva po sobě jdoucí zvuky. V životě tento zvuk nikdy neslyšel, ale radši neriskoval a znovu 
zvedl zbraně, spolu s ostatními tentokrát vyčkával. Ze tmy začala vycházet pronikavá červená záře. 
Až teď desátníkovi došlo, co to bylo za zvuk. Znovu zakřičel rozkaz k palbě, tentokrát už ne s takovou 
silou. Pohled na ty dvě postavy se světelnými meči v něm probudil strach.  
 
První postava, která měla ty světelné meče dokonce dva, se postavila před svého přítele a odrazila 
všechny střely zpět na obránce. Čtyři z nich padli na zem mrtví, zasaženi vlastními střelami. Poté ta 
druhá postava, která měla jen jeden světelný meč, vystřídala pozici a tentokrát se do popředí postavila 
ona. Zablokovala pár výstřelů a druhou rukou, kterou má prázdnou, zvedla do vzduchu a Sílou uškrtila 
jednoho ze Stormtrooperů, na dalšího vrhla svůj meč. Stormtroopeři i Fondorané ale stále pálili po 
svých nepřátelích, i když ta druhá jmenovaná skupina by se už nejradši dala na útěk. Teď vyrazil do 
útoku současně jak Hack tak i Jarod, který si Sílou přitáhl svoji zbraň. Bok po boku sekali a 
probodávali své nepřátele, kteří se jim dostali do cesty. Mrtvá těla, usekané končetiny a hlavy, to vše 
se začalo hromadit za oběma Inkvizitory. Jejich nepřátelé proti nim neměli žádnou šanci, ale na útěk 
se i tak nedali. Hack do boje zapojil i svoji nejoblíbenější schopnost, blesky. Jimi nakonec usmažil 
posledního Stormtroopera-desátníka, který vedl tento neúspěšný protiútok. Oba Inkvizitoři své meče 
vypnuli a otočili se zpátky ke dveřím, ze kterých začali vycházet chisští vojáci.  
 
Hack zapnul svůj komlink a spojil se s velitelem jiné útočné jednotky, která bojovala na jiném místě ve 
stejné loděnici. Chtěl vědět, jak si vede. Z komlinku bylo na chvíli slyšet jen hučení, ale nakonec 
chisský velitel odpověděl, že odpor nepřátel je marný i přes jejich velkou přesilu. Hack mu sdělil, aby 
pokračoval v útoku, ale neriskoval. Jakmile bude mise splněná, zavelí k ústupu.  
 
Docela ironie, když se nad tím Hack zamyslel. Celý svůj život žil bídně, robotoval a sloužil svému 
pánovi. Kdyby svou rodnou planetu neopustil, takhle by jeho život pokračoval dál. Nakonec by tak 
zemřel, jen jako bezvýznamný farmář, který celý život jen sloužil. Teď je to ale on, kdo velí.  
 
Hackova jednotka bez nějakého rušení pokračovala dále. Ano, občas potkali nějakého zbloudilého 
Stormtroopera anebo Fondorana, ale ti byli hned zabiti Hackem, Jarodem anebo výstřelem blasteru 
někoho z chisské jednotky. Všechny obranné složky loděnic byly zaměstnány útoky ostatních 
výsadků, a to Hackovi a Jarodovi tuze hrálo do karet. Po chvíli, co už byli hlouběji v samotných 
loděnicích, se rozdělili na dvě skupiny, přesně tak jak plánovali. Skupina vedená Jarodem zamířila 
hlouběji do jádra loděnic, kde se chystala umístit výbušniny. Hack druhou skupinu vedl do velínu, 
získat ty důležité informace.  
 
I přes mnohačetné útoky na loděnice ve velínu zůstala početná stráž, skládající se ze spousty 
Stormtrooperů, a dokonce i samotného personálu stanice, který byl ozbrojen jen malými příručními 
blastery. Teď se do samotného boje musela zapojit více i chisská jednotka, která musela svoje útoky 
provádět pečlivě, protože nemohla riskovat, že trefí jeden z počítačů. Hack znovu na sebe nalákal 
všechnu pozornost nepřátel a začal odrážet jejich střely na zem, protože ani on nechtěl riskovat, že by 
nějakou zbloudilou střelu navedl na některý z počítačů. Chissové využili toho, že už nejsou v hledáčku 
blasterů nepřátel a konečně vyrazili ze svého krytu a několika dobře mířenými střelami je začali 
likvidovat. Jakmile jejich počet rapidně klesl, samotný Bojový Inkvizitor vyrazil do útoku a obrovskou 
rychlostí přesekl vejpůl posledního zbývajícího Stormtroopera a tři techniky, kteří se pokusili bojovat. 
Zbylí čtyři technici zahodili své blastery na zem. Vzdali se. Hack na ně namířil svými čepelemi a 
Chissové rychle doběhli k počítačům, aby mohli stahovat data.  
 
Chissové sdělili, že počítače mají mnohem lepší zabezpečení, než čekali. Heslo nemohou prolomit 
dostatečně rychle. Technici sdělili, že heslo znají – pokud ušetří jejich životy, dají jim ho. Hack mlčky 
přemýšlel. Nakonec jeho meče zhasly a on lehce přikývl. Technici se připojili k Chissům a pomohli jim 
prolomit zabezpečení. Po pár minutách s Chissové zvedli od počítačů. Měli, co potřebovali. Hack 
spokojeně přikývl a nařídil stažení. Technikům řekl, aby utekli do únikových modulů. Své životy si 
vykoupili. Technici zamířili ke dveřím, ale náhle byli poraženi na zem několika výstřely chisské bojové 
jednotky. Všichni byli na místě mrtví. Hack překvapeně pozoroval jejich těla. Zeptal se, proč to udělali. 
Chissové řekli, že mají rozkaz od admirála zabít všechny nepřátele. Hack na ně naštvaně zařval, že je 
ušetřil, protože bez nich by úkol nesplnili. Dal jim svůj slib. Chissové mu řekli, že to byli hlupáci, pokud 
věřili, že tohle přežijí. Hack už nenacházel žádná slova. Z komlinku se ozval Jarod – výbušniny byly 
rozmístěny a roznětka připravená. Hack kontaktoval chisského velitele a sdělil mu, že je čas k ústupu. 
Poté se svojí jednotkou rychle zamířil ke výsadkové lodi, kde na ně už čekal Jarod a jeho skupina a 
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společně opustili loděnice. Z okna si Hack všiml, že i všechny ostatní výsadkové lodě opustily loděnice 
a letěly pryč, do své mateřské lodě. Jejich mise byla splněna. Tedy ještě ne tak úplně.  
 
Hack kývl na Jaroda. Ten spustil detonátor a společně z okna výsadkového letounu pozorovali první 
výbuchy, které za chvíli ukončily existenci největší fondorské loděnice. Výsadková loď po pár minutách 
přistála v hangáru. Jako první z ní vyšel mlčky Hack. Měl v plánu s Jarodem, že po splněni mise to 
půjdou pořádně oslavit do kantýny, ale na to teď Hack neměl vůbec náladu. Ignoroval všechno a 
všechny a vůbec si nevšiml ani osoby, která ho začala z hangáru následovat. Teď byl myšlenkami 
úplně jinde. 
 
Hladina přehrady se ve svitu trojice Coruscantských měsíců třpytila, jako by se po hladině rozlévala 
louže tekutého stříbra. Nezdravě hnědozelená voda dnes oblékala sváteční šat. Čtvrtí panovalo ticho; 
jen slabý proud z potrubí odváděl desítkami trubek žumpu napříč náměstími a stovkami postranních 
uliček.  
 
Niry přejela zrezavělý, traverzový most a tam, kde se cesta rozdělovala vedví předjela vrzající 
nákladní speeder, který vezl náklad do nedalekého přístavu. Zabočila doprava. Cesta to byla spletitá a 
světlo měsíců sem dopadalo v dlouhých, chladných paprscích. Marco Hutt lámaným basicem sdělil, že 
jeho bratr Sircho ji tolik vychvaloval. Je jediná, která to dokáže. Niry nasadila svůj úsměv – ten, 
kterému před lety podlehl i nejmocnější Sith, který kdy žil, a pokorně se před slizkým mafiánským 
bossem poklonila. Pravdou bylo, že Sircho si ji hýčkal spíše pro jiné účely, než je vraždění 
nepohodlných sousedů. Marco se rozesmál na celý klub, až mu z bezzubé tlamy stříkaly sliny. O tom 
se mu bratr nesvěřil. 
 
Na Coruscant dorazili před dvěma dny. Zdejší Huttský magnát Marco Hutt vypsal odměnu nebývalé 
hodnoty za hlavu jistého lovce ze stínů, který slídil v oblasti kolem starých a opuštěných továrních 
budov společnosti UTC. Nebylo nic neobvyklého, že se nějaký místní ligový vlastenec vzepřel novým 
pořádkům a postavil se se zbraní v ruce pirátům a ostatním živlům, kterých byla planeta plná, ale u 
tohohle to bylo jiné...  
 
Kail, Temný Jedi a Niryn parťák a možná taky trochu milenec, potřeboval vědět, jestli ten útočník 
ovládá umění rytířů Jedi. Marco se na Falleena zamračil až se jeho zeleno-modrá kůže zkrabatila do 
odpudivé grimasy. Stačilo, aby Hutt mávl svou neohrabanou paží a jeden z Gamorreanských gardistů 
přešel ke stolu s projektorem. Před Niry a Kailem se objevil prostorový obraz, na kterém stál asi tucet 
urostlých mužů s blastery přes rameno u velkého, nákladního speederu. Byl to záznam z minulého 
týdne, kdy jeho muži hlídali náklad drog na Bespin. Přišel odnikud. Znenadání protančil zástupem 
strážců... stín. Jinak se to ani popsat nedalo. Stín třímající světelný meč. Než se stráže vzpamatovali, 
dva z nich leželi v krvi. Rozpoutal se masakr. Jeden po druhém padali k zemi, bez hlavy, bez života. A 
když bylo po všem, postava se snesla, jako by měla křídla, před speeder a z kapsy vytáhla cosi, co 
vypadalo jako termální detonátor. Obraz pohltil výbuch a projekce zmizela.  
 
Niry se se zatajeným dechem obrátila na Kaila. Mlčel. Mlčel a upřeně hleděl na zrnící obraz. Zeptala 
se, jaká je odměna. Marco Hutt sdělil, že 5 milionů, a že Krvavá osma se o tuto práci již také zajímá, 
takže doporučil pracovat rychle. Niry se obrátila na Kaila, který tu měl hlavní slovo. Ten to vzal. 
 
Teď jeli každý jinou cestou směrem k opuštěnému továrnímu sektoru. Po tom, co zavítali sem, do 
průmyslových sektorů na jihovýchodní polokouli, cítí se Kail nějak zvláštně. Na rozdíl od Niry bral 
kšefty na Coruscantu často a byť to bylo pro něho nepříjemné, bez Síly si zde poradil. Ale tady bylo 
prý vše jiné...  
 
Když se spolu ráno milovali, šeptal ji do ucha, aby už neměla nikdy jiného muže, pokud ho ten stín 
dostane. Moc nevěděla, jak mu odpovědět. Proč by ho měl zabít nějaký rádoby Jedi, navíc, když jsou 
na něj dva. Takových spolu už zabili mnoho. Kail ale namítl, že po tom, co skončila válka proti UTC a 
Sithům, nestál proti někomu, kdo stejně jako on ovládá Sílu. Kail se ale protivníka obával. Byl příliš 
rychlý, to bez Síly nebylo možné. Chtěl to vyřídit sám, aby neohrozil Niry. Ta ale řekla, že tato práce 
byl její nápad. Potom se vrátí na Ryloth a ona otci dokáže, že je hodná dědička jeho trůnu.  
 
Prudce vybrala poslední zatáčku a zastavila před závorou s oprýskaným nápisem VSTUP ZAKÁZÁN. 
Přehodila nohu přes nohu, zkontrolovala, zda jsou blaster i světelné meče na svém místě u koženého 
opasku a vyrazila. Byla oděna jako za starých časů; vysoké lesklé černé boty ji sahaly až po kolena, 
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krátkou suknici ji držel pásek, hrudník ji tisk lesklý kožený korzet a na rukou rukavice z černé kůže. 
Lekku ji volně visely podél těla. Nasadila si na oči filtr na noční vidění a obraz kolem zezelenal. 
Změřila si okolí zkušeným okem zabijáka, aby zkontrolovala, jestli poblíž nikdo není a pak zmizela ve 
stínu.  
 
Zeptala se Kaila, jak je na tom. Oznámil ji, že je na místě. Střecha nebyla chráněná, místo je 
opuštěné, bezpochyby minimálně od invaze Dartha Maluma. Ani Tuk‘ata zatím stopu nezachytili. 
Pokračoval do patra, aby šel dolů, ale potom se zarazil. Měl z toho čím dál tím horší pocit. Řekl Niry, 
aby na sebe dávala pozor. Nechápala, co s ním pořád je. Z nich dvou to byl on, kdo rád riskoval, ale 
dnes byl jiný. Nechtěla věřit, že by se bál. 
 
S rukou na blasteru pokračovala temnou chodbou tiše jako kočka na lovu. Proplížila se strojovnou a 
úřednickou chodbou a pak přes opuštěnou výrobní linku. Protáhla své štíhlé tělo úzkými mřížemi a 
zdolala druhé a následně i třetí patro. Lehce našlapovala na rezavé, plechové schody a pokračovala 
do místnosti za dveřmi označenými symboly toxicity. Proklouzla dovnitř a málem se pozvracela, jaký 
to byl puch. Ne snad nějaký otrávený plyn, ale pach masa a krve..., pach smrti. Přejela místnost 
skenerem a tiše vyjekla, když se ocitla tváří v tvář otevřené tlamě ohromného Rancora.  
 
Napříč černým sálem se táhly desítky zažloutlých, skleněných lahví, v nichž v husté tekutině plavaly 
zvířecí končetiny, nebo i celí tvorové. Niry nebojácně předstoupila před hlavu Rancora a zadívala se 
mu do očí..., do těch velkých, mrtvých očí. Někoho ji připomněly...  
 
Byly plné vzteku, zla, ale taky strachu a... lásky? Zavrtěla hlavou, aby zahnala tu hloupou myšlenku. V 
ostatních lahvích byli tvorové snad ze všech koutů známé galaxie, od malých primitivních Mynocků po 
polointeligentní Ewoky. Tiše kráčela dál, až k velkým, duraocelovým dveřím. Hacknout zámek by pro 
ni nebyl problém, ale terminál u dveří byl mimo provoz bezpochyby hezkou řádku let. Ocel byla tlustá 
a pevná, a i světelný meč by měl problém jí proniknout.  
 
Přepnula z nočního na rentgenové vidění a obraz se začal tříštit do prostoru. Nikdo nikde. Zavolala 
Kaila, jestli něco má. Ani on nic neviděl. Tuk’ata se honili za vlastním ocasem a on jen z nudy počítal 
schody. Niry si ale byla jistá, že jsou v tom správném sektoru. Komlink nevypínala, vrátila noční vidění 
a došla ke vchodovým dveřím. Najednou ji přepadl pocit, že cosi zaslechla. Prudce se otočila s 
blasterem v ruce, ale nikdo tam nebyl. Jen spousta a spousta mrtvých tvorů v zažloutlých lahvích. 
Schovala blaster a zatáhla za chladnou kliku. Nic.  
 
Kain se zeptal, co se to děje. Náhle se místností prohnal studený průvan a za ní se rozsvítil kužel 
světla. Znovu se otočila právě v okamžiku, když ze stropu seskočila do kleku hrůzná postava v kápi. 
Kožený kabátec ji spadal z až k zemi, vysoké holínky byly podobné těm jejím, stejně tak rukavice. 
Když postava zhlédla, zaleskla se pod těžkou kápí stříbřitá maska bez otvorů. Kail se zeptal znovu. 
Niry vykoktala, že narazila na onen cíl, když přízrak zažehl karmínovou čepel. 
 
Ladere v tichosti stál v chisském transportéru. Všude kolem sebe viděl ty modré obličeje, ty jejich 
hnusné pronikavé červené oči. Musel do krve svírat svou pravou pěst, aby nedal průchod své 
zuřivosti, zatím. Ostatní Chissové byli taktéž v tichosti anebo mezi sebou mluvili tlumenými hlasy. Mají 
ze mě strach, všichni do jednoho. Žádná chisská odvaha, ví, že mám Sílu a že jich je málo, pomyslel 
si. Jsou hrdí, jen když mají kolem mě celou armádu, ale teď se třesou hrůzou. A já jim ukážu, že se 
mých schopností bojí oprávněně.  
 
Transportér se rychle řítil k jednomu z mnoha hangárů v loděnicích, za ním jako stíny letěly další. Před 
chvilkou se od nich část oddělila a letěla k jinému cíli, vedl jí ten zpropadený Hack. Pche, odplivl si 
Ladere, ještě se bude kochat pohledem, jak selže. Co si ten Thqare myslí, že uspěje? Těžko…  
 
Kolem transportérů prolétávaly střely vystřelované chisskými destruktory. Najednou jeden transportér 
oslnivě vybuchl vlivem neutichající palby z obranných děl loděnic. Také se k nim blížily nepřátelské 
stíhačky TIE, ale chisští stíhači je rychle začali udržovat v dostatečné vzdálenosti.  
 
Ladere se ponořil do Síly a čerpal ze svého neutichajícího hněvu. Chisský důstojník mu lehce poklepal 
na rameno a oznámil, že za chvíli začnou přistávat. Dodal ale, že v hangáru jsou již Stormtroopeři, 
kteří výsadek velmi ztíží. Zaujali totiž velmi dobré pozice. Na druhou stranu se jim povedlo odlákat 
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velkou část jednotek, takže druhý tým bude moci splnit svůj důležitý úkol. Ladere ho probodl pohledem 
a prohlásil, že ho žádní lidé s blastery nezastaví. Odepnul si svůj světelný meč.  
 
Když transportér vlétl jako první do hangáru, stal se terčem palby. Ladere Sílou otevřel dveře 
transportéru, který se stále vznášel, a saltem se přenesl ven. Ještě ve vzduchu tasil svůj dvojitý meč a 
jeho dvě čepele odrazily první salvu střel, kterou vojáci spěšně vyslali. Jeho meč se proměnil ve vířící 
zkázu, rychlými a brutálními pohyby, téměř ignorujíc střelbu, se přesouval od jedné pozice vojáků ke 
druhé. Nikdo proti němu neobstál. Údery rozdával s takovou vervou, že jeho mrtví soupeři od něj 
odlétávali. Jeho aura hněvu se zdála neprůstřelná. Mezitím přistály ostatní transportéry a z nich začali 
vybíhat Chissové, mezi nimi byli taktéž dva Bojoví Inkvizitoři.  
 
Rozdělili se na tři skupiny. První se vydala směrem k místům, kde se stavěly lodě. Druhá ke štítům. A 
třetí, kterou vedl Ladere, měla způsobovat chaos, aby ty ostatní mohly uspět. Ladere se s nimi vydal 
směrem ke kasárnám.  
 
Bylo to záživné, Ladere se vyžíval v utrpení těch, co zabíjel. Vždy je nezabil rovnou, ale nechal je 
trpět. Tentokrát i souhlasil s rozkazem Thqareho nebrat zajatce. Chissové zatím efektivně ničili vše, co 
se Laderemu vyhnulo. Vždy po nějaké době položili na nějaké skryté místo nálože.  
 
Jeden oddíl Stormtrooperů před nimi začal prchat vedlejší chodbou. Ladere se vrhl za svou kořistí, ale 
Chissové ho nenásledovali, pokračovali dál. Zrychlil se Sílou a vyslal vpřed praskající sithské blesky. 
Ty skolily všechny vojáky, co byli vzadu, ale ti vepředu zatím zůstali uchráněni. Pak po nich Ladere 
hodil svůj roztočený světelný meč. Hlavy téměř všech zbylých se rozlétly po chodbě. Žili zatím už jen 
dva vojáci. Zatímco meč vklouzl zpátky do jeho natažené paže, tou druhou sevřel jejich hrdla a 
vymačkal z nich život těsně předtím, než stihli zahnout směrem, kudy se chodba stáčela. Ladere, který 
byl už téměř za nimi, vběhl setrvačností do té zatáčky. Než se porozhlédl, byl odmrštěn na stěnu, 
která nyní byla za ním. Jeho meč mu vypadl a deaktivoval se. Spatřil, jak se proti němu shora 
rozmachuje modrá čepel. Rychle se skrčil a bez váhání si přitáhl svůj světelný meč. Ještě v letu ho 
Sílou zapnul. První čepelí odrazil modrý meč jen centimetr od svého obličeje a tou druhou donutil 
protivníka o krok ustoupit, což mu umožnilo postavit se na nohy. Jeho nepřítel však neváhal a znovu 
zaútočil.  
 
Ladere, který nebyl nikdy expertem na obranu, se jen stěží držel proti zkušenému soupeři. Rychle si 
ho změřil pohledem. Byl to vysoký Nautolan, který svou velkou fyzickou sílu zdatně dával do svých 
úderů. Vypadal jako velmi zdatný šermíř a Ladere si uvědomil, že jestli nepřebere iniciativu, tak 
nemůže vyhrát. Pomyslel si, kam se poděli Chissové. To už se ale musel soustředit na boj. Ustupoval 
a odrážel svými čepelemi jeden výpad za druhým, snažil se je smýkat na stranu, aby nemusel plýtvat 
energii na jejich odrážení.  
 
Jedi ho vyzval, aby se vzdal, když jeho meč jen o vlásek minul Ladereho hlavu. Ten to ale odmítl, 
prudkým rozmachem odrazil přicházející útok a kopl chodidlem do soupeřova břicha. Ten překotně 
odskočil dozadu a vyplivl krev. Ladere se rozeběhl, aby ho dorazil. Nautolan sdělil, že není rytíř, ale 
mistr Jedi. Pak vyhodil meč do vzduchu, napřáhl obě ruce a přibíhajícího Sitha odhodil.  
 
Ladere uletěl několik metrů, než se vzpamatoval, pak udělal kotrmelec dozadu a ladně vyskočil na 
nohy. Jeho soupeř už byl téměř u něj. Ladere vyslal sithské blesky, ale on je neškodně odrazil mečem. 
Vrchní Inkvizitor znovu zapnul svůj meč a byl opět nucen přejít do obrany. Rozhodl se soupeře trochu 
rozhodit slovy. Sdělil Jediovi, že doufal, že jeho první významná trofej se bude umět lépe bránit. 
Ladere musel nadskočit, aby se vyhnul seku, který mířil na jeho nohy. Jedi mu odpověděl podobně, na 
Vrchního Inkvizitora je Ladere příliš slabý. Jedi znovu vyslal vlnu Síly na svého vyčerpaného soupeře, 
který právě dopadl na zem.  
 
Ladere dodal, že slabý je pouze v obraně. To už ho byl ale znovu odhozen, hromadil se v něm hněv z 
jeho vlastní neschopnosti. Bezmyšlenkovitě přistál na tvrdé podlaze a upustil svůj meč, který se 
odkutálel po podlaze. V duchu si říkal, že se ho ten Jedi snaží rozhodit. Ladere ale ne ní ten, kdo 
vyhrává slovy. On vládne Temné straně Síly. A slíbil, že všem ukáže, co dokáže. 
 
V levé ruce Jediovi přistál dvojitý meč patřící Laderemu. Zažehl na něm čepele, a i se svým modrým 
mečem se vydal ke zdánlivě poraženému soupeři. Znovu ho vyzval, aby se vzdal. Ladere odpověděl, 
vypustil svou nenávist. Zařval, že nečistý se nebude dotýkat jeho meče. Napřáhl pravou ruku a 
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odmrštil svého soupeře, levou rukou si přitáhl meč. Do přiomráčeného soupeře, který hlavou narazil 
do zdi, vyslal z konečků prstů sithské blesky. Ten vydal bolestivý výkřik, když ho zasáhly, ale další 
salvu se mu podařilo čepelí svého meče odklonit. Ladere vyrazil vpřed. Nyní měl v sobě více energie 
než na začátku boje, provázela ho snaha ukázat svou převahu nad mocí Světlé strany Síly, kterou 
ovládal ten Jedi. A také dokázat svou šermířskou převahu v útoku. Svým dvojitým mečem útočil ze 
všech stran v úhlech, které by normálnímu člověku vykloubily ruce, jeho seky nešlo předvídat. 
Pohyboval se jako vítr, jednou útočil zprava, podruhé zleva, potřetí z obou směrů naráz.  
 
Nautolan viděl jen červený vír, jeho obrana se hroutila, už nyní se stěží držel jen díky intuici, ale už 
vůbec nezvládal reagovat. Najednou ho rudá čepel bolestivě sekla do pravého ramene, téměř mu 
usekla ruku a on upustil meč. Ladere deaktivoval svou zbraň, zavěsil si jí na opasek a pravou rukou v 
rukavici chytil Jediho za krk a přirazil ho ke zdi. Nautolan se vzdával, dusil se a každé slovo mu dělalo 
problém.  
 
Ladere mu chtěl něco říci, ale zezadu přiběhli čtyři Stormtroopeři, kteří sem během boje zabloudili a 
začali po Laderovi pálit. Ten si povzdechl, telekinezí aktivoval a použil svůj světelný meč, tři střely jím 
vrátil těm, kteří je vystřelili, padli mrtví k zemi. Čtvrtou odklonil do nikam. Následně znovu 
deaktivovaný meč vrátil na jeho místo. Stále držíc Jediho za krk, odstoupil na stranu. Proti vůli zbylého 
vojáka se jeho ruka zvedl a namířila na Nautolana. Toho opustila odvaha a prosil o život. Nyní mohl 
mluvit lépe, Ladere mu lehce uvolnil stisk. Ladere sdělil, že rozkaz zněl nebrat zajatce. A voják 
vystřelil. 
 
Právě probíhala přestřelka v prostorné výrobní hale mezi Chissy a několika početnými oddíly 
Stormtrooperů, které se nechaly vlákat do pasti. Zatím se vojáci Ligy drželi, vzdorovali statečně a než 
mohl být zahájen další postup, museli být zlikvidováni, aby je neměli Chissové v zádech. Ladere vešel 
do haly klidným krokem. Velitel jednotky Chissů na něj promluvil zvýšeným hlasem. Chtěl vědět, kde 
celou dobu byl. Měl jejich oddíl krýt, teď mají zbytečné zdržení. Ladere dal najevo, že si nenechá 
rozkazovat od Chissů. Znechuceně odstrčil chisského důstojníka, ale nic mu neudělal.  
 
Jeho dvě čepele se znovu zažehly. A pak to až do konce bitvy byla řezničina. Trasu, kudy se 
pohyboval Ladere, dláždili mrtví a umírající, odsekané hlavy a končetiny, těla rozseklá v půli. Ale také 
usmažená cosi, co kdysi byla lidskými těly, zkroucená těla, ale také zdánlivě nezranění vojáci. Ladere 
dokonce několikrát využíval i ukořistěný meč, aby s pomocí modré čepele mohl zabíjet ještě rychleji. 
Po stranách byla těla, kterým v těle zely díry od blasterových střel. Slovo zajatec neexistovalo, a když 
se někdo vzdal, dosáhl tím jen toho, že měl rychlejší a méně bolestivou smrt.  
 
Chissové se zdáli nezastavitelní, všude panoval chaos. Stormtroopeři zmateně pobíhali v jednotkách i 
osamoceně sem a tam, přímo jim do rány, ligová obrana loděnic byla marná, neschopná a opravdu 
hlavně zmatená. Ladere by v utváření tohohle pekla rád pokračoval, ale přišla zpráva, že generátor 
štítu je připraven na odpálení, a i ostatní nálože mohou být odpáleny. Navíc se blíží ligové posily ve 
formě dalších lodí. Přišel rozkaz k ústupu. Ladere neochotně poslechl.  
 
Brzy již zase stál v transportéru, skupina dalších cestujících se rozhodně nezdála nijak zvláště 
prořídlá. Taky ale mlčeli ještě více než před bitvou. Ladere byl spokojený se svým výkonem. Zasel 
větší respekt a strach, než jaký vzbudil Hack. Navíc získal trofej. Vzpomněl si na příběhy o jistém 
kyborgovi generálu Grievousovi, který za Klonových válek také sbíral meče zabitých nepřátel, možná 
by ho mohl napodobit… Rychle však začal zase žít přítomností, musí se věnovat aktuálním 
problémům, na tohle bude čas později. Nenápadně si k sobě přitáhl několik detonátorů z jedné 
nepoužité nálože a ukryl si je po kapsách.  
 
Transportér přistál v hangáru, Ladere z něj spěšně vystoupil a zahlédl, jak z dalšího, který byl v jejich 
řadě za jinými dvěma transportéry, vystupuje Hack. Vydal se nenápadně za ním. 
 
Elynea dorazila na Rhumii. Rhumie, stále stejná. Centrum mocné říše, která se měla brzy připojit k 
Lize v boji proti Sithům. Její domovská planeta.  
 
Letoun přistál a rytířka Jedi společně s několika dalšími diplomaty vyšla ven. Vzduch voněl vskutku 
povědomě. Mnohem čistější než ten na Corellii, uvědomila si Elynea. Naposledy, když tu byla, přistála 
ve vybombardované ulici a probíjela se skrz desítky a desítky válečných droidů Sithského vládce 
Sceletona. Nyní přistála na Paláci krále. Na přistávací ploše legendárního paláce králů Rhumie. 
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Elynea byla u vytržení. Na dívku z chudších poměrů se vyhoupla velmi dobře. Naproti nim vyšel jistý 
velmi pohledný muž. Představil se jako Ali-Har, správce paláce a jeden z poradců krále.  
 
Skupinka sestoupila točitým schodištěm, prošla krásně zdobenou chodbou a předsálím. Zastavili se 
před trůním sálem, kde jim Ali popřál hodně štěstí a pustil je dovnitř. Elynea cítila, že diplomaté, co 
byly doteď klidní, dostali lehce strach. B-artovy činy z války se Zlatou říší byly obecně známy a nějaký 
hloupý přešlap mohl dobré vztahy s Rhumií poškodit. Ze všech nejvíce byla z krále v nervu Elynea. B-
art byl někdo. Veliká osobnost. Silný muž, známý po celé galaxii. Vůdce, který během své vlády 
několikanásobeně znásobil velikost říše, co bývala ničím. Elynee bušilo srdce jako už dlouho ne.  
 
Dveře se samy otevřely a skupinka vstoupila dovnitř. Král seděl naproti nim na trůně. Měl volný hábit s 
krátkými rukávy. Nosil nyní nakrátko zastřižené vousy, zpod kterých se usmíval. Vedle něj stála 
zástupkyně Indi Sarahie, krásná žena, v zelených šatech s velikým výstřihem. Okolo nich stála 
královská garda a pobočníci. B-art je přivítal a seběhl z trůnu. Se všemi si podal ruku. U Elynei se 
zastavil a přimhouřenýma očima se na ni podíval. Očividně přemýšlel. Elynea se s rozpaky dívala 
střídavě na krále a na ostatní lidi v místnosti. Popravdě král byl menší, než jakého si jej představovala. 
Za to ale znatelně pohlednější. 
 
Poznal ji. Je to Rhumijská orlice. Jedi, která v době nejvyšší nouze pomohla Rhumii a poté záhadně 
zmizela. Elynea se zarděla jako rajče. Chtěla něco říct, ale vůbec nic ji nenapadalo. B-art se ostatním 
omluvil, musel s Elyneou mluvit o samotě. Když se král rozešel a pobídl ji, aby šla za ním, šla také. 
Zastavili u dřevěných dvojitých dveří. Král otevřel dveře a vyšel do nich. Balkon, jen balkon, pomyslela 
si Elynea. Dav pod balkonem začal skandovat. Tisíce a tisíce Rhumianů. B-art promluvil do mikrofonu. 
Představil jim Elyneu Shaanti, legendu bitvy o Rhumii. A Elynea vystoupila ze stínu na světlo. Dav 
skandovat ještě více. Droidi s kamerami prolétaly kolem ní. Dívka z chatrče se stala hvězdou. Dav 
křičel dokola: "Elynea! Elynea! Elynea!". A ona to milovala. Milovala Rhumii, milovala její obyvatele. 
Cítila jako by pozornost celé galaxie byla upřena na ni. Toto jí chybělo v životě. 
 
Fondor, důlní komplexy. Seris rozkazoval Chissům, aby postříleli všechny nepřátele. Ti ale vypadali, 
jako kdyby si ho vůbec nevšímali. Seris se chytl za bok a zasténal. Jedna ze zbloudilých střel ho trefila 
přímo do boku. Vlastně ani by se nedivil, kdyby ta střela nepatřila Fondoranům, ale někomu z Chissů. 
Sakra, měli jen jeden zatracený úkol, a to postarat se o to, aby ho nikdo netrefil. Chissové jsou 
zanedbatelní, ale on je samotný Vrchní Inkvizitor, jeden z nejdůležitějších v celé Říši. To na něm 
záleží úspěch celé téhle mise.  
 
Jeden z Chissů ho upozornil na granát, který dopadl přímo vedle nich. Serisem proběhla jedna zlá 
myšlenka. Ano, nejradši by nechal ten granát vybouchnout, jak by si tuze užil ten pohled, jak by to ty 
zatracený modráky rozsekalo na kusy. Nakonec ale ten granát zvedl pomocí Síly a hodil ho zpátky k 
Fondoranům, kde i vybouchl. Výbuch odhodil několik těl z krytu.  
 
Přikázal vyrazit na útok. Vyběhl z krytu, ignorujíc veškerou bolest. Tentokrát ho ostatní Chissové 
poslechli a začali běžet s ním, a přitom střílet na nepřátele. Seris naběhl na jednoho z Fondoranů a 
probodl mu hruď. Potom jeho bezvládné tělo nastavil proti nepřátelským střelám a použil ho jako štít. 
Konečně, už je dostatečně blízko u generátoru štítů. Seris z levé ruky vypustil salvu blesků, trefil 
generátor. Ozval se mohutný výbuch, který s sebou vzal i část Fondoranů. Ostatní začali ustupovat do 
dolů.  
 
Generátory štítů byly všeobecně jediná věc, díky které musel Seris vést tento útok a nezačít rovnou s 
s bombardováním. Tato mise se vlastně ani nehodila pro někoho, jako byl Seris. Zdálo se mu to příliš 
podřadné. Vrchní Inkvizitor by měl být spíš na nějaké důležitější misi ve Fondorských loděnicích a ne 
tady.  
 
Teď už je pro bombardování všechno připraveno. Jediná věc, co by mohla spoustu Fondoranů 
zachránit, byly tyto důlní komplexy. Při jejich štěstí bombardování doly ani nezavalí a oni tento útok 
mohou přežít. To ale Seris nehodlal dopustit. Nařídil Chissům, aby umístili výbušniny u vchodů do 
dolů. Uvězní je tam. Co je na tom, že nezemřou při bombardování? Teď tam budou umírat několik dnů 
hlady. Sami si o to řekli. Mohli mít rychlou a bezbolestnou smrt, sami si to zhoršili.  
 
Jakmile jsou všechny vchody zavaleny, Seris zavelel k ústupu. Už se chystal, že nastoupí do své 
výsadkové lodi, když tu si všimne nějakého pohybu v jedné z fondorských chudinských chatrčí. Seris 
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naznačil, ať na něj s odletem počkají, a vešel do té chatrče. Síla ho upozornila na blížící se nebezpečí 
a probodl muže, který na něj zaútočil z rohu nožem. Byl na místě mrtvý. Seris kopl do jeho mrtvoly a 
prozkoumal zbytek chatrče. Našel ženu s dítětem. Ten muž musel být zřejmě otec rodiny. Žena prosila 
o život, není voják. Chtěla, aby ušetřil alespoň jejího syna. Seris se na něj podíval. Z nějakého 
zvláštního důvodu si vzpomněl na Hacka. Řekl, že její manžel byl hloupý, ale statečný, a proto dostal 
rychlou smrt.  
 
Seris vypnul světelný meč. Škemrání o život byla ta největší slabost, kterou znal. Hnusilo se mu to. 
Jim rychlou smrt nedopřeje. Pustil do nich salvu blesků. Jejich křik přehlušil bombardování, které už 
bylo pomalu slyšet z dálky. 
 
Komunikační důstojník na Spacequaku oznámil, že mise byla dokončena – generátory štítu byly 
vyřazeny, nálože rozmístěné a všichni byli již v transportérech. Thqare se odtrhl od taktického displeje, 
na který zadumaně hleděl. Nařídil vydat pokyn viceadmirálovi Erftiarovi, že Pátá flotila může zahájit 
bombardování.  
 
Během chvilky se vesmír rozzářil pulzující zkázou. Záblesky prokmitávaly černým prostorem a 
zařezávaly se do mohutných fondorských loděnic, ty začaly vybuchovat i zevnitř, hroutily se a s nimi 
se hroutila i budoucnost ligové flotily. Planeta se taktéž stala terčem těžké palby, domy, těžební 
komplexy i všechno ostatní, nic neuniklo. Zkáza byla téměř hmatatelná.  
 
Chisský admirál se znovu zaměřil na bitvu. Jeho Druhá flotila zničila za vcelku malých ztrát prvotní 
odpor Ligy, ale lodě, které byly o něco dál, se již plně vzpamatovaly. A bitva se brzy stala velmi 
vyrovnanou. Najednou jeden chisský destruktor vybuchl a jeho jednotlivé části byly rozmetány po celé 
soustavě. Jeden důstojník na můstku se neudržel a hrubě zaklel. Thqare ho probodl pohledem.  
 
Devátá flotila hlásila, že se k ní přiblížily tři ligové destruktory. Pátá flotila se stávala častějším terčem 
útoků stíhaček, jejich stíhači je už nedokázali odrážet. Thqare si promnul oči, aby se mohl lépe 
soustředit. Chtěl vědět, jak daleko jsou s bombardováním. Dostalo se mu odpovědi, že klíčové části 
planety jsou dokonale sežehnuté, stejně jako převážná část loděnic, ale stále se nepodařilo zničit 
některé důležité sekce. Ty jsou už sice poškozené náložemi, ale pořád ne zničené. Patří mezi ně i 
část s ligovým superdestruktorem. Na povrchu sežehli spousty civilních oblastí, stejně jako doly a 
továrny, ale stále je co ničit. Celá loď se otřásla vlivem výbuchu dvou ligových křižníků, které se marně 
snažily vzdorovat síle Thqareho lodi.  
 
Nařídil, aby se Pátá flotila začala stahovat, bude krýt jejich ústup. Toho, čeho chtěli dosáhnout, 
dosáhli. Devátá flotila se měla připravit na skok do hyperprostoru. Korvety a fregaty budou krýt jejich 
hlavní lodě. Bombardéry měly provést rychlý nálet na tři destruktory, které již byly dosti poškozené a 
snažily se stáhnout. Druhá flotila měla zdržet příchod nových posil Ligy.  
 
Přestože menší, chisské lodě si stále razily cestu skrz ligové lodě, které se je snažily obklíčit. Teď, 
když se bitva blížila ke konci, se ještě zvětšoval počet výbuchů, všichni si uvědomovali, že mají 
poslední šance zasadit co nejbolestivější rány.  
 
Thqare stále vykřikoval rozkazy, nařizoval kapitánům lodí, kam útočit, kdy držet pozice, kdy ustupovat. 
Jeho um držel ústup operačního svazu pod plnou kontrolou, byl to jeden z nejefektivnějších ústupů v 
historii válčení. Dopředu připravený a stále pevně řízený. I přes maximální snahu velitelů destruktorů, 
nebyli schopni tuto perfektně fungující skupinu zastavit nebo alespoň zdržet.  
 
První lodě z Deváté flotily začaly mizet v hlubinách vesmíru. Stíhačky začaly přistávat v hangárech 
chisských destruktorů. Transportéry byly už dávno zadokovány. Po chvíli již byla Devátá flotila 
kompletně pryč. Z hyperprostoru najednou vystoupila spousta lodí Galaktické ligy. Hlavní pomoc 
dorazila, ale bylo už pozdě. Druhá a Pátá flotila se zformovaly do půlkruhu, ze kterého postupně pod 
krytím ostatních odlétávaly další a další lodě. Už nemohli být zastaveni. Spacequake věnoval s dvěma 
korvetami poslední pozdrav Lize tím, že zničili destruktor s vyřazenými štíty přímo před očima jejich 
posil a pak i on vstoupil do hyperprostoru.  
 
Bez jakéhokoliv cuknutí se hvězdy protáhly, Thqare ihned zašel k jednomu speciálnímu panelu, který 
snímal pohyb všech po celém Spacequaku, vyhledal si tam jednu osobu a viděl, že někdo jí následuje. 
Zkontroloval si, jestli má na opasku svůj blaster. Po úspěšné kontrole uchopil datapad, něco si na něm 
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vyhledal a vydal se do části lodi, kde by se ta vyhledaná osoba měla nacházet. Čtyřem elitním 
chisským vojákům pokynul, aby ho po určité době následovali. 
 
Admirál hrál stolní hru s droidem. Admirál nakonec vyhrál a droid mu pogratuloval k dalšímu vítězství, 
i když šance byla jen velmi malá. Holografický obraz připomínající složitější verzi šachů se vypnul. 
Admirál droidovi řekl, že se lepší. Z interkomu se náhle ozvalo hlášení, že byly zachyceny zprávy ze 
šesti různých planet. Zdá se, že byly napadeny pirátskými flotilami.  
 
Admirál Etnom vstal od stolu a vyšel ze své pracovny, droid ho následoval, ale pak se od něj oddělil a 
šel jinam. Etnom přišel do čela můstku, kde byla holografická mapa galaxie.  
 
Komandér řekl, že se jim nejspíše podařilo proniknout skrz mezeru v obranné síti. Planety nebyly 
významné, měly jen malou obranu. Stejně tak nebyly významné ani ty pirátské flotily. Etnom nechtěl 
nic nechat náhodě, vyslal bezpečnostní eskadry.  
 
Náhle přišlo nouzové volání z planety Kuat. Etnom to považoval za další pirátský útok. Volání nebylo 
kompletní, bylo rušené. Od malé pirátské flotily by to byl dost troufalý útok. Kuat je jedna z klíčových 
planet. Ovšem Kuat by nevolal o pomoc, snadno by se ubránil. Etnom se rozhodl, že tam vyrazí 
s celou flotilou. Nařídil vyhlásit bojovou pohotovost. Etnomova osobní bitevní flotila s lodí Conqueror v 
čele se vydala na cestu.  
 
Vynořila se z hyperprostoru a přímo do bitvy. Orbitální doky planety byly pod útokem Sithů – měli tu 
dost lodí, vypadalo to možná i na početní přesilu. Kuatská flotila jimi byla zaskočena, nečekala útok 
tak rychle po vyhlášení pohotovosti. Mnoho lodí bylo vyřazených či těžce poškozených, doky byly též 
poničené, jen nedokončený super star destroyer třídy Executor se zdál v pořádku.  
 
Komandér byl překvapen. Sithové měli být poraženi. Etnom nařídil přeskupení do formace a zaměřit 
největší lodě. Nařídil vypustit stíhačky a bombardéry, všechny. Posádka byla doslova paralyzovaná 
tím, co vidí. Etnom mírně otočil hlavou a pobídl ji k akci. 
 
Posádka můstku ožila. Důstojníci pobíhali sem a tam, od konzole ke konzoli, operátoři vydávali 
rozkazy dalším sekcím a předháněli se v hlášeních, takže nebylo skoro nic slyšet. Etnom to ignoroval, 
spoléhal na hlášení svého prvního důstojníka. Hleděl z čelního okna a těkal zrakem z jednoho místa 
na druhé. Sledoval každou loď, každou formaci stíhaček. Předvídal tahy minimálně o pět kroků 
napřed.  
 
Křižníky třídy Imperial-II zahájily masivní palbu z turbolaserů, menší lodě třídy Victory-II a Arquitens 
vyrazily kupředu. Z hangárů vylétaly desítky a desítky TIE Fighterů a TIE Bomberů, mezi nimi také 
lepší TIE Interceptory. Sithská flotila se skládala hlavně z lodí třídy Interdictor a Harrower, které 
vypouštěly roje stíhaček Annihilator a dalších typů.  
 
Ozval se velitel obrany Kuatu. Jeho signál byl rušený. Děkoval za pomoc. Etnom mu přikázal, aby se 
soustředil na obranu Executoru. Doufal, že ho slyšel. Komandér dodal, že Executor není pro nepřítele 
rizikem, nebude na něj útočit. Etnom ale řekl, že Executor je nejcennější figurka na této šachovnici. 
Nepřítel ho dříve či později bude chtít zničit či alespoň vyřadit. Nařídil změnit formaci. 
 
Flotila se přeskupila a vyrazila k doku, ve kterém byl Executor. Kuatská flotila dok bránila, ale byla 
značně oslabena. Bylo zjevné, že Sithové se k doku stahují jako supové k mršině. Etnom jim chtěl 
vletět do cesty. Komandér namítl, že je to riskantní tah, nepřítel je již blízko. 
 
Flotila vletěla do prostoru mezi dokem a Sithy téměř na poslední chvíli. Několik lodí Sithů vrazilo do 
lodí Ligy z boku a tlačilo je před sebou. Některé lodě Sithů i Ligy tímto utrpěly vážná poškození, jiné to 
ale ustály vcelku snadno. Pokud se ale náhodou menší loď srazila s větší, byl to pro ni jasný konec.  
 
Etnomův Conqueror narazil spodkem trupu do můstku jednoho Harroweru. Nezastavilo ho to, ale 
můstek Harroveru byl lehce utržen.  
 
Celá loď se otřásla, někteří členové posádky můstku upadli na zem. Důstojnice podávala hlášení o 
škodách. Etnom nařídil uzavřít poškozené sekce. Ukázal z okna na Harrower, který zkáze unikl a 
začal pálit do Executoru. Byla to vlajková loď, podle něj. Komandér se ho zeptal, jak na to přišel. 
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Etnom vysvětlil, že ji pozoroval již od začátku, chová se jinak. Komandér se po chvíli váhání zeptal, 
jestli si je admirál jistý. Etnom na něj vrhl zamračený pohled. Komandér tedy vydal rozkaz k palbě. 
 
Conqueror spustil palbu a zasáhl loď do motorů. Loď se vychýlila z kurzu, ale nepřestávala střílet, i 
když udržet zbraně na cíli pro ni teď bylo těžší. Executor v doku utrpěl několik poškození, objevilo se 
pár explozí. Etnom s obvyklou klidností nařídil nastavit motory na maximální výkon. 
 
Conqueror vyrazil kupředu a zanechal ostatní lodě ve vzájemné bitvě. Harrower se stabilizoval a 
vystřelil koncentrovanou salvu na příď Executoru. Jeho pancéřování ještě nebylo zcela dokončeno, 
spousta systémů a energetických vodičů byla nekrytá. Došlo k velké explozi a celá špička lodi, dlouhá 
asi kilometr, se ulomila. Harrower ale nepřestával a střílel dál.  
 
Etnom se na chvilku zamyslel. Že by šach? Vydal sebejistý rozkaz ke koliznímu kurzu, všechnu 
energii převést do příďových štítů. Komandér zaklel a pevně se chytnul konzole. Ostatní členové 
posádky ho napodobili. Loď se nezadržitelně řítila na svůj cíl. Když zbývalo už jen 10 metrů, Etnom 
klidně pronesl „Mat“ a chytil se křesla. 
 
Conqueror se zabodl do Harroweru. Harrower měřil 800 metrů, Imperial-II 1600 metrů, dvojnásobek. 
Takže zatímco Imperial-II utrpěl nemalé poškození přídě, Harrower byl doslova roztržen na stovky 
menších kousků. Po chvíli se Etnom zvedl ze země, kam upadl po nárazu. Z čela mu tekla krev. Podle 
hlášení o škodách přišli o štíty, jejich příď byla těžce poškozená. Komandér se zeptal, jestli je 
Executor zachráněn. Důstojník ohlásil, že sithská flotila má vážné ztráty a stahuje se. Takže Executor 
zachráněn byl. 
 
Cítil teplou chuť krve v ústech a hořkost porážky. Kuatský vojín se rozhlédl a viděl jen zkázu. Kolem 
něj bylo několik mrtvých těl a mohutný požár, který se nekontrolovatelně šířil. Velitel se pokusil 
zvednout, ale nakonec padl k zemi. Ta bolest je k nevydržení. Jeden z těch výbuchů ho hodně 
pocuchal. Jeho levá noha na něm sotva visela. Bude muset být amputována. I když se nemohl vůbec 
hýbat, aspoň měl přímo perfektní výhled na okno, za kterým probíhala obří a velkolepá bitva. 
Obrovské křižníky Ligy proti silám Sithů. Jeho otec padl za válek s Císařem Xenonem, jeho starší bratr 
padl za válek s Císařem Sceletonem. A on a celá jeho planeta padne za války proti Císaři Dassovi. 
Voják na své tváři ucítil slzy. Tohle bude jeho konec. On a ani Kuat nemají jedinou šanci k výhře. 
Nechtěl zemřít. Vojín si utřel těch pár slz a znovu se podíval na vesmírnou bitvu.  
 
Ty slzy ho úplně zaslepily. Protřel si je rukou a znovu, tentokrát pozorněji, se podíval na ten bitevní 
výjev. Už to neviděl tak černě. Ano, je jich hodně, ale i tak kuatská obrana je hodně silná. Sithové mají 
vůbec co dělat s jejím zničením. Určitě už museli zavolat na pomoc nějakou ligovou flotilu. Oni je 
zachrání. Přece nenechají jednu z nejdůležitějších planet Ligy Sithům. Vždycky tu byl někdo, kdo je 
ohrožoval, vždycky tu byli Sithové. Celá jeho rodina padla v boji proti nim, aby je zastavili, což se 
nakonec povedlo. I teď se to povede. I když vždycky stáli proti přesile, zvítězili. Měli naději. Vždycky 
byla naděje, i teď přímo v téhle bitvě měli naději. Byl jen slepý a neviděl ji.  
 
Ještě jednou se rozhlédl kolem sebe, a kromě mrtvých těl a mohutného požáru (který se mu teď už 
nezdál tak moc velký jako předtím), několik metrů od sebe spatřil blaster. Ten se bude hodit. Při troše 
štěstí, jestli sem někdo dorazí, bude mít možnost se bránit. Vojín se začal plazit ke zbrani. Ta bolest 
byla nesnesitelná, ale on se nevzdával, už našel naději. Už byl jen pár centimetrů od zbraně, ale 
najednou mu někdo s ohromnou silou šlápl na ruku. Ozvalo se křupnutí, prasknutí několika jeho kostí. 
Vojín už neměl ani sílu vykřiknout. Nad sebou spatřil Vrchního Inkvizitora.  
 
Byl to Aust. Vojín se druhou rukou natáhl ke zbrani, ale Aust ji Sílou odhodil do ohně. Vojín mu řekl, že 
Sithové nemohou vyhrát. Kuat má naději. Liga sem brzy dorazí a všechny je zničí. Aust to ale 
nepovažoval za reálné. Sithové nechtějí Kuat dobýt, chtějí ho vyhladit. Vojín znovu na své tváři ucítil 
hořké slzy. Řekl Austovi odevzdaně, aby ho zabil. Aust ho ale chtěl nechat žít, aby viděl pravdu. 
Společně s vojínem se podíval z okna na mohutný déšť střel, který se snesl z křižníků na planetu. 
Zasažené části se začaly barevně měnit na oranžovo-tmavou. Všechno bude spáleno na popel. Vojín 
to místo poznal. Aust řekl, že je to skutečně jejich hlavní město. Brzy to už bude jen jedno velké 
pohřebiště. Pozůstatek velké ligové slávy. Potom odešel, vojína nechal na místě. 
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Na chodbě už na Vrchního Inkvizitora čekalo několik Sithských vojáků – Zatracených. Sdělili, že 
výbušniny byly umístěny. Noční pláště zatím drží pozice a kryjí ústupovou cestu. Mise je téměř 
splněna. Aust vydal rozkaz vrátit se na Darkon. 
 
Společně zamířili do hangáru. Všude kolem Austa byla spousta mrtvých těl, jak kuatských techniků a 
vojáků, tak i sithských, ale těm všem Aust nevěnoval absolutně žádnou pozornost a v klidu pokračoval 
dál do hangáru. Naděje, pomyslel si trpce Aust. Tohle je ta věc, co nutí jejich nepřátele bojovat a 
umírat? Aust se začal nahlas smát, ale jeho vojáci to nikterak nekomentovali. Tohle je tak neskutečně 
bláhové a hloupé. Jak někdo, jako Liga, může vůbec s tou nadějí vládnout Galaxii tak dlouho.  
 
Jeden z vojáků vyrušil Austa z rozjímání. Sdělil, že do systému vstoupila ligová flotila. Aust přímo 
ucítil, jak se jeho úsměv úplně vytratil z tváře. Nepřátelé tu byli brzy. Měli mít ještě spoustu času. Své 
stažení museli urychlit. Zbytek cesty do hangáru Aust ještě přemýšlel o naději. Akorát s tím rozdílem, 
že teď už mu moc do smíchu nebylo. 
 
Artax byl neklidný. Začalo to Mistryní Maliman a padawankou Totshokou. Mistr Tart a jeho padawanka 
jsou další z řady Jediů, k jejichž smrti se přihlásila Armáda Nového Světa. Variion Lightseeker však 
Artaxe uklidnil. Zeptal se Vrahose, jestli o této skupině něco zjistili. Vrahos řekl, že má kontakt, který 
mu dal horkou stopu.  
 
Vrahosův kontakt byl mladý Mirialan. Potkal ho, když před pár týdny vyšetřoval jednu z prvních vražd 
této Armády Nového Světa. Dozvěděl se, že jeho strýc je vysoce postavený tohoto spolku. Vrahos mu 
dal na výběr. Spolupráci, nebo několikaletý pobyt ve vězeních Ligy. Vrahos měl vystupovat jako 
prodejce holocronů. Tato armáda je totiž odpůrce Síly. Všechno, Jedie, Sithy, holocrony, dokonce i 
pouhé amulety, kde stopa Síly je mizivá, ničí. Takových spolků bylo více, ovšem tady to bylo jiné. Byli 
vycvičeni, vyzbrojeni k likvidaci uživatelů Síly. A Vrahos se obával i jejich počtů. Přeci jen, Síla je podle 
spousty obyvatelů galaxie zdroj jejich trápení. Vzhledem k těmto okolnostem se Vrahos rozhodl vzít 
opravdový holocron, ačkoliv pro jistotu vzal ten nejméně cenný.  
 
Na palubu lodě typu Rx-75i, kterou se Vrahos přivezl na jednu z lodí Armády Nového Světa, přišla 
trojice inspekčních důstojníků. Ačkoliv neměl Vrahos potřebné povolení, důstojníci povolili Vrahosovi 
vstup a šli společně na Jediovo doporučení s Mirialanem do kantýny. Když viděl vnitřek lodi v celé své 
kráse, překvapilo ho, jak dobře byli vybaveni a ozbrojeni. V jejich temných brněních vypadali až 
majestátně.  
 
Mon Calamari v šedém obleku se představil jako kapitán Tejcho. Odvedl je ke specialistovi, který měl 
prozkoumat, jestli je holocron opravdu cenný. Tejcho k překvapení Vrahose neměl ochranku. Jeho 
sebevědomí bude velké, pomyslel si. Jeho plánem bylo zjistit co se dá a podle toho zareagovat. 
Pokud ovšem tento Řád bude takovou hrozbou, bude muset celou loď nahlásit Lize a ta snad provede 
útok. Navzdory očekávání nevedl Tejcho Mistra Jedie do nějaké laboratoře nebo zbrojnice, ovšem do 
vězeňského bloku. To, co Vrahos viděl, změnilo jeho plány.  
 
Byl to Mistr Jedi Tart. Tejcho vysvětlil, že ho při jednom zásahu zajali. Byl připoután k lehátku, do jeho 
těla vedla hadička, která vpouštěla omamné látky. Tejcho Tartovi přikázal, aby holocron popsal. 
Vrahos očekával nějaký druh odporu. Tart se ale k vyděšení Vrahose pustil do řeči a řekl, co holocron 
obsahuje. Vrahos chtěl vědět, jak se jim povedlo Tarta přinutit ke spolupráci. Tejcho mu ukázal 
datapad, na kterém bylo vidět malé plačící dítě. Používali ho jako rukojmího. Vrahos měl dost. Kdyby 
tento Nový řád bojoval jen proti Sithům a Jediům, pokusil by se to vyřešit mírově. Takhle ale ne. Byla 
to stejná špína jako Sithské impérium.  
 
Vrahos rychle chytil Tejcha pod krkem. Zatlačil na jeho myšlenky a zeptal se, jestli na palubě jsou 
nějaké další holocrony. Tejcha řekl, že na můstku. Vrahos ho Sílou uspal a mávnutím ruky osvobodil 
Mistra Tarta. Řekl mu, aby našel to dítě a všechny další nevinné. Vrahos sebral holocron a opustil 
celu. Nový řád reagoval rychle. Díky kamerám zjistil, co se stalo a výcvik jeho vojáků byl kvalitní, když 
tak rychle reagovali na situaci. Na hlavní chodbě byly nastoupeny stovky vojáků, ve předu vojáci se 
zbraněmi na blízko, za nimi jejich palebná podpora. Vrahos Sílou zvýšil svůj hlas a přikázal jim, aby se 
vzdali.  
 
Vojáci spustili palbu. Vrahos aktivoval svůj dvojitý světelný meč. Jeho fialové čepele odrážely všechny 
výstřely. Vrahos se rozběhl. Rychlostí větší, než by mohli stihnout reagovat, Vrahos vyskočil do 
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vzduchu a dopadl přesně doprostřed armády. Obrovskou vlnou telekineze poslal okolní vojáky vstříc 
zdi. A poté se spustila jatka.  
 
Vrahosova čepel kosila vojáky po desítkách. Většina armády přešla na elektro-čepele a sekery, proti 
mladému Mistrovi Jedi to nestačilo. Ztělesnění Síly přišlo do jejich řad. Když už to vypadalo, že čepel 
jednoho vojáka najde cíl, Vrahos se přemístil obrovskou rychlostí a jeho čepel jen uřízla hlavu jeho 
kolegy. Přišly posily. Zástupy těžkooděnců v čele s obrněnými kráčedly. Jejich střely sice mířily na 
Vrahose, ten ovšem Sílou poslal jejich střely do shluku vojáků.  
 
Vrahos se objevil za zády velitele kráčedla. Omráčil ho i zbytek posádky. Kráčedlo bezvládně dopadlo 
na zem. Když odjištěný granát letěl vstříc Vrahosově hlavě, během setiny vzal granát a připevnil ho 
k obleku těžkooděnce. Exploze způsobila armádě další ztráty. 
 
Vojáci se stáhli do hangáru a zavřeli vrata. Mávnutím ruky a brána se rozletěla. Jedi, obklopený 
ohněm, házel velké ohnivé koule do armády. Veškeré formace byly zničeny a všichni jen zmateně 
utíkali nebo pokládali zbraně. Vrahos cítil jejich strach a jejich zlomení. Jeho pohyb ustal. Řekl jim, že 
dostanou další šanci. Nemají bojovat se Sílou, mají odejít domů. Následně se vydal do hangáru. 
Vojáci se strachem ani nepohnuli. 
  
Cesta k můstku byla bez komplikací. Když na můstku vyzvedl holocron Plo Koona, ujistil se, že vojáci 
opustili loď v únikových modulech. Na palubu letounu Rx-75i nastoupili všichni přeživší. Mistr Tart, 
pětice dětí a dvě matky. Když letoun odletěl od opuštěného plavidla, Vrahos se zamyslel. Řád Jedi má 
dalšího nepřítele. A pokud budou pořád dělat takové problémy jako doteď, tak může být celá 
existence Řádu opět v ohrožení. 
 
Zaplivaný bar uprostřed města sloužil jako jediný zdroj zábavy v pochmurných a jednotvárných dnech 
jeho obyvatel. Kdysi bohaté důlní město se po desítkách let korupce a parazitního způsobu vlády 
místních politiků změnilo v temné a jen zpola obydlené místo. Všichni s nějakou budoucností již tuto 
dávno planetu opustili, hledajíc štěstí v lepších koutech galaxie, daleko od veškeré bídy a zmaru jejich 
rodiště. Ve městě tak zbyli jen staří a lidé, kteří se smířili s životem v téhle zapadlé díře. Dále pak také 
lidé, kterým vyhovovala izolace od všech zákonů a norem Ligy a kteří byli vším, jen ne počestnými 
občany. Nyní, večer, kdy všechna obydlí zhasla lampy do další bezesné noci, byl bar ve městě 
prakticky jediným zdrojem světla a majákem pro všechny, kteří se rozhodli své strasti utopit na dně 
sklenice.  
 
Naproti dveřím, v nejtemnějším rohu místnosti, seděl postarší muž. Byl zachumlaný do děravého 
pláště a tupě hleděl zpoza hnědé kápě do stolu před sebou. Číši před sebou nevěnoval pozornost, 
stejně tak ignoroval občasné postrčení kolem procházejících opilců. Vhlédl až když do podniku přišel 
podobně oděný muž, který k němu přisedl. Stařec na nově příchozího chvíli hleděl, ale pak opět upřel 
zrak do stolu před sebou. Druhý muž se chvíli zvědavě rozhlížel po podniku, zdvořile odmítl tlustého 
hospodského i jednu z místních prostitutek. Poté se naklonil ke svému společníkovi, lehce si odhrnul 
kápy z obličeje a nepřirozeně hlubokým hlasem zašeptal: „Dnes.“ Starší muž jako by tuto informaci 
čekal, přesto se mu na stoické tváři objevil zachmuřený výraz. Mlčky přikývl. Druhý muž na další 
odpověď nečekal, vstal od stolu, znovu odmítl hospodského, poklepal staršímu muži na rameno a 
svižně vykročil ke dveřím. Starší muž ho pozoroval a pod jeho vzdouvajícím pláštěm spatřil na opasku 
chladný odlesk ocele...  
 
Corvus klidně vyhlížel z okna transportní lodi do uklidňujícího nekonečna vesmíru kolem. Rána na 
břiše už se začala hojit a ten neduživý stařec nenarazil na žádné známky infekce. Měl dobrou náladu, 
loď i přes své stáří překvapivě držela a jeho nedobrovolní společníci se zatím chovali dostatečně 
spořádaně na to, aby se mezi sebou navzájem nepozabíjeli. Přikázal nastavit kurz na Arves. Muž od 
řídící jednotky překvapivě vzhlédl a sdělil, že tam je „on“. Corvus řekl, že přesně proto tam chce. 
V očích muže se objevil strach. Stačil však jeden pohled do očí svého velitele a dál nespekuloval. 
Corvus pro něj představoval bezprostřednější hrozbu, a proto se dál rozkazu nevzpíral. V duchu se 
pomodlil a doufal, že má alespoň nějakou šanci nadcházející události přežít. 
 
Hack se snažil co nejvíc zadržet ten vztek, ale nešlo to. Úplně cítil, jak se to v něm celé svíralo, 
poddával se tomu a nechal se tím vést. Ano, jak samy ty sithské svitky, Querida a samotný Císař Dass 
řekli, vztek je velice důležitá emoce. Emoce, která dokáže probudit v člověku nevídanou sílu a moc. 
Jenže tohle určitě není to, o čem mu všichni mluvili. Tenhle vztek byl nekontrolovaný, chaotický. Cítil, 
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jak to v něm vřelo, jako bublina, která by měla prasknout. Hack ještě víc přidal do kroku, úplně 
ignoroval Chissy, kteří na něj zavadili pohledem a nechápali jeho naštvaný výraz. Nakonec došel do 
jednoho menšího skladiště, které bylo až na několik beden úplně prázdné. 
 
Hack se zhluboka nadechl a vydechl. Chytnul se za hlavu a promasíroval si spánky. Musel se uklidnit. 
Už se chystal, že si na jednu z těch beden sedne, ale přímo v mysli se mu přehrál živý obraz. Viděl ty 
techniky, jak padají mrtví k zemi. A hlavně slyšel tu střelbu. Ještě teď slyšel ozvěnu té střelby v uších. 
Hlas uvnitř hlavy patřící rytíři Jedi mu sdělil, že není jako oni. To už ale Hack nevydržel. S obrovskou 
zuřivostí vypustil z rukou mohutnou salvu blesků, větší, než jaké předvedl na tom cvičení s Dassem, 
dokonce větší než při souboji s Jediem. Blesky ty krabice seškvařily během chvíle na umělohmotnou 
kaši. Hack ale nepřestával a své blesky zařezával do okolních předmětů, do světel, do zdí, viděl, jak to 
všechno deformuje, ale to mu bylo úplně fuk. Snad by ani nepřestal, kdyby zničehonic nepocítil 
zvláštní výkyv v Síle. Zmatený Hack přestal vypouštět blesky a pomalu se začal otáčet za sebe. Začal 
cítit nepříjemný pocit v hrdle. Něco ho škrtilo, nebo spíš někdo…  
 
Ladere nepospíchal, pomalým krokem a v nepovšimnutelné vzdálenosti. Cítil, jak v Hackovi vře jeho 
hněv, vůbec se nesoustředil a Ladere tak musel jen lehce skrývat svou přítomnost. Ve chvíli, kdy byl 
Hack dostatečně daleko, vzal si dokonce i komunikátor a o něčem hovořil se Serisem. Když si vyslechl 
některé body z jeho mise, rozhodl se, že je načase to ukončit, je připraven. Císaři nezbude než mu 
přiznat, že má pravdu. Konečně dosáhne svého cíle. Všiml si, že Hack vešel do jednoho z mnoha 
skladů, chvíli čekal venku, ale najednou zevnitř uslyšel praskání, které nápadně připomínalo sithské 
blesky. Vešel dovnitř a uviděl Hacka, jak v záchvatu hněvu vysílal stále silnější a silnější výboje 
Temné strany Síly. Napůl tím byl fascinován, ale pak si uvědomil, že je to o důvod víc jednat ihned, 
pokud tahle moc dostane více času, už jí zastavit nedokáže. Napřáhl pravou paži, uchopil Hacka Sílou 
za krk a prudkým rozmachem ho mrštil směrem ke zdi. Těsně před ní ho zastavil, otočil obličejem k 
sobě a přimáčkl. Vydal se k němu.  
 
Hack se konečně otočil k Laderemu. Chytl se ještě víc za krk, protože to sevření ještě přitlačilo. Zeptal 
se, co to má znamenat, jenže Hack se pořádně ani nenadechl. Každé slovo vyslovil s hroznou 
těžkostí, pomalu mu ani nebylo rozumět. Ladere mu suše řekl, že se opět setkávají. Bylo na čase, aby 
mu vysvětlil několik věcí, kterým nerozuměl. Ladere měl na tváři slizký, vítězný úsměv. Lehce povolil 
sevření, aby Hack mohl mluvit, ale ne křičet ani se příliš vzpouzet. Hack nevěděl, co po něm chce, ale 
varoval ho, že tohle se Císař dozví. Zvedl pravou ruku a pokusil se alespoň trochu vzdorovat, odhodit 
Ladereho.  
 
Ladere se posunul po podlaze dozadu. Nechtěně povolil ještě více sevření a Hack se málem vymanil, 
ale rychle napřáhl i druhou ruku a znovu ho pevně zachytil. Řekl mu, že Císař se to skutečně dozví, 
ale z jeho úst. Nejprve od Hacka ale chtěl vědět, kdo z Chissů je jeho spojenec, s kým se spřáhl proti 
nim, s kým pomáhá Lize. 
 
Zatracený Seris. Tu paranoiu se zrádcem musel přenést zrovna i na Ladereho, pomyslel si Hack. 
Hack řekl, že zrádcem není a ani neví, jestli je to vůbec někdo z Chissů. Zeptal se Ladereho, proč se 
Serisem tolik řeší zrádce a nenechají to vyřešit admirála Birna. Zdálo se, že chtěl Chissům oplatit 
jejich cennou pomoc tak, že jim ho pomůže odhalit. Potom se s co největší agresí zeptal znovu, jestli 
jednoduše nechtějí to zrádcovství na někoho hodit a odpoutat pozornost od sebe. 
 
Ladere byl rozzuřen tímto obviněním. Chtěl si ověřit jednu věc. Přistoupil skoro až k Hackovi, plně se 
soustředil, aby se Hack ani nehnul. Natáhl svou ruku směrem k jeho masce. Hlas Thqareho znějící od 
vchodu do skladiště náhle prořízl atmosféru jako nůž máslo. Doufal, že je neruší při důležitém 
tréninku. Thqare se pomalým krokem vydal ke dvojici. Ladere levou rukou tasil meč a namířil ho proti 
němu. Pravou stále pomocí Síly držel Hacka. Procedil mezi zuby, že tentokrát ho trikem nepřekvapí. 
 
Hack zvedl pravou ruku a ze všech sil se pokusil potlačit Sílu Vrchního Inkvizitora, vypustil z té ruky 
alespoň malou salvu blesků, aby mohl aspoň trochu Thqaremu pomoct. Ladere pustil Hacka a proti 
jeho bleskům vypustil z konečků prstů své vlastní, které srazily Hacka na zem. Ladere je chtěl vyslat v 
ještě větší míře, ale Thqare konečně zareagoval a sdělil, že překvapí. 
 
Najednou se kolem Ladereho ze stropu aktivovalo silové pole, blesky se od něj odrazily zpátky na 
svého původce a Ladere se tak sám srazil na zem. Hack se bolestivě postavil na obě nohy. Chvíli se 
jen s mírným pobavením díval na Ladereho. Poté zavadil pohledem o Thqareho a poděkoval mu za 
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pomoc. Zeptal se ho, jak věděl, že se na něj Ladere pokusí zaútočit. Thqare vysvětlil, že má na lodi 
vyspělý kamerový systém, takže ho ihned našel a z jeho chování nebylo těžké určit, co se chystá 
udělat.  
 
Do místnosti vstoupili čtyři po zuby ozbrojení Chissové. Thqare zrušil silové pole, zatímco Ladere se 
zvedl. Chtěl něco říct, ale Thqare ho přerušil. Řekl, že ho vojáci doprovodí ven a dohlédnou, aby 
během cesty do jeho kajuty nedošlo k nepříjemnostem. Pokud se někomu něco stane, přestane 
k němu být milosrdný. Thqare ostře zvýšil hlas. Nakonec Ladere věnoval oběma vražedné pohledy, 
ale se vztyčenou hlavou odešel v doprovodu vojáků. 
 
Muž s kápí pozdravil domluveným signálem stráže a ti mu uvolnili cestu do malé budovy na okraji 
města. Byl to nenápadný dům, od něhož by nikdo nečekal, že v něm na krátkou dobu přebývá jedna z 
nejnebezpečnějších osob v celé galaxii. Muž vstoupil do úzké, tmavé chodby a zastavil se. Před 
vstupem do jediné obyvatelné místnosti domu značně znervózněl. Přestože nesl dobré zprávy, jeho 
pán byl nepředvídatelný. Cynický humor a chladnou vypočítavost střídali nevyzpytatelné záchvaty 
vzteku a nikdo si nemohl být před ním jistý ničím. Napadlo ho, že to jeho pán dělá záměrně, aby 
vyvolal strach jak u svých nepřátel, tak i služebníků. Moc toho o něm nevěděl. Znal mnoho 
pochybných existencí, viděl mnoho zlých věcí, ale někoho jako on nikdy. Ani nevěděl, po čem vlastně 
jeho pán prahne. Moc i peníze měl už dávno, přesto chtěl stále víc. Naposledy se hluboce nadechl a 
vstoupil do místnosti. Snad to bude mít brzy za sebou a bude moci utratit získanou odměnu na nějaké 
hezčí planetě. V místnosti byl jen jeden zdroj světla, který mířil cíleně do dveří, zbytek interiéru byl tak 
po tmě. Ve vzdáleném rohu místnosti k němu stála zády otočená vysoká postava jeho pána v černém 
plášti. Oslovil ho jako Lorda kapitána. 
 
Postava nereagovala a dál k němu nehnutě stála zády. Po chvíli ticha si začala broukat jakousi píseň 
a muž se jí neodvažoval přerušit. Falešně zpívané rýmy se zdály nekonečné a muž přemýšlel, jestli by 
raději neměl co nejrychleji odejít. Už se chystal otočit, když postava promluvila chraplavým hlasem. 
Řekl, že tu píseň má rád, a zeptal se, jak hodnotí jeho hlas. Chtěl upřímnost, nenáviděl lháře. Muž 
chtěl rozpačitě něco říct, ale Lord kapitán ho přerušil, věděl, že jeho hlas nestojí za nic. Zeptal se ho, 
jestli splnil svoji misi. Muž odpověděl, že osobní stráž mu bude věrná. Muž v docích úplatek přijal 
s radostí, jakmile tu přistanou, jejich lodě už se odsud nehnou. Kapitánova lest zafungovala, pozvání 
přijali všichni.  
 
Kapitán byl spokojen. Lehce mávl rukou, aby služebník odešel, uprostřed pohybu se ale zastavil a 
otočil se k muži čelem. Hlas mu náhle potemněl a přeměnil se v sípot. Zeptal se na svého bratra. Muž 
mu sdělil, že na to nasadil všechny. Liga o něm neví, nebyl prohlášen za mrtvého, možná je stále 
naživu. Najde ho. Kapitán nebyl spokojen, chtěl víc. Na nalezení bratra dal muži týden. Muž to vzal na 
vědomí, spěšně odešel z místnosti a zavřel za sebou dveře. Na odměnu už neměl ani pomyšlení, byl 
rád, že ten rozhovor přežil. Jeho pán se mezitím opět otočil zády ke dveřím a do ticha pronesl otázku, 
kde se schovává jeho bratr. 
 
Corvus se zahleděl do nervózních obličejů své malé posádky. Většina z trestanců byli nemilosrdní 
vrazi, přesto tu teď nervózně postávali a myšlenka na přistání je viditelně znepokojovala. Právě se 
chystal vydat rozkaz k přistání, když si ho zavolali. Byl to jejich poslední pokus zvrátit jeho rozhodnutí 
přistát na tom prokletém místě. Málo lidí se odtamtud vrátilo. Corvus ale řekl, že je to skoro opuštěné 
město plné ochlastů a pirátů. Doufal, že si budou rozumět. Posádka se ale bála „jeho“. Corvus chtěl 
vědět, o kom mluví. Posádka vysvětlila, že je to muž, který se vrátil z míst, odkud se nikdo jiný nevrátil. 
Ničitel světů a pán ticha. Prý nechal spálit celé planety. Dokáže prý plivat oheň a nelze ho zabít. 
Jednou mu prý vrazili světelný meč do srdce a rozpadl se, zatímco on vyvázl nezraněný. Corvus se 
ale nenechal vystrašit. Trval na přistání. Potom opustí loď a trestanci s ní mohou letět, kam chtějí.  
 
Byl jim schopen naslibovat cokoliv. To místo bylo jeho cílem už do doby, kdy za sebou nechal hořící 
město. Byla vysoká šance, že setkání s tím člověkem nepřežije, na druhou stranu, proč to nezkusit. 
Jinou možnost stejně neměl… 
 
Planeta Oroman. Krayovy oči znovu zmodraly, už nepřipomínaly oči Sitha. Kray se vznášel v sedě, na 
nejvyšším vrcholku planety. V tom se před ním objevil jeho nový učitel způsobu Shirů, Erosen. Sdělil 
mu, že už čtyři týdny cvičí, ale stále to nedokáže. Stále není v dokonalé rovnováze. Kray dělal co 
mohl, ale nešlo to. Erosen ale řekl, že se nesnaží dost.  
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V tom Erosen přistoupil ke Krayovi, jeho ruka se rozzářila červeně. Dotkl se Krayova amuletu. Ten se 
okamžitě odpojil a spadl na zem. Dostane ho zpět, až dosáhne rovnováhy. Zatímco tu ztrácí čas, 
Erosenův lid bojuje v občanské válce. Kray mu řekl, že ho jeho válka nezajímá, šlo mu jen o moc. 
Erosen mu vysvětlil, že ho necvičí jen tak. Naučí ho způsoby Shirů a on válku vyhraje. Má vojenské 
zkušenosti a schopnosti, které potřebují. Kray souhlasil. 
 
Ve skutečnosti ho stále nezajímala, ale potřeboval informace o tom, co se děje v tomto sektoru. Chtěl 
také vědět, jaké má šance na výhru. Erosen vysvětlil, že dědicové rodu Batray bojují o trůn planety 
Heruan. Planeta Oroman podpořila Jorha Batraye, který na rozdíl od svého bratra nechce ve válce 
pokračovat. Šance jsou docela malé. Rojha Batray plně ovládl „Batrayan Eye“, které je podobné tomu, 
které má Huren. Kray to ale nepovažoval za problém. Pokračoval ve svém výcviku. Erosen se zatím 
vypařil jako duch. 
 
Erosen se objevil za zády Hurena. Přistoupil k němu a sdělil mu, že Krayovi jde výcvik rychleji, než 
předpokládal. I bez onoho amuletu měl obrovské zásoby Síly. Brzy ho může začít učit své schopnosti. 
Huren řekl, že ho zabijí, pokud bude příliš mocný. Nemohou si dovolit vypustit do galaxie Sitha se 
všemi jejich znalostmi. Erosen ale řekl, že Kray není Sith. Viděl jeho mysl a chápe věci, které udělal. 
S rovnováhou ho už nebude ovládat temná strana. 
 
Huren trval na svém. Huren spatřil příchozí nepřátelskou armádu. Tisíce mužů vyzbrojených 
thonskými kopími (kombinace kopí a blasteru) a energetickými štíty. Erosen sdělil, že to je pomocný 
oddíl tábora. Huren byl připraven je zničit, tábor padne zítra. Pousmál se a sundal si pásku z oka. 
Erosen si postěžoval, že je starý. V jeho věku by zmasakrovali armádu dvakrát tak velkou. Huren ale 
dodal, že když byl Erosen mladý, vojáci byli vyzbrojeni jen meči. 
 
V tom Huren skočil z útesu a plnou rychlostí se rozběhl proti armádě. Erosen ho následoval. Erosen 
se posadil a ponořil se do meditace. Huren začal vraždit vojáky svým bleskovým mečem. Erosen se 
poté postavil a v ruce držel modrou energetickou kouli. Vyslal ji na nepřátele, kteří se rozpadli na 
prach. Huren ho pochválil a pokračoval v zabíjení druhé poloviny armády. Erosen si sedl a odpočíval, 
takovýto útok vyčerpal jeho Sílu. Za chvíli byl Huren hotov, zbývala už poslední stovka. Erosen ho ale 
přerušil, chtěl je dodělat sám. Zdvihl ruku a začal z přeživších vysávat Sílu.  
 
Major Adavore Kraytt stál na můstku malé vojenské lodi, jež se pomalu blížila k upravenému křižníku, 
který Armáda Nového Světa používala coby transportní loď. Ta, k níž se právě blížil, ani ne před 
dvanácti hodinami přestala komunikovat se základnou. Jednalo se o situaci, která se stávala 
zřídkakdy – transportéry byly dobře ozbrojené, přepadnout je by chtělo výraznou početní převahu 
nebo dobrou kombinaci silných zbraní a momentu překvapení. Krayttovi však tato situace připadala... 
jiná. Loď byla v příliš dobrém stavu, aby si prošla bojem. Ne, příčina musela být někde jinde.  
 
Vysílačka zašuměla, vzápětí se z druhého konce kanálu ozval hlas. Paluba je prý čistá, jsou tam 
přeživší. Major Kraytt mohl přistát. Kraytt kývl na pilota a ten loď nasměroval k hangáru transportéru. 
Když Kraytt vylezl, spatřil hangár v naprosto dezolátním stavu. Zničený interiér hyzdila těla mrtvých 
vojáků; mezi nimi procházely lékařské oddíly, které prohledávaly jednotlivá těla a identifikovaly je, 
zatímco opodál pracující oddíly techniků opravovaly nejzávažnější škody.  
 
Kraytt dal vojákům pohov, když vstoupil na můstek. Přelétl místnost pohledem; vypadala netknutě, u 
ovládacích panelů stálo několik techniků, kteří kontrolovali celkový stav transportéru. Opodál za nimi, 
hlídán dvěma vojáky, postával kapitán Tejcho. Ignoroval jej a obrátil pohled k technikům. Zeptal se 
jich, jak jsou na tom. Jeden z techniků odvětil, že loď se zdá být provozuschopná. Byly poškozeny 
komunikační zařízení, proto se posádka nemohla ozvat. Při tom, s jakou sílou útočníci zasáhli, se ani 
nedivil – vedlejší škody jsou obrovské. Muselo jich být víc, technik nevěřil, že takovou spoušť dokázal 
udělat jediný člověk. 
 
Kraytt si odfrkl, kývl, otočil se a udělal pár kroků směrem k Tejchovi. Kapitán se snažil vypadat vážně, 
ale v jeho očích se odrážel respekt, který ke Krayttovi choval. Chtěl, aby mu Tejcho popsal útok. Ten 
skutečně potvrdil, že to byl jen jeden muž. Mezi techniky proběhla vlna údivu. Tejcho na sobě nedal 
nic zdát a pokračoval. Byl to uživatel Síly. Tejcho popsal jeho vzhled: celý v bílém, s maskou, světelný 
meč o dvou čepelích fialové barvy. Kraytt se zamyslel. Tušil, o koho se jedná. Tejcho to ale nevěděl, a 
tak mu to major prozradil. Mistr Vrahos. Chtěl vědět, jak se mistr řádu Jedi dostal na tuto loď. 
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Z Tejchova výrazu šlo lehce poznat, že mu došlo, jak velké chyby se dopustil. Nemohl již nic dělat, a 
tak pouze pomalu odpovídal; jako malé dítě, které se zpovídá svému učiteli poté, co selhalo v něčem, 
co už dávno mělo umět. Povolil mu vstup, protože jim hodlal předat několik holocronů, avšak v jistý 
moment je překvapil a zaútočil. Vzal artefakty a utekl společně s Mistrem Tartem a dalšími zajatci. 
 
Kraytt se zatnutou čelistí hleděl na kapitána a přemítal nad jeho neschopností. Snažil se vypadat 
klidný, ale uvnitř zuřil. Věděl, kolik měsíců práce kvůli tomu blbci Tejchovi právě ztratil. Kraytt přikázal 
Tejcha odvést do cely. Vojáci kapitána postrčili a odvedli jej pryč z můstku. Kraytt se otočil zpět na 
techniky a přikázal jim, aby dostali loď do letuschopného stavu a nasměrovali ji zpět na základnu. 
Nechá jim zde několik oddílů pro případ, že by se opuštěný transportér někomu jevil jako snadný cíl 
pro rabování.  
 
Poté, co se Kraytt vrátil do své osobní lodi, se odebral do své soukromé kajuty. Usadil se ke stolu s 
komunikačním zařízením, zapnul jej a chvíli čekal. Vzápětí zahájil hovor se základnou. Musel 
naléhavě mluvit s velitelkou Stern. Musel čekat. Asi za tři čtvrtě hodiny, které strávil zpracováním 
protokolu o celém incidentu, se mu komunikátor rozezněl příchozím hovorem. Stisknutím tlačítka jej 
přijal. Cassandra Stern se mu ozvala a Kraytt ji podal hlášení ohledně transportéru. Řekl ji o 
Vrahosovi, ovšem unikal mu motiv. Byl to vzkaz, že o nich Jediové ví a nezaleknou se jich? Záchranná 
mise s cílem osvobodit Mistra Tarta? Nebo jen náhodný útok? 
 
Cassandra Stern ví, že galaxie o nich začíná vědět. Naštěstí to má i své výhody – kromě Jediů si jich 
totiž všiml i někdo, kdo by měl očividně zájem o spolupráci. Osobně si myslela, že daná osoba má 
jejich organizaci co nabídnout, proto po Kraytta pověřila, aby ji co nejdříve navštívil a pokusil se 
dospět k podmínkám případného spojenectví či obchodu, který by obohatil obě strany. Když Stern 
ukončila spojení, Kraytt přikázal pilotovi návrat na základnu. Poté se jal dokončit protokol. 
 
Toho dne se Brae vydal za novým Konzulem. Válka byla za rohem, ale Jarraxuz se nezdál být jakkoliv 
rozrušený spádem událostí. Poté, co ho nenašel ani na jeho vlastní lodi, se rozhodl prohledat doky a 
zbrojovky v okolí hlavního města. Nakonec uspěl. Bývalý pirát si otevřeně užíval všech výhod, které 
byly spjaté s jeho novým titulem, jmenovitě volné ruce nad zakázkami pro vládní doky. 
 
Zkušený Konzul se s ním konečně potkal v přístavišti. Warmitth, viditelně zaujatý vším, co se dělo 
před tím, stál na ochozech uvnitř továrny, na stolku před ním ležely technické nákresy, plány 
elektroniky, architektury, množství konstruktérských instrukcí a požadavky. Brae chtěl vědět, co je tu 
tak důležitého, že se tomu Warmitth věnuje místo urgentních záležitostí Ligy.  
 
Warmitth neodpověděl. Dílna hučela, jak dva muži stáli a dívali se shora na dělníky. Když se ho Brae 
zeptal, jestli vůbec ví, co se děje, prostě odpověděl, že ano. Brae chtěl vědět, co s tím bude dělat. 
Odstrčil ho a prohlížel si plány. Byly to plány lodě. Warmitth dodal, že to není obyčejná loď. Musel 
zapojit velké množství výrobců ze všech sektorů. Je to kolosální projekt, který svou velikostí strčí 
Oblivion do kapsy. 
 
Brae mohl určitě skromně tvrdit, že se v lodích vyzná. Zadíval se na plány, které ač obsahovaly pouze 
parametry vnějšího plátování a izolace, mu prozrazovaly velmi mnoho. Warmitth dodal, že to bude 
jeho mateřská loď, obrovské centrum vědomostí, výzkumu a vědy. Nic se tomu místu nevyrovná. Brae 
však viděl, že je to spíše bitevní křižník. Warmitth přiznal, že počítá s potížemi, které přináší aktuální 
invaze. Závistiví se pokusí jeho loď uzurpovat, získat, zničit. Proto musí být nedobytná. Musel kvůli 
tomu vytvořit vlastní systém značení úrovní pancířů a značení silového štítu lodí. Oblivion spadá do 
třídy S-2, tedy druhé nejvyšší. Podle tohoto přepočtu tedy spadá jeho nový projekt do kategorie A-2, 
čili velice pevný. 
 
Brae se už prohrabával listy plánů. Loď ho zaujala. Prohlížel papír za papírem, zatímco muž nad ním 
popisoval technické parametry lodi. Zarazil se u seznamu materiálů. Podle zápisů je na konstrukci 
vnějšího plátování potřeba tisíce a tisíce tun beskaru a cortosisu. Brae to považoval za megalomanský 
projekt. Tolik cortosisu a beskaru nikde nesežene, tolik ho možná ani neexistuje. Warmitth se zasmál 
a ukázal rukou nad dílny. Na plátování se již pracuje. Brae chtěl vědět, kde to sehnal. Warmitth sdělil, 
že někdo důležitý se mu před lety velice zadlužil. Vymohl si nákup přímo z Mandaloru, obrovskou 
dodávku. Měli by brzo přivézt druhý náklad. Zároveň s tím koupil doly na Dinzu a zakoupil si i dodávky 
z ostatních dolů, včetně těch na Mokivji. Stálo ho to nehorázné množství peněz, a to jen materiál. 
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Zpracování kovů, konstrukce a vnitřní vybavení ho vyjdou na čtyřnásobnou cenu. Ale může si to 
dovolit. 
 
Brae chtěl vědět, k čemu ta loď má být. Jestli jim pomůže s válkou, které se Warmitth tak zdánlivě 
snaží vyhýbat. Warmitth přiznal, že nejspíše ne přímo. Brae si před něj stoupl, podíval se mu do tváře 
a naštvaně řekl, že Liga na něj spoléhá. Potřebuje jeho velitelské i ostatní schopnosti. Musí se 
věnovat i svým povinnostem. Warmitth ho ale ujistil, že pracuje na několika projektech současně. 
Výsledky jeho práce všichni brzy poznají.  
 
Axil Brae se zahleděl na fungující továrnu. Stovky dělníků vypadaly úplně a naprosto stejně, nejen 
uniformní, ale naprosto identičtí. Zeptal se, jestli to jsou klony. Warmitth ale odpověděl, že se jedná o 
androidy, jsou vyrobení z uměle pěstované tkáně a kostí, s čipem místo mozku. Jsou chytřejší a 
efektivnější než lidé, jejich baterie vydrží bez nabíjení asi deset let. Nemají žádné emoce a většina 
z nich je napojená na HoloNet, takže se dají sledovat. Brae se zeptal, jestli existují nějaké případy, kdy 
se android „vzbouřil“. Warmitth přiznal, že ano. Zdálo se, že někdo z jeho vlastních řad sabotuje jeho 
výtvory. Už od samotného začátku. Občas se prostě stane, že se stroj zblázní. Přihodilo se, že na 
jednom pracovišti zabil tři lidi a probil se přes ochranku. Škoda za mnoho peněz, jistě. Neubírá to ale 
na jejich celkové efektivitě. Brae měl obavu o bezpečnost občanů Ligy. Warmitth ho ale ujistil, že nic 
nehrozí. Má velmi efektivní způsoby, jak vzbouřence neutralizovat. Dodal, že nejlepší použití androidů 
je v armádě, kde mohou vyniknout jejich schopnosti. 
 
Muž v černém koženém kabátě se probíral davem rušného města. Jeho oči kmitaly ze strany na 
stranu a hledaly. Zaměřovaly se na tváře kolemjdoucích mužů a žen, mihotaly z jedné na druhou. 
Chodil městem už celé hodiny a hledal jediné vodítko, které potřeboval. K večeru se mu konečně 
poštěstilo. 
 
Do jedné z ulic poblíž náměstí se nenápadně vměstnal nevysoký, plešatý chlap. Na týlu měl nepatrné 
tetování malé pěsti, běžným z této vzdálenosti okem nezahlédnutelné. Lovec opustil svou trasu a 
vydal se k postranní uličce. Večerní světlo zakrývalo celé náměstí, ale v uličce jako by celý svět zhasl.  
Jednotka G7-89 zahájila akci. Cílem mise je znovuzískání jednotky X4-32. Smrtící síla je povolena. 
 
Vykročil do uličky. Postava zahnula do další postranní uličky. G7 ji následoval. Procházeli prázdnými 
ulicemi, po jejich stranách byly jen vchodové dveře do bytů chudých obyvatel Mandaloru. Když za 
sebou gangster uslyšel tiché kroky, zrychlil. Pak ještě víc, když kroky přidaly do jeho tempa. Pak se 
rozběhl. Kroky se rozběhly taktéž. 
 
Srdce mu bilo jak zvon. Blížil se k lokaci. Už viděl dveře budovy, byly na dosah. Položil ruku na 
terminál a vítězoslavně se otočil. Pěst v černé rukavici se mu zaryla do obličeje. Spadl, přičemž udeřil 
hlavou do zdi výškového domu. Lovec si klekl a několika pohyby ho ověřil. Jeden mrtvý, lokace 
objevena, jednotka G7-89 neodhalena. Vstal a došel k číselníku u dveří. Vrátil se k tělu až když zjistil, 
že se dveře otevírají na otisk prstu. Přiložil nebožtíkovu ruku na panel a počkal, až se dveře s 
klapnutím otevřely. 
 
Vběhl dovnitř jako střela. Vedle dveří stáli dva strážní, které probíhající člověk zmátl natolik, že když 
vytáhli své zbraně, vzápětí o ně znova přišli, když jim je neznámý cizinec vykopl z rukou. Muž vpravo 
se napřáhl a udeřil pěstí. Ta minula, když se muž v černém skrčil, poté se vymrštil a obrovskou silou 
ho udeřil do krku. Strážný spadl na zem a v dusivé agónii se svíjel v křečích. 
 
Druhý zaútočil vzápětí železnou tyčí. Lovec uskočil, přiblížil se zpět a čekal, než muž znova máchne. 
Jeho propočty vyšly dokonale a rána mířila z levého horního rohu do pravého dolního. Elegantně ráně 
ukročil, skrčil se, dal muži ránu loktem do jater, bleskově se napřímil, chytil ho za krk a bez větší 
námahy muže nejdříve zvedl a pak jej s ohromující silou hodil na zem, tak rychle, že hlava nakonec 
dopadla dřív než nohy. Muž se pokoušel chytit vyražený dech, než se nad něj postava snědého 
cizince sklonila a začala ho tlouct k bezvědomí. Pak se otočil k druhému muži. Muž se ho snažil prosit 
o život, ale kovová tyč mu rozrazila lebku. 
 
Dva mrtví, jeden zneschopněný, lokace infiltrována, jednotka G7-89 neodhalena. Postupoval 
chodbou. Byla holá, šedá, s patrným otiskem času. Minul několik prázdných dveří, prošel pod jediným 
funkčním světlem v chodbě. Cíl zaměřen. Stáhl si ze zad blaster. Pomalu zatlačil na kliku, ramenem 
rozrazil dveře dovnitř do místnosti a vběhl do koridoru plného gangsterů. 
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Chlapi se ani nestihli otočit na narušitele, když první výstřely rozjasnily místnost. Dva muži padli k 
zemi, zatímco ostatní instinktivně padali do krytu beden a zdí. Lovcův cíl řval, že to je ten muž, a že si 
pro něj přišel. 
 
Do středu místnosti dopadl kousek kovu. Po sekundě se rozevřel a začal vydávat vysoký pískavý 
zvuk. Lovec vyskočil zpoza bedny, ve vzduchu se otočil a dopadl jako ježek, který místo bodlin hrozí 
rudými střelami. Namířil, vystřelil. Namířil, vystřelil. Dokonale přesně. V zarážející rychlosti. Všichni, 
kteří se nestihli schovat, padli bezvládně k zemi. Začala svižná přestřelka. Lovec běhal okolo a střílel s 
vražednou přesností, uhýbal úderům a kryl se. 
 
Podle výpočtů měli zbývat v místnosti už jen tři. Rozlehlo se děsivé ticho. Přerušily ho kroky běhu. 
Jednotka G7-89 se rozběhl proti zdi, udělal po ní tři kroky, odrazil se a v saltu střelil překvapeného 
banditu přímo do hlavy. Dopadl na pravé koleno, s levou nohou nataženou a dlaní na zemi. Zvedl 
hlavu a spatřil svůj cíl. X4-32 řval, aby šel pryč. G7-89 sdělil, že vyžaduje reset softwaru do továrního 
nastavení a řekl i bezpečnostní heslo. Muž se natáhl v obranném gestu, poté ale jeho svaly ochably. 
Zděšená grimasa se změnila na prázdný výraz, jak se jeho tělo počalo vypínat. Proces to byl velice 
rychlý. Jednotka G7-89 ukončila akci. Znovuzískání jednotky X4-32 bylo úspěšné. Počet mrtvých: 
dvacet tři. Počet zneschopněných: pět.  
 
Největší částí lodi byly pověřeny loděnice na Kuatu. Konstruovaly tu vnitřní kostru, motory, zapojení 
vrat a spoustu dalšího. Jarraxuz si nechával zasílat všechny novinky o stavbě přímo do svého hnízda, 
na Oblivion. V tuto chvíli se zaobíral tím, co bylo v očích všech jeho hlavní gros – plánoval válku. Boj 
proti Chissům je vždy velice náročný a nákladný. Je to rasa velkých vojenských myslitelů, geniálních 
vojevůdců a technicky vyspělých zbraní. Ten druhý bod mu dělal největší vrásky. 
 
Pustit se do křížku s Chissy považoval za velikostí srovnatelný úkol jako porazit Sithy na jejich 
vlastním území. Nebyla to ale jediná hrozba, která ho děsila. Jeho zvědové hlásili nárůst 
nebezpečných dobyvatelských aktivit na druhé polovině okraje s nezmapovanými oblastmi. Hlídky 
zaznamenaly obrovské lodě podivných tvarů a nadměrných velikostí a admirál se už začal smiřovat s 
tím, že si ho jeho minulost konečně našla. 
 
Nehodlal nic nechat náhodě. Začal jednat. Vytvořil několik bojových plánů pro případy několika 
možných scénářů, včetně nezískání vyžádaných mandalorianských posil. Nebezpečí, které jeho staří 
známí byli schopni představovat jen v malých množstvích, se podle něj dalo zdravě srovnat s aktuální 
chisskou hrozbou. S přípravou na válku ale musel zahájit i přípravu na velký souboj… 
 
Zavřel se proto do svých laboratoří. Spolu s techniky, mistry přes elektroniku a další disciplíny se 
snažil si zajistit jasnou převahu v duelu s mnohem silnější a odolnější bytostí, než mohl být jen bídný 
člověk. Pracoval na něčem, co by posílilo jeho odolnost i sílu. Zatímco jeden tým pracoval na 
pokusech o posílení těla samotného pomocí genetických úprav, on v čele svého vlastního týmu 
pracoval na projektu mnohem zajímavějším. Plánoval vyvinout zbroj, která by mu zajistila dobrou 
obranu proti silným útokům a střelám z blasterů i za použití slabších materiálů a zároveň by pomocí 
servomotorů a přídavných zařízení zvýšila jeho sílu. 
 
Nehodlal vytvořit nic, co by bylo podobné klasické zbroji klonové armády. Rozhodně ne nic pro 
masovou výrobu, ale stále dost velkou na to, aby se dala aktivně nasadit v boji pro elitní jednotky 
pěších prvních linií. V prvních týdnech od zahájení projektu ale přicházela jen samá zklamání. 
 
První prototyp se ukázal být tak špatně navržený, že jeho obranyschopnost byla kvůli slabé úrovni 
zrychlení a posílení pohybu horší než obranyschopnost Warmitthova bitevního kabátu. V dalších 
týdnech probíhalo mnoho testů, firmy v okolí dostávaly stovky a tisíce zakázek na nové komponenty. 
Všechno vždy ztroskotalo na několika faktorech, ale jeden byl vždy společný – zbroj nereagovala dost 
rychle na pohyby nositele. 
 
Zkraty dokonce při jednom nešťastném pokusu zabily testujícího. Po tomto incidentu se několik vědců 
odmítlo dále výzkumu a vývoje účastnit. Ne tak Jarraxuz. Byl pevně odhodlaný si tuto výhodu pro boj 
zajistit. Pomalu se mu v hlavě začal líhnout plán, jak pomalé reakce stroje zpřesnit, ale potřeboval čas. 
A spoustu materiálů. 
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Do svého výzkumu musel provádět spoustu věcí. Schůze triumvirátu a Senátu, osobní byznys, peníze, 
správa pozemků a nemovitostí. Jeho majetek nepochybně pomalu a jistě bobtnal, a s ním i všechny 
nepříjemnosti s tím spojené. Dovoz koření na trh zůstával jeho majoritním zdrojem příjmu. Na 
nejosídlenějších planetách vznikly rozsáhlá tržiště, kde se tato lahodná a návyková látka překupovala 
a prodávala. Podle dohody s mocnostmi začal vývoz některých skoupených výroben do konkrétních 
míst galaxie. 
 
Prodej jeho nejnovějšího vynálezu – androidích dělníků a vojáků – šel o trochu líp, než bylo 
očekáváno. Exportoval jich hodně a často. Po tisících. Byli efektivní a na rozdíl od jiných forem 
pracovníků neodmlouvali a nevyžadovali časté opravy. To se výrobcům zamlouvalo, a tedy ačkoliv 
byla jednorázová zakázka převelice drahá, spekulovali, že se v několika letech jejich noví sluhové 
sami vyplatí. Nutno podotknout, že množství „kacířských“ (vzbouřených) s každou další dodávkou 
rostlo. Programátoři v Lize ani ve výzkumných laboratořích Oblivionu nebyli schopni v žádném z nich 
najít konkrétní chybu, jako by bylo jejich chování schované a zakódované. 
 
Fabriky na lodní komponenty, které skoupil, byly teď těžce ztrátové. Všechny pracovaly na novém 
projektu. Jarraxuz ho nazval „Vnitřní bezpečí“. Měla být supermoderní, vše bylo propojeno 
komunikačními kabely s vlastním procesorem a chováním, vlastní hybností. Na této lodi hodlal po její 
konstrukci provádět veškerý pokročilý výzkum. Bezpochyby se loď stane vzdělávacím centrem pro 
vědce z celého známého vesmíru. Těšil se, když na to jen myslel. 
 
Další věc, která ho těšila při pomyšlení, byl boj. Mezi svou korzárskou posádkou udržoval morálku 
občasnými neoficiálními výjezdy na okraje, kde rabovali a vraždili, co jim přišlo pod ruku. Přišlo mu, že 
mu to dodává pocit, že je stále naživu. Ale něco ho přece jen trápilo. 
 
Ten hoch, Gael. Utekl. Měl být tady, přímo pod jeho nosem, ale nemohli ho najít. Řád Jedi ho zjevně 
schoval. Nechtěl se vrátit a on to chápal, ale na druhou stranu to nemohl tolerovat. Vyslal Lovce, kteří 
ho hledali dnem i nocí. Nikdo nic nenašel. Pod mladíkem jako by se slehla zem. Nebyl na Coruscantu, 
Corellii ani na Kuatu. Zatracený Brae. Slíbil vzdělání, zajistil předání. Přirozeně. Warmitth se pousmál 
nad tou skvěle složenou rýmovačkou. Ze Síly nemohlo nic dobrého vzejít. 
 
Planeta byla napadena včera zrána. V lijáku se vylodilo několik průzkumných oddílů, útočných 
jednotek a speciálních jednotek. Samotná invaze na hlavní město začala přesně v devět hodin a třicet 
jedna minut úderem speciálních jednotek na kasárny domobrany. Krvavý masakr nakonec vyústil ve 
vítězství obránců, ale na vítězství v malé potyčce navázala doslova invaze vycházející z pralesa. Od 
té doby vlny neustaly. 
 
Nikdo z vojáků ani důstojníků nevěděl, s kým vlastně bojuje. Nebylo to tak, že by neviděli. Oni danou 
rasu vůbec nerozpoznali. Vypadali asi tak, jak by vypadal člověk, který by žil v izolovaném kmeni na 
tropických ostrovech a do toho se snažil být bojovníkem. Neměli až na výjimky vůbec žádnou zbroj, 
ačkoliv jejich zbraně byly stejně tak devastující, jako zbraně obránců. A byly jich mraky. Vylézali z 
hustého porostu jako by se tam líhli. Vojáci pod neustálým tlakem přinášeli munici a materiál na 
barikády. 
 
Navečer prvního dne vyslalo město žádost o posily. Ozvala se pouze jedna základna. Zbytek planety 
padl nebo zůstával odstřižený v kleštích. Ztráty nebyly vysoké. Z pěti tisíc osmi set šestnácti mužů, 
kteří zbyli po ranním útoku, padly během dne necelé čtyři stovky. Ale nepřátel jako by neubývalo. 
 
Pod plechovým přístřeškem hořel oheň. Gardisté na volné směně se prohřívali, připravovali si večeři a 
sušili promoklé oblečení. Bavili se o tom, kdo jsou ti nepřátelé zač. Ani nevědí, co chtějí. Kdesi v dálce 
explodoval granát. Skupinka ztichla. Sledovali plápolající oheň. Doteď mlčící voják, Dachag, přerušil 
ticho, když se zvedl a natáhl ruku s hrnkem jakoby na přípitek. Tuhle práci měl rád, byl to skvělý život. 
Dhaal byl mladý vojín, bál se. Už jim nezbývalo moc vojáků. Dachag ho ale utěšil. Kapky zběsile 
dopadaly na plech nad nimi. Byl to uklidňující zvuk. Nikdo ještě nevěděl, že to pro ně bude naposled. 
 
Druhý den posily dorazily. Jejich velitel ohlásil, že město Wamblie padlo. Většina vojáků se 
evakuovala před hlavní vlnou. Chlapi byli vyčerpaní, ale zvládnou to. Tato zpráva velením otřásla. 
Možná právě byli poslední město, které na planetě zůstalo. Planetka Rhye byla ztracená. 
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Dhaal se vzbudil hlukem sirény. V jedenáct hodin dopoledne. Následovalo hlášení z barikád, které 
pojednávalo o maximální pohotovosti a nezvykle velké vlně, která se měla blížit ke zdem. Rozhlédl se 
ještě zalepenýma očima kolem sebe, vyděšeně popadl pušku a klopýtavě vyrazil na stanoviště. Na 
barikádách to konečně viděl. Minimálně čtyřnásobná přesila. I posádka vytažená na deset tisíc mužů 
vypadala proti nabíhající armádě jako drobek. Kapitán městské stráže hrdinně vystoupil na vyvýšenou 
pozici a začal svůj proslov, aby motivoval vojáky. Netajil, že tu dnes mnoho z nich padne, ale je to 
oběť, kterou je ochoten podstoupit. Pohodil kabátem a pistoli namířil přímo nad barikády. Přikázal 
vojákům, aby bojovali, jak nejlépe dovedou.  
 
Běžící dav Dhaala pohltil, nechal ho plout s ním. Likvidovali sebevražedně přibíhající soupeře 
soustavnou palbou. Nestačilo to. Jejich těla se hromadila u barikád, až nakonec byla tak vysoko, že po 
nich ostatní mohli vylézt na zdi za obránci. Začala jatka. Dhaal zastřelil jednoho šíleného nepřítele, 
odskočil a vrazil do vlastního. Ve všem tom zmatku se rozhlédl. Nepřátelé ustoupili. Ne, jen předstírali 
ústup. Jeho muže to nezajímalo. Přeběhli po mrtvolách a vyběhli z krytí hradeb. Kousek od něj se 
ozvala exploze a ozářilo ho silné teplo. 
 
Řval na utíkající dva, aby stál. Když viděl, že to ničemu nevede, vystoupil na hromadu mrtvol a střílel 
do davu nepřátel. Každý výstřel našel svůj cíl, ale i přesto jeho spolubojovníků ubývalo. Padali po 
stovkách. Viděl, jak vzadu odpadl jeho dávný přítel, Dachag, a chvíli poté jeden z běsnících útočníků 
doslova rozmlátil hlavu veteránovi, se kterým včera večer diskutovali o podstatě krutosti jejich 
nadřízených. Naráz otupěl. Nebylo to nepříjemné otupění. Cítil se na chvíli jako opilý, opilý strachem a 
naštváním. Bezmyšlenkovitě vběhl do davu. Mlátil kolem sebe hlava nehlava, zabíjel a trhal na 
kousky. Přál bych si, abys byl tady, blesklo mu hlavou při vzpomínce na jeho otce. A vzpomněl si i na 
matku. V duchu ji řekl, že právě zabil jednoho muže. Že jeho vlastní život právě začal a za chvíli má 
skončit. 
 
Slzy stékaly po jeho očích, když se probíjel nepřátelskou linií. Budou žít nebo zemřou, není čas se 
rozloučit. Vedle něj padl k zemi další muž. A další žere hlínu, pomyslel si. Další, a další, a další je 
pryč, a další žere hlínu… Tady stojíme nebo tady padáme, pomyslel si. Historie se ptát nebude. Musel 
se tím prořezat na svobodu. Všiml si, že nepřátel značně ubylo. Stal se nějak… příjemně otupělým, 
zamyšleně přemítal, zatímco nepříteli drtil žebra a odpaloval lebky. 
 
Do žil se mu vehnala nová krev. Zařval přes celé bojiště, aby ho teď nikdo rozhodně nezastavoval. 
Ten řev přehlušil celé davy a obrátil na něj pozornost stovek. Nikdo ho nedokázal zastavit. Konečně 
se cítil naživu. Řady útočníku prořídly. Dhaal si naráz uvědomil uprostřed nepřátelského davu, 
vzdálený stovky metrů od nejbližší pomoci, jak všechny profesionální vojáky sám likviduje. Jednoho po 
druhém. A jediné zranění, které cítil, bylo lehké škrábnutí na rameni. 
 
Kdyby se byl býval podíval, viděl by, že z jeho ramena jsou cáry a chybí mu pravé ucho, ale to ho 
nezajímalo. Měl pohled tygra. Je to oko tygra, je to vzrušení z boje. Šel přímo proti výzvám svých 
soupeřů a vycházelo mu to. Je to jeho život a je to teď nebo nikdy. Ani tak by nežil navždy. A za 
takovým příjemným otupením by došel i pět set mil, a dalších pět set, kdyby opadlo moc rychle. 
 
Nával adrenalinu ho nakonec skolil. Upadl zpátky do tmy, do černoty. Jen na krátkou chvíli. Zavrávoral 
a poklekl na kolena. Dost na to, aby dostal kolenem do tváře. Úder ho málem shodil na zem, ale taky 
znova nahodil jeho mozek. S děsivým úšklebkem a výsměšnou hláškou mu vrátil úder pažbou, načež 
ho rozstřílel na malé kousky. Pak hned vedle něj vybuchl granát. Definitivně omdlel. 
 
Když se vzbudil, byl opřený o strom. Všude bylo ticho. Bylo po bitvě. Vyhráli. Adrenalin stále pulzoval 
v jeho žilách. Medik, který si všiml, že se jeho doteď prázdné oči pohnuly, chtěl vědět, jak se cítí. Na to 
mladík extaticky odpověděl, že necítí žádnou bolest. Jen měl podivný pocit v rukou. Medik sdělil, že je 
to otrava, a píchl mu protijed. Pokusil se vyškrábat se na nohy. Nešlo to. Jak otupění ustupovalo, 
začal cítit ochromující bolest ramene. A teplo na tváři. Začal zase zpříma uvažovat. Došlo mu to. Proto 
tak špatně slyšel. Medik mu pomohl vstát.  
 
Po neurčitě dlouhé době překročili hromadu mrtvol u barikády. Dhaala vítaly zmrzačené řady jako 
hrdinu. Provolávali mu slávu. Nevnímal to. Jeho příčetnost zůstávala na pomezí spánku a bdělosti. 
Oslavy přerušil obrovský stín, který se snesl nad město. Stín. Ano, všiml si toho až teď. Přestalo pršet. 
Svítilo slunce. Všichni krom mladého vojína obrátili hlavu k nebesům. Byla to loď… ne, pyramida… ta 
věc přistála v džungli a lámala ty nejmocnější kmeny jako by to byla párátka. Pak se kameny 
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rozestoupily. Z nitra pyramidy vystoupil dva metry vysoký muž. Na hlavě mu seděla atypická helma, 
která přecházela z nárameníků nákrčníkem na spodní čelist. Po bocích hlavy byla spojená jako jeden 
kus a na jeho čele byla vytvarována do špičky. Celá helma, s přihlédnutím k faktu, že nad „zobákem“ 
seděl pár vyrytých očí, připomínala hlavu dravého ptáka. Z její zadní části vyčnívalo několik vířících 
ptačích per. 
 
Pod už zmíněnými nárameníky pak nebylo nic. Jen extrémně maskulinní tělo, až po kožené nátepníky 
poseté svaly, jakých muži dosahují po letech v tělocvičnách. Pod pupkem byla jakási bederní rouška, 
padající až ke kolenům, sepnutá pásem, na kterém představovaly úchyty dvě lebky. Celý kus oděvu 
byl zdobený kostmi a celkově vypadal skromným způsobem vznešeně. Pevné nohy byly chráněny jen 
botami ze žluto-černé kožešiny. K tomu byla celá ta postava obarvena žlutozelenou válečnou barvou. 
 
Celým vstupem do města se rozlehl hlasitý, majestátní hlas, jak se postava s rozpřaženýma rukama 
přibližovala. Byl to vůdce. Prohlásil, aby se ho báli. Sestoupil na jejich zem z nebes a přikázal jim, aby 
mu přinesli to, co je jeho. Zničí každého, kdo se odváží zneužít jeho důvěru. Všichni budou jeho. 
Vojáci se na sebe podívali a usmáli se. Zabili tisíce. Jeden silnější nebude proti takové přesile takový 
oříšek. Šeredně se pletli. Toho večera planetka Rhye naprosto padla. 
 
Minulost ožívá, minulost neřekla své poslední slovo, minulost v současnosti…. Všude a nikde… Bolest 
byla stále strašlivější, Dassovi se zdálo, jako by jí cítil dvakrát. Nakonec však konečně nabyl toho, 
čemu se v tomhle pokřiveném světě dalo říkat vědomí. Stál v hvězdném meziprostoru, nijak 
ohraničeném a spoutaném. Nestál tam sám, byl tam jeho otec Sceleton, jeho zrádný bratr 
Honworddas a… znovu on sám. Jenže jeho „dvojče“ neustále měnilo obličeje, lépe řečeno mu 
chvílemi tváří probleskávaly jiné rysy, rysy, které znal, ale nemohl si vzpomenout, odkud si je 
pamatuje. Jedny vypadaly sežehlé, zničené, seschlé, ale přesto mocné, ty druhé vypadaly jen mocně, 
nic jiného z nich vykoukat nešlo.  
 
Sceleton se na něj obořil – dal mu čisté impérium a on ho pošpinil, zostudil a zaprodal cizákům. 
Honworddas mu řekl, že uchopil moc jen proto, aby ji někomu bez boje vydal. Sceleton mu řekl, že 
není jeho pravý syn. Je větší selhání než jakýkoli Zatracený. Dass-dvojče řekl, že zatím je to jen 
mihotavý odlesk, pouhá slabá forma. Ta silná čeká, aby se obrodila uvnitř něj. Dass se ho zeptal, kdo 
vlastně je. Dass-dvojče řekl, že je to on, jenž nemá žádné zábrany v neomezeném používání své 
moci. On je pravá moc Sithů. Honworddas dodal, že to se nestane. Nůž v srdci zastaví každého – 
zastavil Sceletona a zastaví i Dasse.  
 
Dass se obořil na Sceletona, že je jeho syn, přesněji klon. Dass-dvojče ale řekl, že genetická shoda 
nic neznamená. Co bylo předpovězeno už nemůže být zastaveno. Dass vůbec nechápal, o čem je řeč. 
Sceleton rázně odpověděl, že předvídají nejen jeho zkázu, ale zkázu celé Sithské říše. A on sám je 
viníkem všeho. Za jeho naivitu bude pykat celá Temná strana Síly. Dass namítl, že to dělá v zájmu 
Sithů. Honworddas vysvětlil, že vůbec netuší, s jakými silami si tu zahrává. Kolem něj se koncentruje 
moc, kterou galaxie ještě nespatřila. Není to ale moc Sithů, patří všem ostatním. Těm, kteří čekají tam 
venku, aby si ji uzmuli. Dass-dvojče řekl, že ta moc bude jeho. On se stane Sith’ari. Sceleton dodal, že 
jeden Sith’ari už byl a další už nebude. Všichni ostatní jsou jen jeho poskoci. 
 
Dass-dvojče řekl, že v tom případě bude on tím posledním. Ten, ve kterém se zakončí linie, aby plně 
povstala. Honworddas to však nechtěl připustit. Chtěl tu moc pro sebe. Vletěl do Dasse. Sceleton řekl, 
že nedovolí, aby toto kacířství přežilo, nečistí musí zaniknout. A vletěl do Dasse také. Dass-dvojče 
křikl, že nemají šanci to zastavit a následoval je. 
 
Dass se chytil za hlavu, když ho v ní zasáhla prudká bolest. Ti tři se přímo uprostřed jeho mozku střetli 
a rozžhavili se do běla. Snad se ho snažili rozervat. Viděl před očima stíny ve vlastním těle, jak se za 
pomocí podivných čepelí střetávají a mumlají přitom nějaká slova. Jeho vlastní mysl ležela ne zemi, 
neschopná reagovat. Poničená, odsouzená k otroctví kvůli své moci. Ale komu bude sloužit? Otci? 
Bratru? Sám sobě – co vlastně doopravdy bylo to jeho dvojče? Zdálo se to nejisté, nic z toho, co řekli, 
nechápal, snad jen, že chtějí jeho moc a že mu jí nechtějí nechat. On, který si vše připravil a udělal 
pro svůj úspěch vše, bude nyní o vše připraven a zůstane jen jeho prázdný obal, možná ani to ne. Co 
bude s jeho válkou? Co bude se Sithy?  
 
Co tihle šílenci vlastně provedou, až tu moc získají… Co když mají pravdu a je nebezpečný Sithům 
samotným? Zatímco probíhal vyrovnaný střet, to, co představovalo jeho mysl, se začalo rozpadat. 
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Jenže, pokud je nebezpečný on, co jsou pak oni? Ne, nemají pravdu, může být jakýkoliv, může být 
Sithům prospěšný i naopak, může mít neomezenou moc i nemusí, ale všechno si to rozhodne sám, 
oni nemají možnost se do toho plést, ani právo. Je Sithský lord, ne nějaký poskok. Jeho mysl se znovu 
skládala dohromady a jako by rostla. Ostatní bojující si jí evidentně nevšímali, boj se zdál stále bez 
jasného konce. Když jeho mysl byla zpátky ve své síle, řekl nahlas, že jeho moc je jeho a nikdo jiný na 
ní nemá nejmenší právo. 
 
Celý zářil podivnou aurou a Honworddas i Sceleton se ho zalekli, jeho dvojče jen klidně stálo. Když 
první dva chtěli uprchnout, chytil je a rozdrtil sevřením ve své mohutné pěsti. Dass-dvojče k němu 
přistoupil a řekl, že vyhrál bitvu, ale válku ne. Naopak udělal krůček k jeho vítězství. Načas se s ním 
loučí, ale nemá zapomenout na nic, co tu bylo řečeno. Brzy se ukáže, že to byla pravda. Jeho dvojče 
mu najednou lusklo před očima a celý svět zmizel.  
 
Chvíli nad sebou přesto pozoroval černé komety, jak se prohání kolem něj a zdálo se, že je vysílá 
mohutný červený hvězdný obr, který však v porovnání s ním působil jako trpaslík.  
 
Když znovu otevřel oči, ležel na speciálním lůžku, jeho tělo bylo připojeno na několik hadiček, které z 
jeho těla neustále něco odváděly a přiváděly. Na těle měl bactové náplasti, když se pořádně koukl, tak 
snad všude. Skoro hned u jeho lůžka stáli čtyři jeho mohutní gardisté a po zbytku místnosti byli Noční 
pláště. Kolem jeho lůžka seděli v meditační pozici tři Vrchní Inkvizitoři a zdálo se, že do jeho těla 
vysílají Sílu a snaží se ho posilovat, či uzdravovat. Ten, který seděl v čele, byl Querida.  
 
Sithský císař se i přes nevýslovnou bolest zvedl a přetrhal všechny hadičky vedoucí do jeho těla. 
Oslovil Queridu těžkým hlasem. To se mu ale začaly motat nohy a spadl na zem. Vrchní Inkvizitor se 
rychle vytrhl z meditace a přispěchal k němu. Querida mu sdělil, že musí zůstat na lůžku. Byl smrtelně 
otráven, přidrcen sutinami pod obrovským tlakem, několikrát smrtelně raněn. Vůbec nechápal, jak 
mohl být stále naživu. A to ani nemluvil o tom, jak podivně je cítit v Síle.  
 
Dass se posadil, hrozivě se mu motala hlava. Nikdo o něj nebude pečovat. Zeptal se, kdo všechno ho 
takhle viděl, a zapřel se o Queridu, aby se mohl znovu postavit. Nakonec stál, ale nohy mu samy od 
sebe vrávoraly. Querida řekl, že jen on a tito dva nejvěrnější Vrchní Inkvizitoři. Pak také jednotka 
Nočních plášťů a Císařovy stráže. Nikdo z nich nepromluví, ale i tak se to neutají dlouho. Musí rychle 
načerpat síly. Querida vůbec netušil, co se s ním stalo. Tvářil se starostlivě, ale Dasse to akorát 
rozhněvalo.  
 
Odstrčil prudce Queridu a snažil se sám udržet na nohou. Zeptal se, kde jsou jeho světelné meče. 
Nebyl ale schopen doříct otázku náhlým záchvěvem myšlenky, že to všechno bylo zbytečné. Querida 
řekl, že z jeho mečů nic nezbylo. Když ho našli, držel v pravé pěsti sevřený holocron. Ukázal mu ho. 
Querida chtěl pokračovat, ale Dass ho už docela přesným gestem zastavil.  
 
Chvíli upřeně hleděl na holocron a pak ho v mžiku uchopil. Celý se začal prohýbat, řval něco 
nesmyslného, vysílal modré, praskající sithské blesky. Jeho obličej zežloutl. Najednou zase celý 
zhnědl s náznaky černé barvy. Z jeho nitra vyšvihla vlna Síly, která na chvíli zkroutila podstatu všeho a 
při svém návratu vše vrátila do pořádku. A nakonec tu znovu byl jen Dass, který v ruce třímal 
nejcennější odkaz krále Adase, podpírán svými gardisty. Querida vypadal, jako by chtěl znovu něco 
poznamenat k jeho zdravotnímu stavu, Císař ho prudce odbyl.  
 
Potřeboval vědět, co se tu stalo během jeho nepřítomnosti. Querida řekl, že proběhly bitvy o Kuat a 
Fondor. V obou zvítězili, poničili ligové loděnice, zbrzdili výrobu a sežehli povrchy obou planet. 
Předtím se jim podařilo získat dvě ligové bóje. Ztráty po všech akcích jsou přijatelné. Dále měl ještě 
zprávy od jistého nájemného lovce. Vše vyšlo, ptáček se chytil do klece, které brzy sklapnou dvířka. 
Císařova tvář byla najednou ozářena nadějným úsměvem.  
 
Dass nařídil kontaktovat příslušené jednotky. Nechal si zavolat Austa a Hacka. Z ostatních Inkvizitorů 
měl Querida vybrat tři nejlepší – jednoho Vrchního a dva Bojové, a také připravit dvě elitní jednotky 
Nočních plášťů. A měl mu též přinést dva nové světelné meče. 
 
Dass se pokusil pohnout bez opory, ale znovu se vážně zakymácel a stále viděl nezřetelně. Dal 
Queridovi holocron a nařídil mu, aby ho uschoval. Sám se chtěl odebrat do meditačního chrámu, aby 
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načerpal síly. Císař se vyčerpáním začal zakuckávat. Nakonec ho jeho stráže i přes jeho protesty 
musely uchopit úplně, aby neomdlel, a odnést. 
 
Hack se naposledy podíval na Ladereho, než ho vojáci odvedli ze skladiště. Poděkoval Thqaremu za 
pomoc. Thqare řekl, že se ho Ladere bojí a že ho považuje za konkurenci. Také řekl, že hlavní důvod 
nenávisti vůči němu nosí Hack skrytý pod svojí maskou. Hack byl zaražen, že Thqare ví o jeho pravé 
identitě. Pokud se o ní dozví Sithové, zabijí ho. Thqare ho ale ujistil, že nemá potřebu to někomu 
prozrazovat. Vysvětlil, že ji odhalil pozorováním. Hack v bitvě nebyl krutý, nezabíjel zbytečně.  
 
Thqare mu také vysvětlil, že toto byla jejich první velká bitva. Galaktická liga si je musí zapamatovat 
jako démony, proto museli být krutí a nelítostní. Smrt těch techniků byla nutná. Hack věděl, že má 
Thqare pravdu, ale bylo moc těžké ji přijmout. Z nějakého zvláštního důvodu viděl v těch technicích 
sebe. Nevinného, kterého jen vykořisťují silnější, a když už mají vše, co od něj chtějí, tak se ho zbaví 
jako hračky.  
 
Hack také řekl, že o incidentu s Laderem Císaře neinformuje. Nechce, aby v něm Ladere viděl hrozbu. 
Hack chce v řadách Sithů dosáhnout slávy, ale především chce změnit svět k lepšímu. Celou dobu se 
řídil tak, jak chtěla Galaktická liga. Spousta lidí ale trpí a Liga s tím nemůže nic dělat. Hack chce nový 
světový řád. Proto mu jsou Chissové tak sympatičtí. Thqare ho ale varoval, že se blíží několik až příliš 
zlověstných událostí. Musí se snažit věcem porozumět z mnoha úhlů pohledu. Bude z něj něco víc 
než jen mocný bojovník. Hack pochopil, že Thqare ví víc než většina okolo něj. Thqare to přiznal. Ví 
víc než Vrchní Inkvizitoři, víc než sám Nejvyšší syndik. Jen tak mohou Chissové tuto válku přežít. 
Thqareovi spojenci na tom mohou hodně vydělat. Rád by, aby Hack patřil mezi ně. Zeptal se ho, jestli 
může počítat s jeho podporou, až nastane osudová chvíle. Hack ho ujistil, že může. 
 
Thqare sdělil, že před chvíli dorazila zpráva od Vrchního Inkvizitora Queridy – Císař si žádá Hacka na 
Korribanu, má pro něj úkol. Druhý operační svaz pro něj již poslal loď.  
 
Brae stál na můstku a pročítal hlášení hlídkových flotil. Piráti pronikli skrz síť a napadli několik planet, 
ale o nic velkého nešlo. Brae měl teď jinou starost. Musel najít flotilu, která ukradla ty bóje – za každou 
cenu.  
 
Cass náhle odhlásil, že volá Fondor a Kuat, nejvyšší priorita. Na můstku se objevily hologramy 
guvernérů Fondoru a Kuatu. Fondor byl napaden Chissy, zatímco na Kuat zaútočili Sithové. Ztráty u 
obou planet vysoké. Brae byl šokován. Guvernér Kuatu řekl, že to byl zjevně koordinovaný útok. 
Guvernér Fondoru dodal, že takhle rychle ho nečekali. Obrana nebyla připravena.  
 
Nepřátelé byli však odraženi, jejich prioritou byly orbitální doky. Executory utrpěly poškození, takže 
jejich dokončení se zpozdí. Musí je opravit, stejně tak i samotné doky. Ovšem výroba ostatních lodí je 
na tom o dost hůř. Brae guvernérům přikázal, aby udržovali bojovou pohotovost a vyhlásili mobilizaci 
všeho, co mají. Mají napravit škody a obnovit výrobu co nejrychleji.  
 
Cass byl útokem Sithů překvapen. Brae věděl, že tohle zdaleka není konec války. Udeřil pěstí do 
stolu. Okamžitě vyslal zprávu Senátu, Jediům a ostatním dvěma Konzulům, že s nimi chce mluvit. 
 
Sylas, chisský padawan, letěl do chrámu Jediů. Díval se na své ruce, které byly od krve. Když zavřel 
oči, viděl svého mistra, který byl probodnut několika Inkvizitory. Slyšel, jak mu říká, aby utekl pryč. 
Nepamatoval si, jak se dostal pryč. Jen během chvilky tři Bojoví Inkvizitoři padli na zem, přeseknuti 
vejpůl. Byla tam také spousta chisských vojáků. Musel jich několik zabít.  
 
Zeptal se pilota, za jak dlouho budou v cíli. Pilot sdělil, že to potrvá, protože nepřátelé jim poškodili 
stíhačku. Nejraději by je všechny pobil – pak si ale uvědomil, že Sylas je také Chiss. Sylas to však 
pochopil. Oni a Sithové ho připravili o mistra, takže jsou pro něj nepřátelé. Když mu byli dva roky, 
Jediové se ho ujali a každý den ho trénovali. Sylas si myslel, že Chissové jsou dobro, takže se snažil 
být jako oni, ale mýlil se. Jakožto Jedi má povinnost chránit Ligu a mír. Pilot mu sdělil, že on není jako 
Chissové. Byl rád, že Liga má někoho jako je on. Sylas začal meditovat.   
 
Když dorazili na Shedu Maad, k Sylasovi ihned přiběhla skupinka padawanů, aby ho přivítala. Smrt 
mistra Tekreshe je trápila. Sylas však řekl, že mistr se obětoval pro celou jednotku. Když byl ve svém 
pokoji, umyl se a převlékl. Pohlédl na meč svého mistra a omluvil se mu, že ho nedokázal zachránit.  
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Vzteky začal bušit pěstí do zdi. Náhle na dveře někdo zaklepal. Byl to mistr Artax. Slyšel o tom, co se 
stalo. Bitva nedopadla pro Ligu ani pro Jedie dobře. Sylas podal meč svého mistra Artaxovi a omluvil 
se, že ho nedokázal zachránit. Artax sdělil, že ve válce nelze zachránit všechny. Přišel mu sdělit, že 
ho dá pod nového mistra, aby dokončil jeho výcvik. Sylas to očekával. Odhadl také, že tím mistrem 
bude Vrahos.   
 
Artax Sylase pochválil za skolení tří Bojových Inkvizitorů. To obyčejný padawan nedokáže. Vrahos je 
ten typ učitele, který ho nasměruje na správnou cestu a naučí ho probudit plný potenciál.  
 
Sylas čekal u lesa na Vrahose, který měl započít jeho nový trénink. Čekal dlouho, ale nikdo 
nepřicházel. Náhle za sebou ucítil nebezpečí. Udělal kotoul vzad a zapnul své dva modré světelné 
meče. Náhle se před ním jako blesk objevila neznámá postava a jedním kopem odhodila Sylase 
několik metrů vzad. Když se Sylas vzpamatoval, uvědomil si, že tou postavou je Vrahos. Jeho trénink 
právě započal. 
 
Sylas rychle vstal, na nic nečekal a ihned zaútočil. Ani se nepředstavil. Vrahos klidně blokoval jeho 
výpady. Jeden meč jednou čepelí, druhý meč druhou čepelí. Sylas se představil a uznal, že Vrahos je 
skutečně tak dobrý, jak se o něm říká. Zaútočil znovu, ale tentokrát rychle měnil směr. Vrahos pomocí 
Síly vytvořil kolem sebe vlnu. Sylas se ji snažil zastavit, ale byla na něj moc silná. Odmrštila ho pryč. 
Vrahos ho pochválil za dobrý tah, ale triky na něj nezabíraly. Vyskočil a napřáhl se na výpad, Sylas po 
něm pomocí Síly vrhl kámen, který Vrahos přesekl. Sylas však zmizel.  
 
Sylas se snažil Vrahosovi vstoupit do mysli a zmást ho. Vrahos se rychle otočil a Sylase, který se ho 
snažil napadnout zezadu, odhodil Sílou. Sylas okamžitě vstal a chtěl znovu zaútočit, ale náhle dostal 
strach. Chtěl se pohnout, ale nešlo to. Kolem Vrahose vyzařovala čistá energie, která trhala vše kolem 
sebe. Vrahos se ho zeptal, kam se náhle podělo jeho odhodlání. Sylas ale nebyl schopen pohybu. 
Upustil své meče a sám padl na kolena vyčerpáním.  
 
Těžce oddechoval, klečel na kolenou. Vrahos ho pozoroval. Mistr Tekresh ho připravil dobře. Když 
Sylas odešel, Vrahos se zamyslel. Necítil z něj nic. U Elynei i Tolka cítil emoce, Sylas byl ale tichý a 
chladný jako led. Všiml si, že během cvičného souboje se mu Sylas snažil proniknout do hlavy. Ačkoliv 
neměl šanci uspět, Vrahos ho ošálil a předhodil mu falešné myšlenky. Byla to lekce, kdy musel 
prohlédnout lest. Zítra se s ním chtěl utkat znovu. Nijak nespěchal s přijetím nového padawana, 
ovšem byla pravda, že tento Chiss byl opravdu něco. 
 
Po tréninku Sylas odešel do hangáru, aby opravil svoji stíhačku. Nikdy nedával najevo své pocity, ale 
moc Vrahose ho vyděsila. V galaxii ale bude spousta nepřátel, kteří budou podobně mocní. Musel se 
na ně připravit. Doufal, že se brzy vydá s Vrahosem na nějakou misi. Když opravy dokončil, vydal se 
do knihovny. Zajímala ho historie celé galaxie. Chtěl se dozvědět více o Vrahosovy. Našel seznam 
misí, kterých se účastnil ještě jako padawan. Bylo to dost misí. Všiml si jména „Kayn“. Dočetl se, že 
zemřel při Erdegově útoku na chrám. Sylas potřeboval znát každý detail, aby byl plně připraven na 
další lekci.  
 
Ziost. Dasen se snažil sestavit světelný meč. Byl to už jeho třetí pokus. Dva červené krystaly se 
vznášely ve vzduchu. Dasen si všiml příchodu svého učitele, z určitého pohledu také otce. Řekl mu, 
že nikdy nebude silný, pokud nedokáže ani sestavit světelný meč. Dasen na něj pohlédl. Jeho oči 
svítily žlutě. Dasen věděl, co bude následovat. Učitel na něj vrhl blesky a Dasen se začal svíjet bolestí 
na podlaze. Učitel sdělil, že se vrátí za hodinu. Pokud do té doby nebude meč hotov, přijde další trest. 
 
Dasen se ponořil do svých myšlenek. Roky trénoval šerm, ale nikdy se nepokusil sestavit vlastní meč. 
Věděl, že ani jeho učitel to neumí. Věřil však, že to Dasen zvládne. Když se za hodinu vrátil, meč byl 
již hotov. Dasen se ho zeptal, proč Sithové zakazují lásku. Učitel mu vysvětlil, že láska vede ke 
slitování a slitování je slabost. Dasen se ho tedy zeptal, proč miluje jeho matku. Učitel odpověděl, že 
jen díky ní ještě není Temný pán ze Sithu. Dasen to pochopil. Zapnul meč a sekl. Nikdo mu nemohl 
vzít to, co mu bylo určené osudem… 
 
Dasen sdělil své matce, že zabil učitele. Na její tváři se objevil smutek a slzy. Dasen chápal její bolest, 
ale učitel byl slabý a slabí nemají místo v galaxii. Matka si rychle utřela slzy a její výraz se změnil. 
Sdělila mu, že jeho skutečný otec ji varoval, že přijde čas, kdy se bude muset plně ponořit do temné 
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strany Síly. Nesmí projevit slabost. V Dasenových očích se objevily slzy. Avšak potom následoval 
zvuk zapnutí světelného meče… Dasenovy oči temná strana přeměnila na červeno-žluté. 
 
O pár hodin později. Dasen si prohlížel hologram mapy věznice na Mustafaru – nejvíce 
zabezpečenému vězení v galaxii. Liga do něj zavírala ty nejnebezpečnější zločince. Viděl jen jednu 
slabinu v obraně – rychlý, masivní útok vojáků. Ve věznici se nacházelo příliš málo hlídačů, útoku by 
nedokázali odolávat. 
 
Dasen přistoupil k malému trezoru a zadal kód. Trezor se otevřel a v něm bylo několik milionů 
Ligových kreditů. Dostatek na to, aby si vybudoval malou armádu. Dasen poděkoval svému otci. 
Pomocí Síly si vzal celý trezor na palubu své nákladní lodě třídy Barloz. Zadal souřadnice na planetu 
Huk.  
 
Elynea ležela ve svém luxusním lůžku a dívala se do stropu. Přemítala o událostech posledních týdnů, 
které ji svým způsobem děsily, ale zároveň jí svojí neobvyklostí bavily a vzrušovaly. Elynea, která 
doteď byla v řádu Jedi a předtím žila v chudších podmínkách, si užívala svoji slávu. Žila v Královském 
paláci v luxusní komnatě neskromných rozměrů. Jedla vytříbené plody z půlky galaxie a spala na 
posteli, za kterou by si mohla koupit menší vesmírný stíhač. Vyšvihla se ohromně.  
 
Rozhodně tomu pomohl i fakt, že jí byla nabídnuta pozice v Králově osobní gardě. Nabídka k tomuto 
postu byla již stará skoro čtyři roky, ale řádu se úspěšně dařilo držet tuto informaci od ní až do příletu 
na Rhumii. A Elynea samo sebou nabídku vzala. Spolu s Mazou, Sarakem, Halem a Valiryem patřili k 
pětici Karlových ochránců a strážců. Tato ctěná pozice jí nenechala chladnou a veřejnost taky ne.  
 
Mladá orlice. Už ji ani netitulovali Jedi. Nebyla veřejností brána jako Jedi. I ona pochybovala o svojí 
oddanosti řádu. Jediové ji naučili všemu, co uměla a milovala svého mistra, ale odloučenost od jejich 
mentality a kultury jí poskytla nový pohled na svět. Život na Rhumii, na kterou se po letech vrátila, byl 
mnohem jednodušší a uvolněnější. Žádný stres, neustálé dumání nad smyslem všeho možného, 
meditování nebo řešení nedůležitých záležitostí řadu. Zde žila jako celebrita a užívala si to. Když něco 
řekla, lidi na to slyšeli, ženy se oblékali podle ní a muži z nejvyšších vrstev jí skládali komplimenty. 
Shaanti se stala symbolem nové generace na Rhumii.  
 
Zazvonil zvonek od dveří. Elynea si promnula oči. Vyskočila z postele a došla ke dveřím. Kurýr ji 
sdělil, že válečné zasedání brzy začne. Král řekl, aby přišla. Král ji zval na válečnou poradu? Proč jí? 
Budou tam samé vysoce postavené osoby. Musela se obléknout do něčeho pořádného.  
 
Elynea si přitáhla Sílou ze skříně úbor v oficiálních barvách Rhumie: šedou pouzdrovou sukni a bílou 
lehce krajkovanou halenku s černým lemem a stříbrný náhrdelník s hlavou orla. Rytířka se navoněla a 
upravila a svižnou chůzí se dopravila do válečné síně. Přišla jako jedna z prvních, takto náhlý králův 
přepad překvapil očividně nejen ji. V místnosti byl Sarak, který stál po králově boku z pravé strany a 
zástupkyně Indi Sarahie na druhé.  
 
V místnosti také zamyšleně seděl jeden prošedivělý generál, kterého neznala, admirál Ael-Imar a 
nějaký zabiják s maskou. Král ji řekl, aby si přisedla. Elynea se posadila a čekala. Přemýšlela nad tím, 
co tady vlastně dělá. Bylo tady několik mnohem významnějších osob Rhumie, vlastně skoro každý. V 
dalších minutách přišla další pětice mužů.  
 
B-art sdělil, že dnešním dnem by chtěl začít s mobilizací. Po třech letech míru mají nejvyšší čas 
připojit se do bojů proti Sithům a porazit je jednou a provždy. Nebo alespoň na dalších pár generací. Z 
hlavní planety nechá povolat všechny možné vyšší důstojníky. Vojáky zde nechá. Na dalších 
planetách ale nechá vyklidit téměř všechnu možnou armádu. Nekompromisně. Z Hypori také přiveze 
na planetu Xo droidy a znovuobnoví zbrojní továrny na planetě Balmorra. Z Malastare nechá dopravit 
palivo a stíhače. Problém ale bude nedostatek křižníků. Po bitvě jich moc nezbylo. Proto by chtěl 
využít přítomnost Elyney. Má vyřídit Corellii, aby poslala nejlépe čtyři křižníky k útoku na Sithy. B-art 
sdělil, že pošle Braemu zprávu, ona musí vyřídit zbytek. 
 
Elynea nechápala, proč vybral jí na tento úkol. Vždyť by se našel určitě někdo lepší, zkušenější. Proč 
ona? Je Jedi, říkala si Elynea. Nemá na tohle kvalifikaci. V jejích myšlenkách byla také jistá lenost. V 
minulých týdnech nedělala vesměs nic a svým způsobem zapomněla na svůj úkol na této planetě. 
Takže návrat do reality neshledávala s velikým nadšením.  
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B-art zatím vysvětloval plán útoku na jistou planetu. Elynea stačila vnímat asi jen třetinu výkladu. 
Nebyla ji jasná velká většina plánu. Ale určitě se ho brzy dozví, protože se bude ještě mnohokrát 
předělávat. Když se B-art zeptal, jestli je plán všem jasný, odpověděla, že ano a další záležitosti už 
neřešila. 
 
Dasenova loď vyskočila z hyperprostoru. Netrvalo dlouho a objevily se dvě talířovité fregaty třídy 
Corona. Dasen je kontaktoval. Objevil se hologram vysokého Zabraka. Dasen mu sdělil, že přiletěl za 
jejich vůdcem, má pro něj obchodní nabídku, kterou neodmítne. Zabrak mu sdělil, že ho přepojí, ale 
na planetu ho pustit nesmí.  
 
Po chvíli se objevil hologram Rodiana. Byl to onen vůdce; ptal se, o co jde. Dasen mu nabídl dva 
miliony Ligových kreditů za flotilu na jeden útok. Dalších 5 milionů, pokud bude mise úspěšná. Rodian 
mu řekl, že Ligové kredity tu nemají tak velkou hodnotu. Dasen tedy nabídl krystaly kyber. Rodian 
sdělil, že k těm mají přístup jen Sithové a Jediové. Zeptal se ho, ke kterým z nich tedy patří. Dasen se 
ale představil jen jako obchodník, který chce dosáhnout svého cíle. Pár kyberů má ve své sbírce. 
Další dva získají při útoku. Nabídl mu tedy pět krystalů plus kredity. 
 
Rodian se zeptal na detaily. Dasen mu sdělil, že chce zaútočit na Mustafar, aby osvobodil pár 
budoucích klientů. Rodian to považoval za šílenství. Hlídají tam dva Jediové a tisíce Stormtrooperů. 
Za pět let nikdo z věznice neutekl. Zkoušeli to i Sithové. Dasen řekl, že Jediové nejsou problém, a že 
Stormtroopery vyřídí Rodianovi lidé. Dasen chtěl Temnou Jedijku jménem Mar Etno, vůdce gangu 
Darkwalkers jménem Josha Sher, Hutta jménem Erogan, šéfa Corellianského kartelu a otce klanu 
Bloodline. Ostatní si může nechat Rodian – nebo je všechny pobít. Ovšem může za ně dostat velké 
výkupné. Rodian se ho zeptal, na co tedy potřebuje jeho. Dasen mu připomněl, že pouze on umí 
vyřídit ty Jedie a pouze on má plány věznice. Rodian na dohodu přistoupil. 
 
O pár hodin později se u Mustafaru vynořilo deset fregat třídy Corona. Dasen vydal rozkaz k útoku. 
Lodě střílely z turbolaserů i raketometů, jedna z nich přistála a vypustila stovky pirátů. Dasen byl na 
její palubě též.  Zapnul svůj dvojitý světelný meč a vyrazil do čela útoku. Začal se probíjet do věznice, 
přes oddíly Stormtrooperů. V tom se mu postavil jeden arkanianský rytíř Jedi a jeho lidská padawanka.  
Rytíř chtěl vědět, proč útočí. Dasen neodpověděl. Pomocí Síly odhodil padawanku pryč a následně 
zaútočil na rytíře svým mečem.  
 
Jejich souboj byl vyrovnaný. Síla však stála při Dasenovi, kterému se podařilo vyrazit meč Jediovi 
z ruky, okamžité poté následovalo probodnutí. Padawanka si uvědomila, že nemůže vyhrát, ale její 
touha po pomstě byla silnější. Rozběhla se proti Dasenovi, ale ten pomocí Síly padawanku vyzdvihl do 
vzduchu. Ozvalo se prasknutí kostí a padawanka spadla bezvládně na zem. Pirátům řekl, aby jejich 
meče předali svému vůdcovi – pro něj neměly žádnou hodnotu. 
 
Dasen pokračoval k celám. Začal je všechny otevírat, ale zastavil se u té nejzabezpečenější. Byla 
chráněna několika silovými poli a pancéřovanými vraty. Pro Dasena to ale nebyl problém. Když se 
dostal dovnitř, spatřil togrutskou ženu. Sdělila mu, že ho očekávala, a oslovila ho jako „E-5“. Dasen se 
ale představil jako Dasen Dereg. Togruta mu řekla, že pro jeho otce byl jen další pokus, nic víc. 
Zeptala se ho, kolik svých sourozenců už zabil. Dasen ale řekl, že žádného. Nejdříve musí dokončit 
trénink. Jeho učitel ho už nic dalšího naučit nedokázal, proto ho zabil. 
 
Togruta sdělila, že jakožto poslední, která přežila z řádu Dasenova otce, je nyní jediný právoplatný 
Sith v galaxii. Představila se jako Darth Marret a Dasena prohlásila za svého žáka, Dartha Xyluse. 
 
Vrahos sledoval svého padawana, jak pomocí Síly drží balvan ve vzduchu a dělá stojku na jedné ruce. 
Poručil mu, aby zvedl druhý balvan. Sylas očekával, že trénink bude obtížný, hlavně po tom výprasku, 
co dostal posledně. Sylas se o to pokusil, ale nešlo to. Zdálo se, jako by se ani moc nesnažil. Vrahos 
mu předvedl, jak snadno dokáže zvednout několik balvanů současně. 
 
Sylas se tedy soustředil a balvan skutečně zvedl. Vrahos mu řekl, aby tak vydržel hodinu, zatímco si 
půjde něco vyřídit. Čekal, že si bude Sylas stěžovat, ale ten byl zcela soustředěný. Když se Vrahos 
vrátil, viděl, že Sylas umí s oběma balvany snadno manipulovat. Vrahos mu řekl, že lekce je pro 
dnešek ukončena. Sylas vyčerpaně spadl na zem. Vrahos mu sdělil, že je Liga posílá na misi na 
planetu Mustafar. Někomu se podařilo osvobodit spousty vězňů. 
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Vrahos a Sylas dorazili do věznice, která byla těžce poškozená. Sylas tu cítil temnou stranu Síly, 
Vrahos mu vysvětlil, že se tu zrodil Darth Vader. Přišli ke Stormtrooperovi, který začal podávat 
Vrahosovi hlášení. Sylas mezitím šel na průzkum. 
 
V jedné uličce si všiml cely, kde sedělo několik Chissů. Stormtroopeři je začali mlátit elektrickými 
obušky. Sylas pomocí Síly zastavil jednoho, který se chystal uhodit ženu. Stormtrooper mu přikázal, 
aby ho ihned pustil, což Sylas udělal. Voják na něj vyrazil, ale pak si uvědomil, že je to Jedi. Drze mu 
řekl, že pokud bude pomáhat Chissům, zavře ho za zradu. Sylas se vymluvil na to, že má přátele na 
vysokých pozicích, kteří by vojáka za mučení válečných zajatců nechali přeložit na Endor. Voják se 
uklidnil a uklidil obušek. I s ostatními pak odešel pryč. 
 
Chissové pohlédli na Sylase chladně, nic neřekli. Sylas odešel zpět za Vrahosem, který mu předal 
datapad s informacemi. Tento útok nevedli Sithové, ale piráti. Ovšem tělo mistra Relaina bylo 
probodnuto světelným mečem. Musel to být Temný Jedi. Vrahos souhlasil. Pětice uprchlých vězňů 
byla velmi podezřelá. Žena jménem Mar Etno byla kdysi zapletena s Darthem Erdegem. Sylas se 
zamyslel. Možná ten Temný Jedi hledá učitele, nebo se Sithové snaží získat spojence. Sylasovi 
připadala první možnost jako pravděpodobnější. 
 
Oba se potom šli podívat na těla mrtvých Jediů. Padawanka byla rozdrcená Sílou. Liga tento útok 
svedla na Sithy, ale Sylas věděl, že ti s tímto nemají nic společného. Ti by se nesnížili ke spojenectví 
s někým, kdo by byl jejich konkurentem, nebo k záchraně zločinců. Vrahos a Sylas se potom vrátili do 
chrámu, aby oznámili radě, co zjistili. Sylas šel meditovat, aby našel odpovědi pomocí Síly. 
 
Vrchní Inkvizitor Aust, druhý nejmocnější Sith v Sithské říši, odletěl od své flotily. Přemýšlel ohledně 
toho, proč si ho Císař zavolal. Chce opět vyzkoušet jeho schopnosti? V šermu je už téměř perfektní 
(aspoň podle jeho názoru), chce mu vylepšit schopnosti Síly? Aust takto přemýšlel, dokud nebyl v cíli.  
 
Šel směrem k trůnnímu sálu, aby už konečně zjistil, co od něj Císař chce. Nedokázal v tu chvíli myslet 
na nic jiného. Před trůnním sálem potkal Hacka, Carscha a dva Bojové Inkvizitory, kteří se mu 
představili jako Zado a Nadan. Jelikož Aust nebyl komunikativní typ, naopak byl přezdíván „živá zbraň 
Císaře“, protože se tolik soustředil na mise, že ostatním připadal jako stroj, tak neměl nějaký dlouhý 
rozhovor s Hackem ani ostatními. Pouze čekal na Císaře, slova byla zbytečná a při jeho aroganci by 
to stejně asi nedopadlo dobře. Po chvíli přišly Císařovy stráže a pozvaly je dovnitř. Aust vstoupil jako 
první. 
 
Všech pět vešlo dovnitř. Na straně stáli dva Mistři noci, velitelé jednotek Nočních plášťů po 10 mužích. 
Pohledy však k sobě stahoval Císař. Seděl důstojně, ale něco se zdálo divné. Aust se jen dotkl Síly a 
z Dasse ucítil něco nezvyklého, nebo toho spíše cítil málo. Zavadil pohledem o ostatní Inkvizitory, 
Zado a Nadan nic evidentně necítili, ale Hack a Carsche si toho evidentně také povšimli a tvářili se 
překvapeně. Všichni se přesto uctivě poklonili, Bojoví Inkvizitoři včetně Hacka více. Dass je označil za 
ty nejlepší ze všech Inkvizitorů. Měl pro ně dosud největší úkol. 
 
Aust se nenápadně rozhlédl po okolí. Mistři noci měli kamenný výraz, Zado a Nadan se tvářili pyšně, 
vlivem pochvaly od Císaře, Hack přemýšlivě a Carsche se evidentně plně soustředil. Jak se asi tvářil 
on? Dass se jich zeptal, co slyšeli o Kaynu Sisovi. 
 
Aust se narovnal, chvíli přemýšlel, musel si všechno poskládat a jak to přesně říct. Kayn Sis jim ukradl 
důležitý holocron a nějakou loď a nyní slouží jejich nepříteli Kray Sisovi. Aust předpokládal, že ho 
musí odstranit. Hack mlčky doposlouchal Austa, pohled nespustil z Císaře. O Rytíři Irustsis jménem 
Kayn Sis moc neslyšel. Jarod mu před časem povídal, že údajně Kayn měl jistý holocron Tulaka 
Horda ukrást Dassovi přímo před nosem a ke všemu utéct v jeho lodi. Co je přesně na tom pravdy se 
Hack asi nikdy nedozví. O Kray Sisovi už ale Hack slyšel mnohé. Největší nepřítel Císaře, 
nejhledanější osoba v celé Sithské říši. Už jen ten fakt, že je Kayn je nejvěrnějším služebníkem 
někoho, kdo si znepřátelil Dasse, dělá z této osoby velký terč.  
 
Dass potvrdil Austovu domněnku. Nadešel čas, aby se vypořádali s jednou z největších hrozeb pro 
Sithskou říši. Ale nebude to snadné. Proto s nimi pošle také 20 Nočních plášťů. Dass sdělil, že Kayn 
Sis se nachází na planetě Rhast, kde hledá Darksaber. Až ho zabijí, mají přinést jeho hlavu, 
ukradenou loď a Darksaber. Na planetě je jistý sběratel artefaktů světlé i temné strany Síly. Jeho 
sbírku chce také.  
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Hack z toho měl špatný pocit. Něco mu říkalo, že tohle bude nebezpečná mise. Rytíř Irustsis bude 
náročný protivník. Aust se už nemohl dočkat, až bude moci prokázat svoje schopnosti.  
 
Dass jen pokynul rukou a všichni Inkvizitoři spolu s Mistry noci opustili sál, každý se svými 
myšlenkami, ale Dass nebyl protentokrát schopen nahlédnout ani do těch, co patřili Mistrům noci, kteří 
nebyli nijak citliví na Sílu.  
 
Aust se ponořil do svých myšlenek. Všiml si, že na Císařovi bylo něco jiného, nevěděl, jestli si má 
dělat starosti, ale řekl si, že Císař je dost silný, aby si poradil s čímkoliv, co ho trápí. Podíval se na 
ostatní Inkvizitory a přikázal jim, aby poslechli každý jeho rozkaz. Pokud někdo udělá nějakou chybu, 
bude ho to stát život. 
 
Ladere se v kokpitu stíhačky usmíval nad vlastní inteligencí. Ano, konečně to dokázal, konečně se mu 
povedlo přelstít toho chisského admirála. Jemu, Vrchnímu Inkvizitorovi, se nemohl rovnat, bez Síly si 
prostě nemohl vše pohlídat, zatímco Ladere ano. Vymyslel to geniálně. Tohle je ukázka pravé 
prozíravosti, ne ty jeho pasti, kterými se mu povedlo dvakrát ho překvapit. Jednou mu ten arzenál 
dojde, zatímco s Laderem bude Síla už navždy. Ladere neodolal, a zatímco se jeho stíhačka řítila 
hyperprostorem, přehrál si celou situaci znovu.  
 
Odehrálo se to jen pár hodin potom, co Hack z tajných důvodů odletěl. Když se to Ladere dozvěděl, 
ihned zašel za Thqarem, ale ten mu řekl, že to byl rozkaz od Vrchního Inkvizitora Queridy, který ho 
vydal jménem Císaře Dasse čili se o to nemá nijak zajímat. Ladere neváhal, tušil, že se jedná o 
nějakou důležitou záležitost a začal jednat. Věděl, že Thqare ho nikdy nenechá odletět a ani mu nedá 
přístup k navigačním údajům, z nichž by mohl vyčíst, kam Hack letěl. Musel se ho aspoň na krátkou 
dobu zbavit. Síla byla s ním a naskytla se mu skvělá příležitost. S pomocí Síly prohledal složku, do 
které měl jako Vrchní Inkvizitor přístup, kam byly vpisované všechny oficiální údaje o přesunech 
jednotek v rámci sithsko-chisské spolupráce. Nechal se Sílou dovést až ke zprávě, že jeden ze 
sithských křižníků třídy Interdictor má na starost průzkum jedné méně důležité soustavy, kde se 
střetávaly dvě hyperprostorové trasy a která měla být po zjištění informací ihned dobyta překvapivým 
úderem třetí flotily z Druhého operačního svazu Chissů. Okamžitě přes svou soukromou linku, na 
které měl členy sithského vojska, jež s ním sympatizovali, kontaktoval velitele křižníku a řekl mu, aby 
chvíli počkal s odesíláním zprávy od chisských špionů třetí flotile. Většinou tento systém vzájemného 
předávání zpráv mezi Sithy a Chissy kritizoval, protože rozhodně neviděl užitek v tom, že by se tím 
měla eliminovat možnost spojenecké nevraživosti – upřímně se domníval, že někdo, nejspíš od 
Chissů, tímhle systémem sleduje své vlastní cíle. Ale teď dokázal jeho kostrbatost obrátit ve svůj 
prospěch.  
 
Poté, co si tu zprávu nechal přeposlat – byl si vědom, že tím dosti riskuje, ale za těchto okolností byl 
ochoten toto riziko podstoupit, navíc se pořád nejednalo o nic, co by válku mohlo nějak ovlivnit. Zpráva 
hovořila o ligové flotile v síle čtyř destruktorů a asi tuctu doprovodných křižníků a minimálně čtyřech 
rytířích Jedi. Evidentně Liga s útokem tam počítala a chtěla, aby nepřítel za vítězství tvrdě zaplatil. Na 
několik minut se zamyslel a přepsal zprávu na pouhý jeden destruktor, šest podpůrných lodí a 
žádného Jediho. To by mělo přimět velitele třetí flotily, viceadmirála Nibira, aby tam poslal pouze 
slabou jednotku, která bude těžce poničena a rychle bude volat o pomoc, stejně jako o své Inkvizitory, 
kteří náleží k Druhému operačnímu svazu, i když zatím byli stále na Spacequaku. Nutný rychlý přesun 
Inkvizitorů a pomoc při organizaci záchrany a podpoře útočné jednotky by snad mohl alespoň na chvíli 
odvrátit Thqareho pozornost od toho neúnavně Ladereho sledovat a hlídat. A až se bude vyšetřovat, 
co se stalo, bude se to moci svést buď na Ligu, že zprávu sama úmyslně zfalšovala, nebo na špiony, 
tím by zároveň mohl hodit špínu i na Hacka, protože některý ze špionů se s Hackem jistě musel 
setkat, a samozřejmě i na chisské velitele – čímž by zároveň zneužil situace se zrádcem, která ve 
Druhém operačním nyní panuje, anebo přinejhorším na samotného velitele Interdictoru, že zprávu 
úmyslně změnil a že sympatizuje s Ligou, přičemž Ladere by se ho aktivně vydal hned popravit za 
zradu, aby si pohlídal, že při výpovědi neřekne něco navíc.  
 
Chvíli ještě musel velitele křižníku přesvědčovat, ale nakonec se mu s lehkým použitím Síly 
(přesvědčení) podařilo vysvětlit, že je to v čistém zájmu Sithů. Síla se sním držela i celou dobu a 
Thqare musel opravdu brzy řešit naléhavé záležitosti. Ladere se pak nenápadně přikradl k hlavnímu 
navigátorovi, stráže na chvíli přiomráčil Sílou, z navigátora si vytáhl heslo od záznamníku. Rychle si 
na něm našel souřadnice, ke které letěla Hackova loď. Bylo to, jak tušil, na Korriban. Poté, co po sobě 
zahladil stopy, pak dělal, že potřebuje něco probrat s admirálem Thqarem a když sdělil, že jde o méně 
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důležitou informaci, byl poslán za viceadmirálem Zurg’akr‘hufem, který, přestože byl výborným 
velitelem, neoplýval tak neuvěřitelným nadáním na naprosto správné odhadnutí každé situace. Když 
ho tedy požádal o několikadenní volno, aby si mohl někam zaletět v klidu meditovat a procvičit se v 
užití Temné strany Síly, bylo mu uděleno. Normálně by se nesnižoval žádat o povolení, ale věděl, že 
jinak by mu to Thqare omlátil o hlavu. Rychle ve své stíhačce zadal náhodné souřadnice, které, když 
se dostal z dosahu Chissů, změnil na Korriban.  
 
Teď už znovu svými myšlenkami v přítomnosti přiletěl na okraj sithské soustavy, využil toho, že si do 
stíhačky nainstaloval maskování, které si zapnul a které díky tomu, že byl daleko od hlavních senzorů 
bylo 100% účinné. Také se lehce maskoval Sílou před Inkvizitory. Nebyl si však jistý, jestli ho Císař 
nebude schopen objevit i přes tuhle ochranu, ale nedošlo k tomu. Po chvilce spatřil, jak se k místu, 
kudy se od Korribanu skákalo do hyperprostoru, blíží dva raketoplány, zaměřil se na ně Sílou a ucítil 
tam přítomnost několika uživatelů Síly, z nichž jednoho poznal okamžitě. Hack! Dal jim nějakou dobu 
náskok a pak je sám následoval. 
 
Rhast. Loď přistála na povrchu, vystoupil z ní Kayn Sis. Droid se ho zeptal, jestli tam opravdu chce jít 
sám. Kayn neodpověděl a šel.  
 
Dorazil o obrovskému paláci. Před vchodem stáli dva strážci. Kayn v nich cítil Sílu. Strážci tasili 
vibromeče a zastavili ho. Kayn sdělil, že přišel za sběratelem, aby si vzal, co je jeho. Vytáhl světelný 
meč Tulaka Horda a zapnul ho. Jednomu ze strážců začal pípat přístroj na opasku. Oba uklidili své 
zbraně a pustili ho dál. 
 
Uvnitř spatřil velkou sbírku artefaktů Síly. Byla působivá. Spatřil postaršího muže, který o důvodu jeho 
příchodu již věděl. Kayn sdělil, že chce Darksaber a že za něj nabízí mnoho kreditů. Sběratel ale řekl, 
že kredity nepotřebuje. Jeho zrak spočinul na meči Tulaka Horda. Kayn mu ale začal vyhrožovat 
Sílou. Sběratel tedy ustoupil a souhlasil s kredity.  
 
Droid přinesl Darksaber. Sběratel se Kayna zeptal, proč ho tak chce. Kayn si sundal kápi a masku a 
sběratel pochopil – byl to samotný Mandalore. Kayn si vzal meč, ale náhle ucítil nebezpečí. Kayn 
varoval sběratele, že se blíží nepřátelé. Sběratel se podíval na kamery – byli to Sithové. Bylo jen 
otázkou času, kdy ho najdou. Droidům přikázal, aby sebrali nejcennější věci. Kayn mu řekl, že tu 
nejsou kvůli němu. Jdou po Kaynovi. Uvědomil si, že lovce odměn, kteří ho pronásledovali, musel 
najmout právě Dass. Kayn nechal sběratele utéct, řádu Irustsis by se hodil. 
 
Kayn cítil 20 protivníků. Vyrazili dveře, byli to Noční pláště. Zapnuli světelné meče. Kayn zapnul meč 
Tulaka Horda a nechal je zaútočit jako první. Soustředil se a kolem jeho meče se začala tvořit temná 
aura. Během chvilky bylo všech dvacet protivníků rozsekáno. Ti, kteří stáli blíže, zabil meč. Ty ostatní 
zabila ona aura. Kayna tento útok ale velmi vyčerpal.  
 
Věděl, že tohle byla jen průzkumná jednotka. Za chvíli ucítil pět mnohem silnějších protivníků. Kayn si 
sedl a čekal na jejich příchod. Začal se smát. 
 
Inkvizitoři to slyšeli. Aust nařídil rychlý postup, blížila se bouře. Celá tahle planeta byla jen červený 
balvan: hory, kameny, a dokonce i obloha a mraky. Jen palác byl stříbrný. Inkvizitoři neměli žádný 
problém s jeho nalezením. Díky bouři se však zvedl mohutný mrak červeného prachu, který notně 
snížil viditelnost. Palác byl vidět už jen nejasně.  
 
Hack přemýšlel, jestli tohle nemá nějakou spojitost s jeho sny. Ale nemělo. Palác vypadal sice 
podobně, ale na rozdíl od tohoto se nacházel v krásné subtropické krajině. Ani ten smích nezněl jako 
od Revarguse. Když dorazili k paláci, bouře byla již silná. Neviděli ani na pár metrů.  
 
Aust jim nařídil, aby počkali. Náhle se přímo před nimi zableskl pár vibromečů. Aust neváhal a vyrazil 
do útoku proti strážcům. Ti neměli moc šanci; jednomu usekl hlavu a druhého probodal. Hack si všiml 
dalšího záblesku přímo za Austem. Vrhl po něm salvu blesků. Další strážce padl na zem. Aust se 
podíval na Hacka, byl to děkovný pohled, ale nic dalšího neřekl. 
 
Brána byla zamčená. Inkvizitoři zvedli ruce a pomocí Síly ji vytrhli ven. Uvnitř byla tma. Noční pláště 
byli zmasakrovaní. Kayn Sis je musel vědomě pustit dovnitř. Pokračovali dál, až narazili na sedící 
postavu. Nebýt Síly, ani by si ji nevšimli. Aust, Hack, Carsche, Zado a Nadan současně vytasili své 
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meče. Jejich záře osvětlila celou místnost. Hackovi tohle všechno připadalo tak povědomé. Kayn Sis 
se náhle postavil. Hack si vyděšeně uvědomil, že Kayn je onen stín z jeho snů. 
 
Kayn aktivoval svůj meč a podíval se na pětici Inkvizitorů. Okamžitě poznal Austa, věděl, že to on je 
nejvíc nebezpečný protivník. Už dlouho se s ním chtěl utkat. Ostatní čtyři vypadali také silně, ale na 
jednom mu přišlo něco zvláštního. Kayn dal protivníkům možnost utéct a zaujal bojový postoj. 
 
Hack Austovi poradil, aby se stáhli. Sdělil mu, že tuhle situaci viděl ve svých vizích. Kayn je všechny 
zmasakruje. Aust přemýšlel, jak s protivníkem bojovat. Ustoupit nehodlal. Nevěřil, že by mohli prohrát. 
Když Hack začal pochybovat, nevěřícně se na něj podíval, tohle totiž opravdu nečekal. Aust Kaynovi 
sdělil, že za jeho činy proti Císaři musí zemřít. Vrchní Inkvizitor Carsche dodal, že jím najmutí lovci 
odměn měli problém ho naleznout. Ale teď má konečně šanci ho s bratry zabít. Zapnul svůj dvojitý 
světelný meč a zaujal postoj Niman. 
 
Kayn si protáhl krk a sdělil, že podceňovat ho je chyba. Zhodnotil svoji situaci. Vyhlédl si první cíl, 
Zada. Obrovskou rychlostí se k němu přemístil a udeřil. Aust si myslel, že Kayn nejdřív vybere Zada 
nebo Nadana. Bylo logické, aby na jednoho z nich zaútočil, působí jako nejslabší články. Proto se 
ještě před začátkem souboje připravoval, že se zrychlí Sílou směrem k jednomu z nich. I přesto to stihl 
na poslední chvíli. Vyblokoval výpad a přešel k útoku. Poté zakřičel na všechny své spolubojovníky, 
aby také zaútočili. Bylo vidět, že Zado tento útok nečekal, kdyby nebylo Austa, tak by byl mrtvý. Kayn 
ustoupil o krok zpět a rychle vytáhl a aktivoval Darksaber.  
 
Hack vyrazil s ostatními do útoku, přesně tak jak v jeho vizi. Takhle se řítí tak akorát do záhuby. Hack 
provedl útok první, provedl výpad, aby pozornost Kayna přilákal na sebe. Jakmile se ale tak stalo, 
Hack uskočil dozadu, aby dal šanci k útoku i svým spolubojovníkům. Carsche kývl na Nadana, 
nějakou dobu ho učil, takže spolu měli pár triků secvičených. Oba napřáhli ruku a podařilo se jim 
zbrzdit Kaynův obranný úder, načež Carsche vykopl pravou nohou směrem ke Kaynovu břichu. 
Podařilo se mu ho zasáhnout a posunout asi o metr dozadu směrem k Austovi. Kayn se musel velice 
soustředit, kdyby jich bylo o dva míň, bylo by to pro něj snadnější, ale tady byl obklopen ze všech 
stran. Kop Kaynovi nic neudělal díky brnění, ale dostal ho do nevýhodné pozice. Věděl, že Aust se 
chystá na výpad do jeho zad. Kayn Darksaberem vyblokoval útok do zad a svojí druhou zbraní bloknul 
Nadana, který zaútočil zepředu.  
 
Hack se mírně pousmál, Kayn Sis byl zaměstnaný. Jestli má nejlepší možnost zaútočit, je to teď. Hack 
toho využil a s oběma svými meči vyrazil do útoku. Mířil na nohy, které měl Kayn nechráněné. Kayn 
Austa i Nadana odstrčil svými čepelemi a vyskočil do vzduchu, čímž se vyhnul útoku Hacka. Teď byli 
všichni pod ním, tam kde je chtěl mít. Rychle natáhl ruce a vypustil salvu blesků. Carsche také 
vyskočil, jednou čepelí stále odrážel blesky a druhou zaútočil v letu na Kayna. Hack blesky zablokoval 
svými meči. Čekal, až Carsche dokončí útok, a vypustil na Kayna blesky. 
 
Aust se kryl svým mečem, což ho zdrželo od útoku. Poté postoupil kupředu a čekal, až Kayn dopadne 
na zem. Hackovy blesky ho ale překvapily. Od Bojového Inkvizitora je nečekal. Kayn musel rychle 
zareagovat. Darksaberem se bránil bleskům, po chvilce je odrazil směrem ke Carschemu, který se 
blížil k němu. Carsche blesky vykryl a Sílou Kayna odstrčil pryč. Poté si uvědomil, jakou chybu udělal.  
 
Kaynovi jeho plán vyšel. Aust už byl připravený Kayna zabít, ale Carsche pomohl Kaynovi odrazit se 
dál. Tím ho tak poslal přímo na Nadana. Nadan a Carsche měli skvělou spolupráci, potřeboval je 
oddělit. Kayn, sotva co dopadl na zem, zaútočil na Nadana. Ten se bránil, jak mohl, každý výpad od 
Kayna byl rychlejší než ten před tím. Kayn Sis elegantní otočkou sekl směrem k jeho pravé paži, 
Nadan to sice zablokoval, ale potom mu Kayn svým Darksaberem bleskurychle usekl hlavu.  
 
Ladere přiletěl k Rhastu, planeta už od pohledu vypadala jako místo, kde se musí nacházet pouze 
minimum civilizace. Její červený povrch Ladereho z neznámých důvodů iritoval a zároveň podtrhával 
jeho náladu. Temnou a zároveň zvědavou. Nemusel pátrat dlouho, aby našel raketoplán, kterým jeho 
bratři a Hack přiletěli. Také nemusel vůbec přemýšlet, kam mířili. Z toho paláce, jediného výrazného 
místa, na které narazil, cítil temnotu, kterou zatím o dost překonávala jen aura, kterou cítil z Císaře 
Dasse. Navedl svou stíhačku na přistání za vrcholek, který se nacházel nedaleko jiné strany paláce. 
Rychle z ní vyskočil, popadl svůj dalekohled a svižně vyběhl nahoru. Tam si bez námahy lehl a začal 
Sílou i pohledem pátrat. V paláci bylo mnoho oken a balkonů. Během chvilky našel to, co hledal. 
Spatřil Rytíře Irustsis Kayna Sise, jak tvrdě bojuje proti pěti Inkvizitorům. Většinu boje viděl skrz okna a 
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zbytek si byl schopen díky tomu, že tam částečně byl Sílou přítomen, domyslet. Najednou spatřil, jak 
se Kayn obrovskou rychlostí dostal k jednomu z Bojových Inkvizitorů a po několika rychlých výpadech 
mu ladně usekl hlavu. Tou obrovskou rychlostí byl udiven. 
 
Hack se podíval na bezvládné tělo. Hlava Bojového Inkvizitora se mu dokutálela až k nohám. Nejradši 
by se dal na útěk, ale ne, už nesměl mít strach. Nesmí ho děsit hloupé sny. Tohle musí být jen shoda 
náhod. Kayn je jen sám. Jak říkal Aust, oni nemůžou prohrát. Hack roztočil oba své meče a naběhl na 
Kayna. Jakmile od něj byl už jen pár metrů, udělal skluz, aby se vyhnul protiútoku. Co nejrychleji se ho 
snažil seknout do zad. Potom zahájil agresivní sadu útoků, aby protivníka zatlačil ke zdi. Museli ho 
obklíčit, tohle byla jejich nejlepší šance. 
 
Carsche zaklel, uvědomil si svou chybu, ale rozhodl se, že teď už s Kaynem doopravdy skoncuje. Kývl 
na Austa a každý z jiné strany vyrazili proti Kaynovi, zatímco ten byl trochu tlačen Hackem. Současně 
vyslali každý vlnu Sílu, kterou Kayna sevřeli na místě, načež se oba společně s Hackem rozmáchli k 
úderu. Proti Kaynovi mířili ze tří stran čepele a za sebou měl zeď. Navíc na podporu svých bratrů se 
blížil i Zado, který se snažil dávat pozor, aby nic nezkazil.  
 
Kayn se nadechl a uvolnil, jako by se zastavil čas. Čepele se pomalu blížily, jako spáry smrti, které ho 
brzy dostihnou, ale Kayn byl v klidu. Sithové už byli krůček od toho, aby ho zabili. Ten během 
okamžiku vyblokoval všechny výpady. Usmál se, používal formu, která byla Sithům neznámá. 
Překvapení Sithové to nevzdali a snažili se provádět všemožné výpady, ale Kany je všechny v šermu 
vysoce převyšoval. Každý výpad, co odrazil, oplatil útokem, útočil a zároveň se bránil. Bylo to něco 
úžasného, Zado ho už pomalu přestával stíhat. Jediné, co viděl, byly červené a černobíle šmouhy. Po 
okamžiku ho něco škráblo do tváře, na chvilku zpanikařil a ucítil, že něco málem zasáhlo jeho nohu. 
Začal cítit strach. Hack se snažil útočit, jak mohl, ale rychlost, jakou se Kayn bránil a oplácel výpady, 
byla moc velká. Carsche se snažil jít po všech místech, která byla nechráněná, ale bylo to marné. 
Jako kdyby čekal naprosto každý pohyb, který udělá, a ihned útočil zpět. 
 
Austovi se dařilo ze všech nejlíp, dokonce věřil, že dokáže Kayna teď zabít, ale netušil, jak se mýlil. 
Darksaber mu těsně proletěl nad hlavou, kdyby si nedal pozor, byl by už mrtvý. Všiml si, že Kayn je 
naprosto v klidu, vypadalo to jako tanec. Všichni Inkvizitoři ani společně nedokázali přešermovat toto 
monstrum. Kayn se pomalu blížil ke zdi, uvědomoval si to a chtěl toho využít. Povedlo se mu rychle 
otočit a rozeběhnul se ke zdi, pomocí Síly vyběhl nahoru a odrazil se do otevřeného prostoru 
uprostřed. Ucítil ale něco divného. Ihned jak dopadl, podíval se směrem nahoru, na maličkou chvíli 
ucítil něčí přítomnost.  
 
Ladere zaváhal a odložil dalekohled. Svýma vlastníma očima se zahleděl směrem, odkud cítil něčí 
pohled. Mocný pohled. Síla jako by je přiblížila a zdálo se, že jsou téměř u sebe. On a Kayn Sis. Ten 
pohled byl výhružný, sliboval mu smrt. Ladere se ho pokoušel oplatit, ale silou vůle se mu nemohl 
rovnat.  
 
Kayn se podíval zpět na Inkvizitory, chtěl si je jenom trošku vyzkoušet, teď se nebude držet zpět. 
Podíval se na Zada, kterého sekl do nohy. Sdělil mu, že si chtěl vychutnat jeho strach. A útok na 
Austa bylo jen varování. Kdykoliv je mohl zabít. Hack po Kaynovi vrhl jeden meč. Nečekal, že ho 
zasáhne, ale mohl dát ostatním příležitost k útoku. 
 
Aust do teď nechápal, co se stalo. Jak mohl být tak rychlý? Měl být mrtvý, a ne nad nimi vyhrávat. 
Přemýšlel, jak ho můžou porazit, vyzkoušeli všechno, co mohli, a nefungovalo to. Ignoroval 
provokování Kayna, bylo by zbytečné, zaútočit bez přemýšlení, jen ze vzteku. Nad tím samým bohužel 
nepřemýšlel Zado, který se rozeběhl na Kayna. Chtěl Zada Sílou odhodit, ale bylo pozdě. Jeho osud 
byl zpečetěn. Nechal ho tedy a využil příležitosti k útoku.  
 
Aust si totiž myslel, že ho zabití Zada dost zdrží a dokážou ho při nepozorném momentu zabít. Rytíř 
Irustsis se vyhnul meči od Hacka a tiše se pousmál. Zado vší silou švihl po Kaynovi, ten se lehce 
vyhnul otočkou a přesně načasovaným výpadem přesekl Inkvizitora vejpůl. Řekl, že Inkvizitorům dal 
možnost v klidu odejít. Měli ho poslechnout. Teď už je pozdě. Šlápnul na mrtvolu Inkvizitora. 
 
Carsche si povzdechl. Spolu s Austem znovu zaútočili svými dvojitými meči, následováni Hackem 
s jedním mečem, protože ten druhý po neúspěšném vržení zůstal někde na zemi. Zkoušeli využít 
zdržení Kayna, které jim poskytl Zado svou neopatrností.  
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Kayn však Sílou odhodil Austa i Hacka, Carsche schytal jen malou část vlny a odolal. Kayn neváhal a 
vyslal po Hackovi silnou salvu blesků, aby ho zabil, než se vzpamatuje. Aust by je nejspíše stihl 
odrazit. Carsche věděl, že nemá smysl doufat, že by Kayn přitom nedával pozor, a tak nechtěl Hacka 
zbytečně obětovat. S mečem napřaženým vůči bleskům skočil do jejich dráhy a většinu jich schytal 
čepelí. Část však prošla okolo a zaryla se do jeho těla. Málem spadl na zem, ale udržel se na nohou a 
odrazil výpad mečem, kterým ho Kayn chtěl zabít. Ještě, než se v Carscheho očích Kaynův meč 
odrazil od jeho, už na něj útočil znovu. Cítil se divně, bylo mu špatně. Něco s ním nebylo v pořádku a 
nezdálo se, že je to kvůli tomu, že právě bojuje.  
 
Kayn se chystal zabít Carscheho, ale Inkvizitor změnil způsob svého boje, to Kayna zaujalo. Dokázal 
odrážet Kaynovy útoky a útočil i zpět. Kayn byl překvapen, jako by to byla jiná osoba. Inkvizitor útočil 
zuřivě, Kayn se jen lehce bránil a vyčkával co bude dál. Aust se rychle vzpamatoval, vstal na nohy a 
podíval se na ten duel. Něco se mu na Carschovi nezdálo, rychle se vzpamatoval a běžel mu pomoci. 
Rytíř Irustsis si všiml Austa, věděl že to musí už ukončit, pomalu mu začínaly docházel síly. Kayn 
bloknul výpad Carscheho a ihned ho druhým mečem smrtelně sekl do hrudi. Pomocí Síly ho pak 
odhodil směrem k Austovi. Ten se mu vyhnul a Sílou zvedl několik těl Nočních plášťů, které hodil po 
Kaynovi. Ten je lehce přesekal, ale ztratil Austa z výhledu. 
 
Kayn si brzy přestal Ladereho všímat, ten byl však ještě chvíli opařen střetnutím jejich vůlí, když se 
plně vrátil do reality, spatřil, jak umírá další Bojový Inkvizitor. Chvíli se dokonce zdálo, že Ladere se 
konečně zbaví prostřednictvím Kayna Hacka, ale Carsche ho zachránil. Ladere zaklel. Pak však 
spatřil něco, co se vymykalo jeho chápání. Vrchního Inkvizitora Carscheho viděl docela nedávno 
bojovat na jednom tréninku spolu s dalšími třemi Vrchními Inkvizitory, ke kterým patřil on sám, Seris a 
ještě jeden slabší, proti Císaři Dassovi, byli čtyři, všichni elita Sithů a přesto ho neporazili. Zde se 
Carsche sám vcelku dlouhou dobu v pohodě udržel proti někomu, kdo šermoval ještě lépe než 
Císař.... Nepochopitelné, něco muselo být v nepořádku.  
 
Hack se podíval na mrtvého Carscheho. Zachránil ho. Nebýt jeho, Kayn by ho už zabil. Přesně tak 
jako v jeho vizi. Hack pozoroval souboj Kayna a Austa. Byl to velmi silný Inkvizitor, asi nejsilnější, 
jakého zatím poznal. Avšak i jeho čekala zkáza. Hack pevně stiskl svůj meč. Strach z něho už zcela 
opadl. Neměl tušení, čím to je. Možná právě ztrátou Carscheho. Cítil, jak v něm koluje neuvěřitelná 
zuřivost. Teď chtěl udělat jen jedinou věc. Zničit Stín. Hack bojovně zařval a vyskočil do vzduchu, aby 
dopadl přímo na Kayna. Do svých útoků dával tu největší sílu, kterou měl. Nenechával Kaynovi 
žádnou šanci na protiútok. Musel se jen bránit. Už musí padnout.  
 
Kayn si všiml Hacka, odstrčil Austa. Ubránil se Hackovu výpadu. Oba Inkvizitoři ho pak tlačili zpět. 
Kayn jim sdělil svůj respekt. Začal se opět soustředit a zrychlovat svůj styl. Aust i Hack se posílili Sílou 
co nejvíce a prováděli výpady rychleji a rychleji. Ovšem Kayn dělal naprosto samou věc, s tím 
rozdílem, že to dělal líp. Hack najednou dostal kopanec do břicha a odletěl pár metrů dozadu, Aust v 
tom viděl příležitost a seknul směrem k hlavě Rytíře Irustsis. Kayn se stihl ubránit a chystal protiútok 
na unaveného Austa. Natáhl svojí levou paži a chystal se seknout. Všichni tři byli vyčerpaní, tímhle by 
Kayn získal jisté vítězství.  
 
Hack se chtěl rozběhnout k Austovi, aby mu pomohl, ale nestihl by to. Místo toho se podíval na svůj 
druhý meč, který během boje odhodil. Málem na něj zapomněl. Při troše štěstí by na něj mohl 
zapomenout i Kayn. Avšak v dráze mezi ním a jeho zbraní byla jedna překážka, kterou musela zbraň 
projít. Hack si ji přitáhl. Kayn se vítězoslavně zasmál, chystal se zabít ležícího Austa. Když v tom mu 
červený záblesk projel jeho levou paží. Kayn zařval bolestí a padnul na zem. Hackovi přiletěl meč do 
ruky. Ihned se vydal pomoct Austovi. Oba dva byli těžce vyčerpaní a ani Kayn nebyl schopen boje. 
Rytíř Irustsis se podíval na svoji paži, která ležela vedle něj. Nemohl uvěřit, že ho Hack dostal 
takovýmto trikem. Byl zaslepen vizí vítězství, tohle byla cena za chybu. 
 
Hack zvedl výhrůžně meč a poprvé za celý souboj promluvil na svého protivníka. Řekl mu, že se mu o 
něm zdálo. Už dlouho ho straší ve snech, už dlouho kvůli němu nespí. Byl jeho největší noční můra. 
Stín, který ho vždy dostihl a zabil. Ale tohle je konec. Teď se ale bude bát on. Císař se už nemůže 
dočkat na setkání. 
 
Kayn Sis se ho zeptal na jméno. Mezitím nepozorovaně stiskl tlačítko na svém opasku. Hack se mu 
představil s pýchou a mírným úsměvem. Vůbec si nevšiml nepatrného pohybu, který Kayn vykonal. 
Kayn se začal smát. Řekl, že ho nemůže porazit, protože udělal obrovskou chybu. 
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Hack chtěl vědět, jakou, a při tom kývl na Austa, aby mu pomohl Kayna spoutat. Kayn se přestal smát 
a sdělil mu, že ho měl rovnou zabít. Rychle natáhl pravou ruku a vyslal blesky, které Hacka odhodily. 
Aust ihned zaútočil, ale Kayn si přitáhl meč a vykryl výpad, i když s tím měl velké potíže. Najednou se 
strop začal bortit. 
 
Kayn odskočil zpět a vypnul meč. Připnul si ho k opasku a přitáhl si i Darksaber. Do paláce vletěla 
jeho osobní loď. Kayn vyskočil nahoru a poklopem vlezl dovnitř. Aust ho chtěl následovat, ale viděl, 
jak na Hacka začaly padat kusy stropu. Použil tedy Sílu, aby je zadržel. Loď zatím odletěla pryč. Aust 
po chvilce vzbudit Hacka. Ten vší silou udeřil do země a zaklel. Sebral Kaynovu paži. 
 
Ladere nejistě pozoroval Hackův výbuch hněvu a následnou sérii útoků. Byl opravdu nebezpečný. 
Chvíli si už myslel, že Kayn i přes všechno Austa zabije, ale pak nastala další nečekaná věc. Kaynova 
ruka byla oddělena od těla druhým Hackovým mečem. Krátký rozhovor mezi nimi, který potom 
následoval, Ladere neměl možnost vnímat, ale všiml si, jak se k paláci blíží Kaynova loď. Sebral se a 
rychlými skoky se dostal ke své lodi. Právě včas, protože uslyšel zvuk, jak loď narazila do střechy. On 
sám do té své nastoupil a vyletěl ve stejnou chvíli, co se od paláce vznesla Kaynova loď se svým 
majitelem na palubě. Obě lodě byly v palebné vzdálenosti a na chvíli se zastavily. Ladere váhal a 
zdálo se, že Kayn taky. Nakonec se oba současně rozhodli stejným způsobem, zapnuli motory a 
každý si letěl za svým. Poté, co byl ve vesmíru, určil Ladere souřadnice na jednu z neobydlených 
planet, aby to, co řekl viceadmirálovi, nebyla úplná lež a aby zvážil to, čeho byl dnes svědkem. 
 
Kayn přistál na planetě Kamino. Vystoupil, následován svým droidem Markusem, který se ho snažil 
přidržovat. Jeho pomoc ale nechtěl. Ještě teď byl celý naplněn adrenalinem ze souboje. Nebyl 
naštvaný na Hacka, že mu usekl ruku. Byl rád, že mu udělil lekci, i přes to, že sám řekl, aby 
nepodceňovali soupeře, udělal chybu, před kterou ostatní varoval. Teď si už nebude jen tak hrát se 
svými soupeři. Nemohl se dočkat až ho potká znovu, na Austa se taky velmi těšil, zapomněl mu 
poděkovat, že zničil řád Kihutsis.  
 
Po chvilce z budovy vyšel zdravotní personál, který se Kaynovi rozběhl naproti. Kayn mu sdělil, že 
potřebuje novou ruku – z projektu ARM. Doktor se zarazil nad tím, co Kayn požadoval. Ten byl ale 
rozhodnut. Alespoň vyzkouší, jestli ten projekt bude fungovat. Doktor kývnul a připravil Kayna na 
operaci. Během operace byl Kayn nějakou dobu vzhůru, ale bolest ho dostihla a omdlel. 
 
Před očima mu probíhala doba, kdy byl padawanem. Mistr Xerat mu dal volno, ale Kayn chtěl dokončit 
misi, aby se mohl vrátit do chrámu a vyzvat opět Vrahose na souboj. Xerat mu ale řekl, aby se uvolnil 
a odpočinul si. Kayn odešel na okraj vesnice, kde viděl opuštěný dům. Cítil, že se k němu někdo 
pomalu blíží. Otočil se a spatřil starého muže, který se opíral o hůl. Stařec byl jen tulák. Vsadil se 
s ním o deset kreditů, že ho dokáže porazit v souboji. 
 
Kayna ta nabídka pobavila. Stařec po něm švihl holí, ale Kayn ji snadno uhnul. Stařec pokračoval, ale 
byl tak pomalý, že Kayn ani nemusel používat Sílu. Přestalo ho to ale bavit, a tak starce Sílou odstrčil. 
Požadoval po něm deset kreditů. Stařec ale sdělil, že ještě poražen nebyl. Náhle zmizel. Kayn se 
zarazil. Ucítil bolest na zádech a padl k zemi. 
 
Stařec byl za ním a zamával na něj. Kayn se naštval, vstal a snažil se kopáním starce trefit. Ale nešlo 
to, byl moc rychlý. Stařec se smál a holí bouchal o Kaynovu hlavu. To Kayna rozzuřilo, aktivoval meč 
a provedl proti holi výpad. Ta ovšem nedostala žádné poškození. Kayn překvapeně odskočil. Stařec 
po něm požadoval deset kreditů a opět zmizel. Kayn zuřil a švihal kolem sebe mečem, když v tom se 
nad ním objevil stín a praštil ho holí do hlavy. 
 
Kayn následně dostal několik ran do tváře a padnul bolestí na zem. Uznal svoji porážku a hodil 
starcovi kredity. Ten se jen pousmál a sdělil, aby nikdy nepodceňoval své soupeře, ani když má 
vítězství na dosah. Souboj si měl také více užívat, protože nikdy nemůže vědět, jestli nebude jeho 
poslední. Kayn vstal a podíval se na starce. Jeho oči byly žluté. Kayn se lekl a běžel pryč. Stařec se 
pousmál. Tohle byl určitě ten, kterého hledal. Kayn po chvilce potkal svého mistra a opět mu řekl, aby 
co nejdříve dokončili misi. Xerat si všiml, že je pohmožděný. Kayn se vymluvil na to, že zakopl.  
 
Když se Kayn Sis probudil, dozvěděl se, že operace byla úspěšná. Jeho paže byla nahrazena 
naklonovanou končetinou. Pár dní ještě nebude zcela pohyblivá. Kayn vstal, převlékl se a po pár 
hodinách meditace odletěl na Mandalore. 
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Když dorazil, rozeběhla se k němu Talia, která ho radostně přivítala. Objali se. Zeptala se ho, jestli 
získal, co hledal. Kayn vytáhl Darksaber a zapnul ho. Nyní ho každý uzná jako pravého Mandalora. 
Talia však měla špatné zprávy. Zatímco byl pryč, přišla zpráva od Sithů. Posílají velvyslance, aby 
s nimi vyjednal příměří. Má dorazit již za několik hodin. 
 
Kayn seděl na trůně a čekal na sithského diplomata, při tom si prohlížel Darksaber. Konečně se 
otevřely dveře a vstoupilo několik mandalorianských vojáků doprovázejících onoho Sitha a tři Noční 
pláště. Sith ho pozdravil, Kayn jen kývnul hlavou. Diplomat samozřejmě netušil, že mluví s Kaynem 
Sisem. Sdělil mu, že Sithská říše je na vzestupu. Velký Císař Dass mu nabízí alianci. Kayn se zasmál. 
Sdělil, že takových Císařů bylo už několik. Malum, Erdeg, Xenon, Sceleton. Všichni jsou mrtví. 
Nebude trvat dlouho, a i Dass padne, a to rukou buď Vrahose nebo Kray Sise. 
 
Diplomata tato urážka Císaře pobouřila. Připomněl, že právě získali několik vítězství proti Lize. Kayn 
dodal, že jim fandí, ale alianci nepřijme. Nechce mít nikoho nad sebou, Mandalore zůstane neutrální. 
Sith pohrozil, že kdo není s nimi, je proti nim. Kayn se zamračil a lusknul prsty. Vojáci namířili na Sitha 
a jeho doprovod. Sith přišel do jeho paláce a vyhrožoval mu – Kayn popravil muže i za méně. Vyzval 
ho, aby odešel pryč. Sith ucítil z Kayna něco divného, začal být nervózní. Uklidnil se a zeptal se 
Mandalora na jeho Darksaber. Podle jeho zdrojů mu ho předal jistý Kayn Sis – zeptal se ho, jestli neví, 
kde by mohl být. Kayn sdělil, že mu „Kayn“ dlužil peníze, takže tímto dluh smazal. Nyní bude 
pravděpodobně na území Unie svobodných systémů. Kayn pak diplomatovi nabídl pohoštění, ten ho 
přijal. Za pár hodin odletěl pryč.   
 
Corellia. Uprostřed haly Senátu se vznášel obrovský hologram Braeho. Nesl špatné zprávy. Spojené 
síly Chissů a Sithů zaútočily na Kuat a Fondor a vážně poničily tamní loděnice. V senátu to začalo 
bouřit. Senátoři byli šokováni tou zprávou. Předseda senátu Ikkras Nam si vynutil ticho a několikrát 
zabouchal holí o podlahu. Brae dodal, že vítězství se zdálo být na dosah, ale válka ještě zdaleka není 
u konce. Sithové zjevně získali pomoc od Chissů, takže jsou opět nebezpeční. Ikkras Nam chtěl vědět, 
proč Chissové útočí, proč se spojili se Sithy. Brae řekl, že se pravděpodobně stali jen obětí sithské 
manipulace. Jeden ze Senátorů však křikl, že toto vysvětlení nestačí, a ostatní se k němu přidali. 
Chisská ascendence neměla s Ligou žádný spor. 
 
Brae souhlasil. Navrhl, aby oficiálně kontaktovali Chisskou ascendenci a požádali o vysvětlení. Ikkras 
Nam řekl, že to Senát provede ještě dnes. Konzulové i Velmistr Jediů by měli u toho být přítomni také. 
Komunikace bude vedena přes HoloNet. Zatím svolají ostatní a také nastaví hyperprostorové vysílače 
na správné frekvence, což může chvíli trvat. S Chisskou ascendencí nikdo dlouho nenavazoval žádné 
spojení. Pak bude nutné vyslat krátkou textovou depeši, aby se Chissové mohli oficiálně přichystat na 
jednání. Musí se držet diplomatického protokolu. 
 
K Braemu přistoupil Cass. Sdělil mu, že dva Konzulové i Velmistr Jediů dostali jeho zprávu, ale zatím 
se nevyjádřili. Brae chtěl vědět o každém podezřelém pohybu v hyperprostoru. Večer se ozval Ikkras 
Nam. Depeše byla doručena a všichni teď netrpělivě čekali na to, až se naváže real-time audiovizuální 
spojení.  
 
Brae stál na můstku, jeho obraz přenášel hologram do Senátu, kde též zářil hologram Jarraxuze 
Warmittha, Sca-Lia-Kamy a Variiona Lightseekera, všechny v nadživotní velikosti. Na druhé straně 
sálu se po chvíli ladění objevil zrnitý hologram nějakého Chissa v honosné uniformě. Ikkras Nam 
představil sebe i Konzuly a Velmistra. Požádal ho o vysvětlení útoku na Galaktickou ligu. Chiss se 
představil jako Ar’zurit. Byl vybrán, aby reprezentoval Chisskou ascendenci. Jeho hlas byl dost rušený 
statikou. Není třeba nic vysvětlovat, Liga dobře ví, proč útočí. Také připomněl, že se Chissové řídí 
Zákonem neagrese. Ikkras Nam mu sdělil, že tento zákon jim zakazuje útočit jako první. Galaktická 
liga ale nezaútočila. Ar’zurit to považoval za chabou výmluvu a pokus o urážku Chissů. Nehodlal 
vyjednávat. Mluvil zvýšeným hlasem, ale stále si zachovával svoji čest. Brae mu řekl, že jejich flotila 
spolupracuje se Sithy. Chtěl vysvětlení. Ar’zurit klidně řekl, že jedním z Konzulů je mocný a obávaný 
pirát. A chtěl vysvětlení. Ikkras Nam řekl, že si Warmitth získal důvěru a úctu lidu. Totéž však mohl říct 
i Ar’zurit o Sithech. Lightseeker po něm chtěl důkazy o útoku Ligy. Ar’zurit mu ale řekl, aby na něj 
nezkoušel triky. Útok Chissů nezastaví. Může však přijmout jejich bezpodmínečnou kapitulaci. Liga 
může zachránit svůj lid, pokud má smysl pro čest. Nebo bude zničena a Chisská ascendence ovládne 
její teritoria. To bylo jeho poslední slovo. Ar’zuritův hologram potom zmizel. 
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Senát začal bouřit. Konzulové si vyměňovali pohledy. Lightseeker nebyl překvapen spojením Chissů a 
Sithů. Spolupracovali už několikrát předtím. Například byli jedinými skutečnými spojenci Pravé Sithské 
říše v době po Velké hyperprostorové válce. Říše Ruky Velkoadmirála Thrawna zase kombinovala 
ideály Chissů a Palpatinova Galaktického impéria. 
 
Ikkras Nam nevěděl, co teď. Brae chtěl bojovat. Sca-Lia-Kama souhlasil, i když nerad. Lightseeker 
také. Jediové byli připraveni bojovat proti Temné straně Síly kdykoliv. Brae rozhodně řekl, že požaduje 
uvolnit více financí na zbrojení. Senát opět začal bouřit. Ikkras Nam mu řekl, že o financování zbrojení 
budou jednat v nejbližší době. Brae dodal, aby jednání byla rychlá. Hologramy všech přítomných se 
pak vypnuly.  
 
Ar’zurit, pokud to bylo jeho pravé jméno, se usadil do křesla a oddychl si. Stiskl klávesu a před ním se 
objevil hologram. Sdělil svému pánovi, že Liga uvěřila tomu, že navázala kontakt s vládou Chisské 
ascendence. Bylo velmi chytré zachytit komunikační kanál a nepustit ho dál. Vláda Chisské 
ascendence se nebude plést do jejich plánů. Mitth’qar’erapow se usmál.  
 
Cass seděl ve své pracovně a pročítal hlášení. Náhle se ozvalo pípání. Příchozí hovor, kódovaná 
linka. Cass rychle stiskl klávesu a hologram vykreslil postavu v brnění Stormtroopera. Byl to zas onen 
vyděrač. Cass se ho zeptal, jak je jeho ženě. Muž mu řekl, že je v pořádku. Měl pro něj další úkol. Měl 
jít na palubu C5, což je vysílač HoloNetu, a ve 21:12 nastavit frekvenci sub-vysílače 6 na 325-521-
897. Tak ji měl nechat zapnutou přesně 3 hodiny a 16 minut. Potom ji měl zase vrátit na původní 
nastavení. Cass nechápal proč, ale muž nechtěl nic vysvětlovat. Cass uvidí svoji ženu, až bude po 
všem. Spojení se ukončilo. Cass pohlédl na hodinky. Bylo 21:02. Vyrazil na cestu.  
 
Cass dorazil na servisní palubu včas. Nikdo tu naštěstí nebyl. Na malém terminálu nastavil 
požadované frekvence. Nic zvláštního se nedělo. Hlášení interkomu ho volalo na můstek. Cass se 
otočil k odchodu, ale zarazil se. Proti němu stál servisní droid. Prováděl tu obvyklou kontrolu systémů. 
Zeptal se ho, jestli je něco v nepořádku. Cass odpověděl, že vše je dobré, a šel k východu. Droid za 
jeho zády se však náhle ozval, že sub-vysílač 6 má nastavenou špatnou frekvenci. Cass hrál 
překvapeného. Věděl, že má problém. Droid ho ujistil, že to rychle opraví. Cass to však chtěl vidět a 
vrátil se dovnitř. Droid mu to ukázal, ale nedořekl větu. Cass mu silným úderem rozměrného 
montážního klíče, který sebral u dveří, urazil hlavu. Cass sebral droida a hodil ho do kontejneru. 
Podíval se na hodinky a vyšel ven. Rychlým krokem se vydal na můstek. 
 
Dass téměř nepřítomně naslouchal zdlouhavému hlášení vedoucího výzkumného týmu, který se staral 
o výzkum ukradených ligových bójí, a především o vývoj obrany proti nim. Byla to velmi stará a 
exotická technologie, takže s ní museli zacházet s maximální opatrností. Přesto si byl jist, že výzkum 
přinese výsledky a umožní vyvinout systém, který bójím odolá. Chiss neúnavně mluvil dál a zdálo se, 
že chce posluchače unudit k smrti. Tedy minimálně Dasse, Nejvyšší syndik se zdál plně zabrán do 
poslechu a zdálo se, že i Querida se soustředí.  
 
Císař nakonec bez jakéhokoliv gesta vstal, ale Sílou lehce ponoukl Queridu, aby za ním šel. Chiss na 
chvíli přestal mluvit a obrátil se tázavě na Nejvyššího syndika. Ten se pro změnu koukl Dassovým 
směrem. Císař řekl, že musí jít vyřešit jisté naléhavé záležitosti. Queridu tedy nechal na místě, aby mu 
potom vše pověděl. Dal mu také pravomoc v méně důležitých záležitostech mluvit jeho jménem. 
Nejvyšší syndik chvíli vypadal, že chce něco poznamenat, ale nakonec naznačil Chissovi, ať 
pokračuje a opět se společně s Queridou zaposlouchal.  
 
Dass se vydal ke svému chrámu v Údolí Temných pánů, kde se usadil ve své meditační místnosti a 
aktivoval holocron krále Adase. Konečně se spolu setkali a mohli si naplno promluvit. Adas mu řekl, že 
splnil všechny zkoušky nutné k otevření jeho holocronu a možnosti využít jeho vědomosti. Proroctví se 
evidentně naplňují. Pravý Sith’ari. Malá holografická postava, tvořená holocronem krále Adase, si 
založila ruce a zamyslela se. Dass mlčel, zatímco seděl v meditační pozici s přivřenýma očima. Adas 
se ho zeptal, jestli si uvědomuje, jakou moc může třímat v rukou. Moc, kterou v galaxii třímaly jen dvě 
osoby, včetně Adase, je úchvatná, ale v pravdě smrtící. A nejen pro jeho nepřátele. Mnoho z nich se 
navíc skrývá neviděno, pod stíny, kryti mrtvolným hábitem, ale ten je tak snadné protrhnout, když je to 
potřeba. V Dassovi povstává něco, co zdaleka přesahuje omezený rozhled většiny galaxie, ale jsou 
tací, co vidí pravdu, protože jí zažili a znají ji. Dass rozhodně prohlásil, že je zničí dřív, než se na něco 
vzchopí. Adas mu řekl, že nesmí být ukvapený, ale ani nesmí otálet. Dass však odmítal myšlenku 
rovnováhy. Tu měl vytvořit Vyvolený, ale ten je mrtvý. Bez něj žádná rovnováha není a nebude. Dass 
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to nechtěl dovolit. Adas mu řekl, že úkolem Sith’ariho není nedovolit rovnováze vzniknout, naopak 
musí jít v jejím stínu, nahlodat jí, nechat ji zapadnout do břeček a shnít. A v osudnou chvíli ji sklopit na 
vítězství Temné strany Síly. Nikdo to neví lépe než on. Nikdo s tím nemá takovou zkušenost. Stará 
tajemství a nauky si žádají více než jen jednosmyslné vysvětlení. Adasovu hologramu se na tváři 
vyčaroval úsměv. 
 
Před Dassem se vznášel kámen, obyčejný, nepříliš velký, přesto měl znamenat vše. Adasův 
holografický obraz měl několik centimetrů od své ruky téměř totožný, jen zmenšený, aby velikostně 
ladil k jeho postavě. Adas ho učil sithskému čarodějnictví. Tato technika vyžadovala, aby Sith chápal 
podstatu toho, s čím chce manipulovat. Většina Sithů to nikdy nedokáže pobrat, nedokáží to ani jejich 
těla, ani mysli. Ti nadanější neboli většina sithských čarodějů, se dokáží do věcí ponořit, pobrat je a 
překroutit je. Ale pokud chce někdo opravdu dosáhnout maximální moci, musí pochopit i nejniternější 
částečku, jeho mysl se s tím musí naprosto sžít. Musí pochopit tu věc v Síle, tak jak opravdu je. Když 
někdo dosáhne tohoto, není nijak limitován. Pak teprve dokáže vše plně uchopit, naprosto rozervat a 
přetvořit. Několik Sithů toho již v historii dosáhlo, ale pravý Sith‘ari musí překonat i je. Oni měli nějaké 
limity, oni mohli být přemoženi. Sith‘ari si tohle nesmí dovolit. On musí být pevným vládcem vší moci 
Temné strany Síly, bez konkurence. Dass byl přesvědčen, že to zvládne. Zažil již mnoho 
neuvěřitelných kousků, které předčily vše, co si většina těch ubožáků, co o sobě tvrdí, že jsou 
uživatelé Síly, dokáže, byť jen představit. 
 
Hologram Adase se rozchechtal. Ať už Dass chápal, co mu říkal, či ne, Adas si byl jistý jednou věcí. 
To, co Dass zažil, není ta moc, kterou měl Adas na mysli. Všechno to jsou slabé triky. Výsledky 
kopírování dávných tajů. Pravý, opravdu pravý Sith má naprostou kontrolu nad svou mocí a ovládá jí 
do detailů. Ne, podle vlivu Síly, či jeho učitele, ale podle sebe. Tohle je moc! Hologram ustoupil do 
pozadí, před ním se začala zjevovat nějaká scéna. Dass na ní téměř okamžitě rozeznal Adase, který 
sám stál proti armádě Rakatanů, včetně jejich flotily. Snad všechny lodě po něm spustily palbu, Adas 
zůstal stát na místě a jen si přehodil svou mocnou bojovou sekyru do levé ruky. Když se k němu blížily 
první střely, napřáhl pravou paži a najednou se zastavily. Císař užasl, ano, zachytit Sílou střelu nebylo 
nic nenormálního, ale Adas bez problému zachytil desítky střel s mnohem větším množstvím energie. 
Tu se proti němu rozeběhla armáda, nejspíše se chystající využít jeho rozptýlení. Avšak Adas střely 
zakroutil do různých tvarů a jako granáty je vyslal všude kolem sebe, čímž zmasakroval většinu 
nepřátel v prvních útočných vlnách. Než se k němu dostali další, ohromující rychlostí se k nim přiblížil 
a rozmachem své sekyry jich spoustu rozdrtil. Jejich těla se měnila v krvavou kaši. Všichni začali 
zběsile ustupovat. Lodě znovu spustily palbu, doufajíce, že tentokrát bude úspěšná.  
 
Adas tentokrát střely nezachytil, místo toho vyzvedl několik velkých kamenů, které ležely poblíž něho, 
a spojil před sebou do jednoho obrovského. Těsně, než k němu střely konečně doletěly, se strana, 
která k nim byla obrácená, zablýskla jako zrcadlo. Zřejmě to zrcadlo opravdu bylo, protože střely se od 
toho odrážely a decimovaly armádu svých vlastních původců. Ve stejnou chvíli Adas přivřel oči a otočil 
se směrem k jedné lodi. Ta ustala v palbě, chvilku se úplně zastavila, ale najednou se zase 
rozpohybovala a začala pálit. Její palba však směrovala po jiné lodi, která palbu nečekala a byla ihned 
rozmetána. Do druhé lodi zase narazila z boku a podařilo se jí prorazit její trup. Z poškozené lodi 
odlétávaly ohromné trosky, které způsobily zkázu další lodi pod ní. A pak nahrávka skončila.  
 
Dass byl naprosto uchvácený, tohle přesahovalo vše, o čem dosud slyšel, vždyť se z toho záznamu 
ani nezdálo, že by takovýto masakr Adase příliš unavil. Dass myslel, že sithské čarodějnictví je spíše 
o rituálech, meditacích a koncentrování Síly. Ne o šlehání útoků jen tak z ruky. To pro něj bylo 
nepochopitelné. Adas mu dal za pravdu, ovšem on se čarodějnictví věnoval po 300 let. Celou tu dobu 
se zdokonaloval, zlepšoval a tohle je výsledek jeho snažení. Prvním Dassovým úkolem bylo změnit 
podstatu kamene, který držel před sebou. Dass nechápal, na co mu to bude. Adas mu vysvětlil, že 
díky tomu pochopí. Vždy je nutné začít pomalu. Někteří Sithové možná zvládli napoprvé něco 
silnějšího, jenže pak se už na tom zasekli a nedokázali se ve svých znalostech nijak posunout. 
 
Dass zavřel oči a ponořil se do Síly. Najednou otevřel oči, ale nedíval se na svět, jak ho znal. Vše bylo 
rozmazaná směs barev a vždy jen body zářily. Bod, který vyzařoval snad všechno světlo byl Adasův 
holocron, ten ohýbal vše okolo sebe. Zdálo se, že jen Dass je tím nezasažen. Podíval se před sebe a 
tam viděl pokroucený kámen, který v normálním světě vypadal vcelku pravidelně. Dotkl se ho, ale 
odrazily se od něj jen jemné vlnky, které nic nezpůsobily. Podruhé se ho Dass dotkl Sílou, opět se 
odrazily vlnky, tentokrát silnější, malá část okolí se na chvíli zavlnila, ale nic se nestalo.  
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Adas mu řekl, aby se soustředil, aby se kamene dotknul svou vlastní silou, ne Sílou okolí. Císař 
tentokrát uchopil to, co našel v sobě, uchopil tu nestálou energii a dotkl se kamene. Tentokrát se do 
něj odrazilo celé vlnobití, které se zastavilo, až když se přiblížilo k Adasovu holocronu. Vše, co jím 
bylo zasaženo, se změnilo, zhroutilo se do sebe. Kámen samotný se měnil, Dass jen lehce hýbal prsty 
na jeho povrchu, nabíral jiné tvary, kroutil se, měnil barvu, když zatlačil do nitra, přestal to být kámen, 
během několika sekund prošel proměnou na deset různých látek ve všech možných skupenstvích. 
Bylo to ovšem neuvěřitelné vyčerpávající a těžce oddychující Dass se nechtěně vytrhl z meditace a už 
v realitě tvrdě spadl na zem.  
 
Hologram Adase ho pochválil. Dass pochopil, což byl samozřejmě zatím pouhý malý krůček. Teď se to 
musel naučit využívat. Musel do toho dát přesnost, aby ovlivnil jen to, co chtěl. Dass se rozhlédl a 
pochopil, jak to Adas myslí, celá místnost byl plná trosek, prachu, zhroucených zdí a všeho možného. 
Znovu se ponořil do Síly. 
 
O čtyři hodiny později. Dass pomalu měnil kámen na zlato bez jakýchkoliv vedlejších efektů, bylo to 
úžasné mít v sobě tu moc měnit svět. Najednou se před Dassem ve světě Síly objevila pevná silueta 
Kray Sise, který v levé ruce držel hlavy dvou Inkvizitorů. Po jeho boku se rozmazaně objevil Kayn, 
který právě zabíjel Vrchního Inkvizitora, který i přes rozmazanost vypadal jako Carsche. Bez 
jakéhokoliv rozmýšlení po nich Dass vyslal blesky, přičemž přivřel oči. Najednou ho zasáhla ohromná 
bolest, pohlédl na své ruce a zděšeně zjistil, že nechrlí výboje Temné strany Síly, ale části svého těla, 
tkáně, krev. Většina se začala skládat dohromady a tvořit nějakou postavu. Část někam zmizela. 
Dasse jako by ubývalo, zatímco obrysy jeho hlavních nepřátel zmizely. Rychle přestal s blesky, ale 
bylo pozdě. Ve svém těle měl prázdná místa, zatímco nově vytvořená bytost se zdála v plné síle. 
Odněkud vytasila meč a bez jakéhokoliv slova se bezhlavě vrhla proti němu do útoku. Svět kolem 
Dasse byl najednou úplně rozmazaný, barvy se mu smíchaly, jen holocron stále vypouštěl pevné 
světlo. Pokusil se vrátit zpátky do reality, ale nešlo to.  
 
Vytáhl své meče, zablokoval výpad, ale jeho síla ho odhodila. Rychle se vzpamatoval a vykryl výpad 
po své hlavě. Načež mu postava podrazila nohy, spadl na zem a jen těžce uhnul smrtícímu úderu. 
Vyskočil, načež dostal levým loktem postavy do díry, kterou měl v hrudníku. Zařval bolestí a pokusil se 
nepřítele odstrčit, ten se však jen trošku posunul. Císař se pokusil dopotácet pryč, ale zasáhly ho 
blesky postavy, které mu skrz prázdná místa vjely do těla a způsobily nevýslovné utrpení. Místo, aby 
znovu spadl, zůstal viset ve vzduchu, postava ho Sílou držela. Pokusil se vyskočit, lehce se pohnul a 
plnou silou, která mu zbývala, udeřil čepelemi svých mečů proti nepříteli. Ten jim však snadno uhnul a 
vlastním úderem do nich je poslal někam daleko od Dasse. Bezbranného Dasse si posunul přímo před 
sebe, zahodil svůj vlastní meč, chvíli se soustředil a pak do Císaře vyslal ohromnou vlnu Síly, která ho 
obrovskou rychlostí odmrštila na jednu zeď, kterou prorazil a pak další a další, až propadl do 
absolutního bezvědomí. Celý chrám se začal hroutit. 
 
Querida zrovna odcházel od porady s Nejvyšším syndikem, když tu uslyšel, jak se něco obrovského 
hroutí. Šlo to z Údolí Temných pánů, kde byl právě Císař. Rychle pokynul několika Nočním plášťům a 
spolu s nimi se tam rozeběhl. Během několika minut tam dorazili, našel tam všude ohromné trosky, 
které zbyly po kdysi majestátním chrámu Císaře Dasse. Už chtěl nařídit okamžité prohledání, aby 
zachránili Císaře, když tu si všiml jedné postavy, která stála na menším pahorku. Ucítil, že je to Dass, 
ale cítil z něj něco divného. Rychle k němu přišel a zeptal se ho, jestli je v pořádku a co se tu stalo.  
 
Císař se ani nehnul, ale Querida se najednou začal strašlivě dusit a dávit. Zdálo se mu, že se mu snad 
průdušnice mění na kost. Dass procedil mezi zuby, že to není jeho starost, a Querida najednou mohl 
opět dýchat. Vyděšeně zůstal beze slova přikrčený stát na místě. Dass se hrubě zeptal na hlášení 
ohledně mise proti Kaynovi. Querida vykoktal, že jsou na cestě zpátky. 
 
Dass se nenamáhal odpovědět. Vykročil směrem k paláci, cestou tvrdě došlápl na Queridovo 
chodidlo, které se změnilo v krvavou kaši. Vrchní Inkvizitor spadl bolestivě na zem a zděšeně se 
kouknul na zbytek své končetiny. Rychle k němu přiběhly Noční pláště, aby ho odnesli, zatímco on jen 
s bolestí nechápavě pozoroval odcházejícího Císaře. 
 
Hack společně s Austem vystoupili ze své lodě a zamířili okamžitě do trůnního sálu. Nechtěli nechat 
Císaře zbytečně čekat. Co ale přišlo oběma Inkvizitorům divné, byl fakt že cestou k sálu bylo čím dál 
tím méně a méně strážných. Před samotnými dveřmi už nehlídal nikdo. Hack a Aust si vyměnili 
pohledy a oba naráz vstoupili dovnitř. Nebylo tu příjemně. Hack cítil ve vzduchu chlad a smrt, ale taky i 
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nevídanou moc. I Aust to cítil. Přímo před sebou ucítili zašumění, jako přízrak se přímo před jejich 
zraky zjevil Císař. Nesmlouvavým hlasem se jich zeptal na misi a na to, kde jsou ostatní. Hrozba 
visela ve vzduchu.  
 
Oba se mlčky dívali na Císaře. Aust promluvil jako první – údaje od žoldáků byli pravdivé. Kayn na 
Rhastu opravu byl. Čekal je. Byl rychlý, něco takového nikdy neviděl. Carsche, Zado i Nadan padli. I 
on měl na mále, ale Hack ho zachránil. Ten mlčky vytáhl Kaynovu useknutou končetinu a hodil ji před 
Císaře. Aust dodal, že Kayn byl poražen, klečel před nimi na milost. Chtěli ho Císaři předvést živého, 
ale použil lest. Zavolal si svůj osobní letoun a utekl pryč. Poslední slova Aust zvolil co nejpečlivěji. 
Rhast byl zajištěn. V chrámu se vyskytovala spousta cenných artefaktů, které se podařilo ukořistit. 
 
Dass chvíli mlčel a pak zvýšeným hlasem řekl, že Kayna ve své aroganci nedokázali zadržet, i když 
byl unavený a zmrzačený. Bylo jich pět a přivezli mu tohle. Rozezleně uchopil končetinu a mrštil jí po 
Hackovi, ten se jí vyhnul a ona skončila někde v rohu. Dass řekl, že artefakty nepotřebuje. Nebyl mezi 
nimi holocron Tulaka Horda. Useknutá končetina mu byla na nic. Křičel na oba Inkvizitory, co řeknou 
na svoji obhajobu. Hack udělal krok kupředu. Nebude lhát, pravda snad bude to, co Dasse uspokojí. 
Řekl, že Dass se již jednou s Kaynem utkal, takže ví, jaký je. Hack měl být více vnímavý, bere to jako 
svoji chybu. Viděl však, že Kayn není ten typ, který je v ústraní. On jedná, v temnotě a utajení. Ale to 
se teď změní. Je opravdu hodně málo lidí, kteří nemají končetinu a ještě míň, kteří vlastní Darksaber. 
Sice jeho pravou tvář nikdo nikdy neviděl, ale už nemá šanci se schovat.  
 
Jakmile Hack dořekl svá slova, Aust se ho zastal. Kayn byl příliš silný a rychlý. Nebyl to boj, ale jatka. 
Veškerou zodpovědnost vzal na sebe. Dass se otočil na Hacka a řekl mu, že jeho vysvětlení bylo 
pravdivé, stejně jako Austovo reálné. Oba udělali chybu. Dokud je Dass Císařem, za selhání se platí 
životem. Oba Inkvizitoři začali cítit něco divného v plicích. Než se na cokoliv zmohli, přistoupil k nim a 
u obou se dotkl hrudníku. Oba najednou začali ztrácet kyslík, ne, že by se jim nedostal do těla, ale on 
se v jejich plicích ihned přeměnil na oxid uhličitý a odputoval pryč ven. Zhroutili se v křečích na zem a 
Dass nad nimi stál jako přízrak. Zdálo se, že z jeho dlaní míří ke každému z nich stálé vlnky, které 
dorážely na jejich těla. 
 
…ležel na zemi, byl otřesený, ale začínal se probouzet. Vedle něj stála ta postava. Dass stále cítil díry 
v sobě, ale zdálo se, že pomaličku se zaplňují, zatímco postava tentokrát ubývala. Na něco se 
soustředila a nevěnovala mu pozornost. Dass se otočil směrem, kam byla obrácena a zahlédl dva 
kameny, jak se snaží vzdorovat jejím vlnám. Nemohly odolat, ale držely se. Dass zkusil využít moment 
překvapení, vyskočil a vrazil pravou pěst do obličeje postavy. Ta zakolísala a její vlnky prořídly. Dass 
se stal opět plnějším. Když tu se objevil nějaký stín a vrazil postavě nůž do díry v zádech. Ta spadla 
na kolena a už skoro celý Dass ji kopancem do hlavy omráčil… 
 
Hack a Aust se už téměř udusili, když tu Císař spadl na kolena. A pak spadl na pravý bok, jako by ho 
někdo srazil úderem do hlavy. Vypadal doslova duchem nepřítomen a zdálo se, jako by úplně přestal 
dýchat. Hack i Aust začali cítit, jak se jim životodárný kyslík zase vrací zpátky do plic. Hack se pomalu 
zvedl zpátky na kolena a pomohl zvednout Austa. Jejich pohledy se setkaly na bezvládném těle 
Císaře. Zdál se mrtvý. Oba se k němu rozběhli, nikdo nedbal na opatrnost. Než k němu doběhli, 
rozdýchal se, přitom kašlal, jako by ze sebe chtěl něco dostat. Ztěžka se posadil a zcela zkoprnělý se 
rozhlížel. Do mozku se mu najednou začaly hrnout informace v nepřeberném množství. On se v tu 
samou chvíli nemoudře pokusil postavit. Na nohy se dostal, ale začal se potácet. Aust okamžitě 
podepřel Dasse, aby nezakopl. Hack měl spoustu otázek. Co tohle mělo znamenat? Byl Dass 
v pořádku? Žádnou ale nepoložil a místo toho se na něj překvapeně podíval. Cítil, jak mu zase začíná 
bít splašeně srdce, stejně tak jako při souboji s Kaynem. Měl strach. 
 
Dass párkrát zamrkal a pak odstrčil Austa. Stál už pevně. Pak klidně promluvil. Řekl, že je rád za 
výsledek mise. Kayna měl alespoň jasně označeného a získaná sbírka artefaktů pomůže vycvičit další 
Inkvizitory, kteří nahradí ty, které Kayn zabil. Císař napřáhl ruku a do dlaně mu přiletěla Kaynova 
useknutá paže. Byla to trofej, která mu bude připomínat jeho cíl, dokud s ním neskončí. Dass měl na 
tváři spokojený výraz. Aust a Hack si mezi sebou vyměnili nechápavé pohledy. Hack byl naprosto 
neschopen slov, ještě že to byl právě Aust, kdo odpověděl za něj. Řekl, že rádi pomohli, a zeptal se, 
zdali mohou odejít. Mluvil klidně, ale v jeho řeči byl slyšet strach a nepochopení. Císař je pochválil za 
boj proti Kaynovi a nechal je odejít. Ještě dodal, aby sepsali podrobné hlášení. Oba Inkvizitoři se 
uklonili a urychleně opustili trůnní sál. 
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Oba Inkvizitoři mlčky pokračovali chodbami pryč. Když byli dostatečně daleko, oba se zastavili. Hack 
se zeptal, co to mělo znamenat. Aust nic takového neviděl. Navrhl vyčkávat. Hodlal se zeptat Queridy, 
jestli o tom neví něco víc. Oba Inkvizitoři se pak rozešli za svými povinnostmi.  
 
Císař byl překvapen ukvapeným odchodem Austa a Hacka. Zdálo se, že je něco vyděsilo. Zavolal si 
jednoho svého gardistu a řekl mu, aby zavolal Queridu. Gardista mu odvětil, že Vrchní Inkvizitor 
Querida je aktuálně indisponován a zrovna dostává novou kybernetickou nohu. Dass se nechápavě 
podíval, vždyť Querida přeci na Korribanu neměl jak přijít k úrazu. Tady se přece nebojuje. 
 
Thunder, osobní loď Bojového Inkvizitora Hacka, se zvedla z červeno-žlutého povrchu Korribanu. 
Droid Butcher zadal kurz na souřadnice, kde se momentálně nacházel Druhý operační svaz, a zapnul 
hyperpohon. Normálně by se z toho skoku udělalo Hackovi trochu nevolno jako vždycky, ale teď byl 
tak zadumaný, že tomu nevěnoval žádnou pozornost.  
 
Ta věc s Císařem byla extrémně děsivá. Jako by nestačilo, že po něm jde už většina Inkvizitorů, teď 
začne ještě Dass. On byl vždy na Císařově straně, vděčil mu za všechno. Schopnost, jakou na něj 
zaútočil, nikdy předtím neviděl. Přečetl všechny svitky na své rodné planetě a zbytek dohnal na 
Korribanu, ale ještě se toho musel hodně naučit. Hack cítil jeho mocnou auru smrti. Ta jeho moc byla 
hmatatelná, ale zároveň smrtící. Jenže to nebylo úplně vše. Hack cítil ještě něco jiného. Něco 
zvláštního, ale zároveň i povědomého. Bylo to při tom, kdy je mučil. Jako kdyby vnímal ještě něčí 
přítomnost, někoho, kdo tam byl s nimi...  
 
Hack zavřel oči a myšlenkami se přesunul zpět na Rhast. Celé to byla jeho chyba. To kvůli němu to 
dopadlo, tak jak dopadlo. Nikdy si to nepřestane vyčítat. Vždyť je přece Sith, ti vždy své soupeře bez 
milosti zabíjí. Ano tohle byla úplně jiná situace, Hack s Austem chtěli živého Kayna přivést před 
Císaře, který by v roli soudce a popravčího vykonal rozsudek sám, ale kdyby byl Hack trochu tvrdší, 
mohl Kayna na místě popravit. Ano, sice by mu to potom mohli vyčítat, ale byl by to lepší výsledek než 
tento. A ke všemu tuto příležitost už pravděpodobně nikdy mít nebude. Ne, bude muset víc trénovat, 
víc se zdokonalovat, zesílit, protože jednou se s Kaynem potká znovu a tentokrát už odejde jen jeden.  
 
Avšak hlavním důvodem, proč Hack na Rytíře Irustsis pořád myslel, byl fakt, že je opravdu skutečný. 
Nikdy svoje sny pořádně nechápal, avšak teď to už začínalo pomalu dávat smysl. Ta pasáž se Stínem 
byla skutečná. Bylo to varování. Jenže to opravdu viděl budoucnost? To bylo nemožné. Tyhle mize 
má nedobrovolně. Nezískává je pomocí meditace, prostě se mu jen zdají. Nebo mu ty sny dává někdo 
jiný?  
 
Butcher mu sdělil, že za pár minut dorazí k cíli. Hack mu přikázal, aby zastavil. I když droid nechápal 
proč, pánův příkaz poslechnul. Thunder vyskočil z hyperprostoru do malé neobydlené soustavy. Jestli 
byla ta část skutečná, tak co když je i celý ten sen a všechny ty ostatní části pravdivé? Co když jsou to 
další střípky z budoucnosti anebo dokonce i z minulosti? Co když opravdu existuje Revargus, jeho 
otec. Možná opravdu jeho pravý domov je nějaký luxusní palác, ve kterém často pobýval ve svých 
snech. Možná i jeho matka někde trpí, stejně tak jako v těch snech. Jestli je to všechno pravda, musí ji 
zjistit. Přikázal droidovi, aby zadal nový kurz. Droid mu připomněl, že na něj admirál Birn čeká, ale 
Hack trval na svém. Cílem je jeho domovská planeta. Jestli se někde má dozvědět informace o svém 
původu, tak právě tam. 
 
KONEC. 


