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Kdysi dávno v jedné předaleké galaxii.... 
 
 

STAR WARS 
JEDI VS SITH 18: DOMINION OF THE DARK SIDE 

 
 

Temná strana Síly je na vzestupu! Císař Dass se naučil schopnostem svých dávných předků a 
je mocnější než kdy předtím. Jeho armády s podporou Chissů nezastavitelně útočí na zbytek 
svobodné galaxie. 
 
Řád Irustsis, velký konkurent Sithské říše, upevňuje svůj vliv nad Unií svobodných systémů a 
Mandalorianskou aliancí. Tajemné politické cíle má i Belsaviský řád. A mezitím, ukrytý ve 
stínech, sithský řád Pravidla dvou plánuje, jak získat všechnu moc pro sebe. 
 
Galaktická liga a Rhumijská říše uzavřely spojenectví, aby mohly čelit tomuto zlu. Na planetě 
Shedu Maad se cvičí nová generace Jediů, poslední naděje na záchranu.... 
 
 
Sylas se probudil z noční můry. Opět se mu zdálo o smrti jeho mistra. Po chvíli vstal, dal si sprchu a 
šel ven na čerstvý vzduch. Přemýšlel o útoku na Mustafar, ale vyrušil ho keldorský Mistr Jedi Kelig. 
Kelig hned vycítil, že ho něco trápí. Sylas pochopil, že Kelig je tu na žádost Vrahose. Kelig vysvětlil, že 
Vrahos je zaneprázdněný, takže jeho trénování teď převezme on. Poletí spolu na misi. Dcera jednoho 
vlivného senátora z Naboo začala prokazovat obrovské schopnosti Síly. Způsobuje tím problémy 
všem okolo sebe. Jediové ji budou muset pomoci. Sylas si alespoň vyzkouší, jaké to je být učitelem. 
 
Sylas a Kelig přiletěli k Naboo jak nejrychleji mohli. Sylas měl nasazenou masku, kterou si sám 
sestrojil. Nechtěl vyvolávat rozruch kvůli tomu, že je Chiss. Na planetě je přivítal senátor Ginar, který 
hned věděl, proč tu jsou. Jediové se představili a Ginar je odvedl za svojí dcerou Kelishy. Už před 
pokojem ucítili přítomnost Síly. Jakmile Sylas vstoupil dovnitř, Kelisha po něm začala Sílou házet 
různé věci. Byla stejně tak stará jako Sylas. Sylas věci mávnutím ruky odhodil a představil sebe i 
Keliga. Řekl ji, proč tu jsou. Kolem Kelishy levitovaly různé předměty. Neodpovídala. Sylas v ní cítil 
něco podivného, něco povědomého. Chystal se odejít z pokoje, ale Kelisha ho zastavila. Chtěla mluvit 
jen s ním, takže Kelig odešel. 
 
Kelisha mu popsala své schopnosti. Bála se jich. Sylas ji poradil, aby zkrotila své emoce a přijala to, 
kým je. Kelisha se soustředila a náhle vše přestalo. Sylas se chystal odejít, ale Kelisha se zeptala na 
jeho masku. Očividně ukrývá svoji identitu. Sylas vysvětlil, že většina Jediů nosí masky, ale Kelisha 
mu na to neskočila. Sylas se tedy nechal přemluvit a sundal ji. Kelisha byla překvapená, ale bylo ji 
jedno, že je Chiss. Měla pocit, že ho už někde viděla. Stejný pocit měl i Sylas o ní. Kelisha chtěla, aby 
ji o Síle učil víc, ale to Sylas nemohl. Je už příliš stará na výcvik. To Kelishu urazilo, ale Sylas řekl, že 
její emoce jsou už příliš rozvinuté, bylo by to nebezpečné. Kelisha ale potřebovala něco na svoji 
ochranu. Sylas ji dal komunikátor. Kdyby něco potřebovala, má zavolat a on a Kelig přijdou. Kelisha 
ho objala a poděkovala mu. Sylas ji po chvíli mírně odstrčil. Měla krotit své emoce. Pak odešel.  
 
Vypadalo to, že si našel kamarádku ve světě, kde ho ostatní odmítají. Sylas a Kelig odletěli na 
Coruscant. Sylas si myslel, že misi mají jen na Naboo. Kelig vysvětlil, že se objevil problém. Protože 
zrovna letí kolem, Velmistr to přidělil jim.   
 
Přistáli poblíž místa činu. Na zemi leželo tělo mladé zabracké ženy. Byla zavražděna. Sylas se 
rozhlédl kolem a šel se poptat do restaurace, která byla hned naproti. Vyptával se, jestli někdo něco 
neviděl, ale všichni mlčeli. V restauraci seděl starý Chiss, jeho tvář byla zahalena kapucí. Nebál se, že 
by si ho někdo všimnul. Pokaždé, když do restaurace vešel další návštěvník, podíval se, kdo to je a 
hned sklopil pohled. Když ale vešel Sylas, Chiss byl zaujatý. Sylas byl překvapen jeho přítomností na 
Coruscantu. Chiss mu řekl, aby se k němu posadil. Chtěl po něm informace o tom, co se děje 
v galaxii. Už dlouho nemluvil s žádným Jediem. Sylas byl ale nedůvěřivý. Zeptal se ho, jestli nepatří do 
aliance Chissů a Sithů. Chiss řekl, že pro svůj národ pracoval kdysi, ale teď jen tak putuje světem. 
Chce vědět, jak to celé dopadne. Řekl, že o vraždě něco ví – ale poví to, až když promluví Sylas. 
Sylas mu prozkoumal mysl, zdálo se, že mluví pravdu. Trval na tom, aby nejdříve promluvil on. Chiss 
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tedy řekl, že vrah je v této restauraci, ukrytý na záchodech. Každou chvíli se ale nejspíš pokusí 
vytratit. Je to člověk, u opasku má vibronůž od krve. Sylas to hned nahlásil Keligovi.  
 
Chiss se ho zeptal, proč nosí masku. Sylas řekl, že je to kvůli zranění. Chiss ale tušil, že Sylas skrývá 
něco jiného. Sylas to pochopil a masku si sundal. Kelig se ozval, že vraha dopadl. Sylas pochválil 
Chisse za skvělou dedukci, ten mu pověděl něco o inteligenci Chissů. Řekl, že existoval Chiss, ke 
kterému kvůli jeho skvělé inteligenci ostatní vzhlíží již přes 300 let. Sylas pochopil, že mluví o 
Velkoadmirálu Thrawnovi. Kdyby Thrawn žil teď, Liga i Jediové by neměli šanci. Na druhou stranu, 
dokázal by zkrotit Sithy tak, že by se jejich vláda nezměnila v hromadný masakr. Sylas chápal, že 
Sithové jen lační po moci, takže nakonec na Chissy zaútočí. Chiss řekl, že Sithům se nedá vůbec 
věřit. Chissové, kteří nechtějí, aby odkaz Thrawna byl zbytečný, musejí dělat vše pro to, aby válka 
byla zastavena.  
 
Sylas Lize příliš nevěřil, ale věděl, že Sithy je nutné porazit. Chiss mu řekl, že dokud bude žít Dass, 
budou Sithové neporazitelní. Sylas věřil, že Vrahos ho porazí. Je to nejmocnější Jedi, jakého kdy 
viděl. Sylas se dal na odchod. Chiss mu ještě řekl, aby v sobě probudil Chissa, aby ostatním ukázal 
svoji silnou stránku. Nesmí Sithy ani Chissy podceňovat, nesmí v nich ale automaticky hledat 
nepřátele. Chiss doufal, že toto nebylo jejich poslední setkání. Sylas odešel, ale pak si uvědomil, že se 
ho nezeptal na jméno. Vrátil se, ale Chiss byl už pryč.  
 
Dass mávnutím ruky propustil svého gardistu. Nemohl si nevšimnout, že ten je celou dobu nervózní a 
při odchodu musel napínat všechnu svou vůli, aby od svého pána rovnou neutekl. Nechápal to. Ano, 
dával si záležet, aby z něj měli jeho podřízení náležitý respekt a rozuměli přirozené autoritě Temného 
pána ze Sithu, ale nikdy neměl potřebu, aby šíleli strachem při pouhém pomyšlení na setkání se svým 
Císařem. U Austa i Hacka tomu alespoň zčásti rozuměl vzhledem k jejich selhání proti Kaynovi, avšak 
řekl jim přeci, že mu to příliš nevadí. A tento gardista ho už vůbec nijak nezklamal. 
 
Když měl teď Císař chvilku pro sebe, zplna si uvědomil, že mu v mysli jaksi chybí jistý časový úsek. 
Od doby, co se pustil do boje (a prohrál) s tou podivnou bytostí, kterou zřejmě sám vytvořil, do 
momentu, kdy se vzchopil a omráčil jí, si pamatoval jen útržkovité informace, které k němu přicházely. 
Znal některá fakta z dialogů, jenž jeho tělo vedlo, ale neznal své reakce. To ale nebyly zdaleka 
všechny jeho starosti. 
 
Kam se ta bytost poděla? Nezmizela, to jediné cítil. Co byla ta záhadná síla, která mu ji v rozhodující 
chvíli pomohla dorazit a zachránit Austa s Hackem, načež se vypařila? Kam zmizelo pár částí jeho 
těla, které… S hrůzou se celý obhlídl a na moment se uklidnil, než pochopil, že ty mizející části těla 
zřejmě symbolizovaly ztrácení jeho vlastní podstaty, jeho duše, jeho moci. Avšak tím nijak nebyla 
zmenšena záhada, že něco málo z toho nešlo do té bytosti, ale někam zmizelo. A těch otázek bylo 
víc, příliš mnoho, než aby nad nimi mohl takto přemýšlet. 
 
Bolela ho hlava, ovšem nebyla to bolest, která mohla pohánět hněv Temné strany. Jako by v něm byla 
zcela zakořeněná. Bez jakékoli grácie si dřepl na zem do meditační polohy. Zavřel oči a pokusil se 
ponořit do Síly. Tam, kde vždy nacházel shromážděnou moc Temné strany, která vyčkávala, aby ji 
ovládl a manipuloval s ní, byl nyní nepřehledný zmatek. Jeho soustředění se tříštilo a Síla mu přímo 
bránila cokoliv jakkoli koncentrovat. Chtěl zjistit odpovědi, ale nalezl jen další problémy. Kolem něj i v 
něm se nacházelo obrovské narušení Síly, které zcela deformovalo veškerou její okolní přítomnost. 
Pocítil, že to narušení vysílá v nekončícím sledu jakési vlny v podivné skladbě, která dosahovala stále 
dál a dál. Již se dostávaly pryč z Korribanu a šířily po galaxii. 
 
Rozezleně se vyšvihl na nohy a rychlým krokem vyrazil ze svého trůnního sálu. Musel mluvit s 
Queridou, ihned. Aby toho nebylo málo, zjistil, že jeho gardisté ani Noční pláště nejsou v paláci 
rozmístěni tak, jak by podle poslední úpravy rozpisu, kterou nedávno prováděl, měli být. Neměl teď 
čas řešit takové maličkosti, jejich povinnosti jim připomene později. 
 
Jako vichřice vtrhl do zdravotnického centra paláce. Automatické dveře, které nestačily zareagovat, si 
Sílou otevřel tak prudce, že je vyřadil z provozu. Ignorujíc k smrti zděšené výrazy pracovníků, opět mu 
připadaly nepřirozené, si bez jakéhokoli gesta přitáhl jednoho z vedoucích a rozpohyboval ho po svém 
boku, zatímco mířil k oddělení implantace kybernetických částí těla. 
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Zeptal se ho, kde je Querida. Vedoucí zděšeně pozoroval své samovolně se pohybující nohy a 
odpověděl teprve těsně předtím, než Dass stihl znovu promluvit. Dass šel správným směrem, vedoucí 
k němu chtěl poslat jednoho z pracovníků, který by ho doprovodil. Císař ale trval na tom, že ho 
doprovodí vedoucí. 
 
Zakrátko se ocitl u operačního stolu, na kterém ležel při vědomí Querida a četl si ze svého datapadu 
zprávy. Nebo to alespoň předstíral. I z jeho mysli Dass cítil napětí, ale bylo naprosto jiné. Jako by 
věděl mnohem víc než ostatní a měl spíše dlouhodobý strach než okamžitou hrůzu. Celou situaci to 
rozhodně nezjednodušovalo, spíše ještě víc zamotávalo. Pokynul dvěma droidům, aby ustali v práci, 
během níž se vrtali v kybernetické noze, kterou měl Querida připevněnou k tělu. Zřejmě ji nějak 
modifikovali nebo seřizovali. 
 
Querida pozdravil, ale Dass chtěl rovnou informace. Vykázal všechny ven a nařídil vypnout veškerá 
sledovací a odposlouchávací zařízení. Zeptal se ho, co se tu děje. Naposledy cítil Sílu takto 
narušenou, když Sceleton málem vyhladil celou galaxii. Nebyl schopen se do ní žádným způsobem 
ponořit. A Queridovi záhadně zmizela celá noha. Chtěl vědět, co se mu stalo. Querida mu vysvětlil, že 
o nohu ho připravil on sám. Jenže Dass si na to nepamatoval. Querida mu tedy pověděl o celém tom 
incidentu. Dass nechápal, proč si to nepamatuje. Querida mu vysvětlil, že není dostatečně obeznámen 
s plným rozsahem tajemství Síly a nijak mu nemohl poradit. Dál raději mlčel, i když bylo zjevné, že ho 
zajímá, o čem Císař mluví. 
 
Dass chtěl znát situaci na Korribanu. Querida řekl, že je komplikovaná. Zatímco se Querida zotavoval, 
správu převzal Punirlle, který ale nebyl tak schopný. Zprávy o Císařově stavu prosákly ven. Na 
okrajových místech planety vypukly otevřené vzpoury, Zatracení se hromadně bouří a přidalo se k nim 
i pár oddílů Nočních plášťů. V jejich čele je údajně jeden z Bojových Inkvizitorů, včera zběhl a prohlásil 
se novým císařem Sithů. Sice to i tak není příliš centralizovaná rebelie, ale šíří se neuvěřitelným 
tempem. Dass se ho zeptal, proč Punirlle vzbouřence už dávno nerozdrtil. Querida vysvětlil, že všichni 
Sithové uznávají pouze temnou stranu Síly. Čím větší moc, tím více respektu. Ostatní vojáci jsou 
možná poslušní, ale i oni pochybují. Někteří se Dasse bojí, jiní si myslí, že incident v chrámu je jen 
povídačka, která je má přinutit k absolutní poslušnosti. Myslí si, že Dass ještě zeslábl. 
 
Když se o to dozvěděli Chissové, stáhli se z Korribanu. Mají v soustavě dvě flotily, rozestavěné tak, 
aby měly pod kontrolou sithské křižníky. Nejvyšší syndik poslal zprávu, že vyčká, až se tyhle interní 
záležitosti vyřeší. Načež s Dassem projedná co dál, aby se nějakým nedopatřením nepokazily vysoce 
přínosné chissko-sithské vztahy. Chissové také blokují vysílání mimo soustavu. Sithové nemohou 
odeslat nic a cokoliv by jim přišlo, zachytí oni. 
 
Císař se otočil, a zatímco pomalu odcházel, klidným hlasem nadiktoval seznam rozkazů. Hodlal se 
vypořádat se vzbouřenci. Queridu pověřil odstraněním Punirlleho. Nařídil svolat všechny Vrchní 
Inkvizitory, významné Bojové Inkvizitory a velitele Nočních plášťů a Zatracených. Je vidět, že si 
všichni potřebují připomenout svého Císaře. Pokud nebude někdo chtít přijít, Querida mu má vyřídit, 
že si pro něj Císař dojde osobně. Nařídil také poslat zprávu Nejvyššímu syndikovi, že si s ním chce 
promluvit. Když domluvil, zrychlil svou chůzi a nedal svému služebníkovi případnou možnost se na 
cokoli doptat. 
 
Dass ovšem věděl, že Querida si poradí. On sám teď připomene celému Korribanu, co znamená 
nelibost Temného pána ze Sithu a zároveň těm Chissům ukáže, jak mocný doopravdy je jejich 
spojenec... Najednou si na něco vzpomněl a vmžiku se vrátil zpátky. Řekl Queridovi, aby zařídil jednu 
drobnou věc – jednalo se o jistý artefakt, který mu byl nedávno přivezen… 
 
Kayn sledoval přistání své nové lodi. Objal Talii a řekl ji, že se brzy vrátí. Políbil ji. Talie ho pohladila 
po tváři a po polibku mu nasadila masku. Kayn nastoupil dovnitř. Všiml si, že dostal i speciálního 
droida. Byl to B2 super battle droid, který měl výrazně zvýšenou inteligenci. Jmenoval se Markus. 
Kayn ho požádal, aby zadal kurz Tatooine. Loď se vznesla a odletěla z Mandaloru. 
 
Kayn meditoval nad temnou stranou Síly. Snažil se spojit se svým mistrem Kray Sisem, ale marně. 
Přitáhl si světelný meč Tulaka Horda a začal trénovat. Po hodině za ním přišel Markus a sdělil mu, že 
dorazili. Kayn si nasadil masku. Klidně si nechal oblečení Rytíře Irustsis – to proto, aby vylákal lovce 
odměn, kteří po něm šli.  
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Kayn a Markus vstoupili do baru lovců odměn. Všichni se okamžitě podívali na Rytíře Irustsis. Kayn 
pohledy ignoroval a šel k baru. Chtěl mluvit s někým, kdo poskytuje informace. Barman byl jeho 
drzostí pobaven, ale Kayn ho začal škrtit Sílou. Všichni na něj namířili zbraně. Kayn začal vyhrožovat 
a škrtit několik lovců. Zabrak, který seděl opodál, se do toho vložil. Nebylo potřeba žádného násilí. 
Zabrak Kayna znal. Kayn tedy všechny pustil, vrátili se ke svým stolům. Kayn si k Zabrakovi přisedl a 
řekl mu, že se snaží získat Mandalore na stranu Unie svobodných systémů. Vůdce Mandalorianů 
prahne po Darksaberu, snaží se ho tedy najít. Zabrak si řekl o peníze, Kayn souhlasil. Zabrak tedy 
řekl, že po smrti Sceletona měla Darksaber jistá žena, která ho následně prodala sběrateli. Zabrak si 
ale nevzpomínal komu. To Kayna rozzlobilo, kolem jeho prstů se začaly tvořit blesky. Řekl mu, aby si 
co nejdříve vzpomněl. Zabrak mu tedy vše řekl. 
 
Po chvíli i s droidem vyšel ven. Odletěli na planetu Rhast. Zabrak mezitím vyšel z baru s několika lovci 
odměn. Nařídil kontaktovat Lorda Dasse – nalezli Kayna Sise a vědí, kam má namířeno. 
 
Hack odhalil jméno své rodné planety – Portus. Neměl totiž sebemenší zdání, že jeho rodná planeta 
měla nějaké jméno, ale podle lodních záznamů se takhle opravdu jmenuje. Nikoho z obyvatel Portusu, 
včetně Hacka, v životě nenapadlo si svoji planetu pojmenovat. Bylo to hlavně tím, že se ani nepočítalo 
s tím, že tu planetu někdy opustí, takže i pojmenovávat ji bylo úplně zbytečné. Jméno ji dal nejspíš 
některý z obchodníků, kteří ji navštívili. Hack nařídil Butcherovi, aby přistál v jeho rodné vesnici. 
 
Hack si z tváře sundal svoji masku Čistokrevného Sitha, aby každý obyvatel Portusu věděl, kdo se 
vrátil. Thunder přistál, což musela zaregistrovat celá vesnice. Hack řekl Butcherovi, aby zůstal na 
palubě. Vyšel ven a rozhlédl se po okolní přírodě. Před ním ležela jeho vesnice. Pár metrů od něj 
z houští vyběhlo několik dětí. Prohlížely si jeho loď. Hack dal jednomu z chlapců ovoce. Tušil, že tohle 
je největší porce jídla, kterou měl šanci jíst. Naprosto nic se tu nezměnilo. Hack vysypal obsah brašny 
a řekl mu, aby se rozdělil s ostatními. 
 
Šel za starostou Trantem, bývalým farmářem. Zpočátku ho vůbec nepoznal – ztloustl. Bylo vidět, že už 
na poctivou práci nesáhl hodně dlouho. Spolu s ním tu byly dvě ženy, dvojčata, které pocházely 
nejspíš z jiné vesnice. Nebyly to farmářky. Trant se chlubil svoji novou pozicí. Předchozí starosta, 
Jack, byl prý v lese rozsápán divokou zvěří, i když někteří tvrdili, že to nebyl pravý způsob jeho smrti. 
Hack rovnou řekl, že byl rozsekán, a položil na stůl světelný meč. Trant byl šokován, jeho pýcha 
zmizela. Zeptal se ho, proč přišel. Hack po něm chtěl záznamy o všech dětech, hlavně sirotcích. Za 
informace hodlal dobře zaplatit – kredity či jídlem.  
 
Trant řekl, že Svaz všechny informace zabavil. „Svaz“ je pirátská skupina, jedna z největších v galaxii. 
Kontroluje Nar Shaddaa. Trant řekl, že Svaz je nevydírá – jen žádá polovinu jejich zásob, což ale není 
nic hrozného. Svaz nedaleko odsud zahájil vykopávky, něco hledá. Hack nechápal, jak vesnice může 
platit jídlem, když sama nemá dostatek. Trant ale řekl, že Svaz poskytuje ochranu před divokými 
zvířaty. Hack se rozhodl, že se se Svazem vypořádá, ale Trant byl proti tomu. Řekl mu, aby odešel, 
tady nic nezmůže. Hack to nechápal, ale Trant nechtěl žádné krveprolití.  
 
Hack zlostně vyšel na ulici. Spatřil chudé děti a špinavé farmáře. Byli odevzdané svému osudu. Hack 
naštvaně stiskl své světelné meče. Pohlédl na východ, kde ležel jeho starý úkryt. Jestli Svaz něco 
hledá, tak to bude určitě svatyně Dartha Amara. Zamířil tam. 
 
Les byl hustý, ale Hack věděl, kudy jít. Naposledy, když touhle cestou běžel, byl slabý a bezmocný. 
Utíkal před svými nepřáteli. Teď ale bylo vše jiné, teď byl lovcem on. Přiběhl na mýtinu, která byla 
před vchodem do jeskyně. Nikdy by nevěřil, že se sem ještě vrátí. Vzpomínal na minulost, ale pak si 
uvědomil, že tu nikdo není. Pokud Svaz nepátrá po znalostech Dartha Amara, tak po čem jiném?  
 
Zaslechl zašustění listí, ale bylo pozdě. Padl do pasti. Z keřů vyšli ozbrojenci. Hack si všiml, že na 
pažích mají vytetován symbol dvou navzájem se držících rukou. Tasil meče a odrážel jejich střelbu. 
Zatím se je nesnažil zabít, chtěl je analyzovat. Z jeskyně vyšli Weequayové, kteří spustili palbu. Hack 
uhýbal a vykrýval. Sílou odhodil Weeqaye zpátky do jeskyně, aby je vyřadil z boje. Rychle se rozběhl 
k liáně, zhoupnul se na ní vysoko nad zem a skočil přímo mezi piráty Svazu. Několik z nich rychle 
zabil, ostatní se začali stahovat. Stále však byl Hack v obklíčení. Vrhl své meče na dvě různé strany a 
mezitím vypustil salvu blesků. Nepřátelé byli rozsekáni a usmaženi. Z jeskyně znovu vyšli ti 
Weequayové, jeden z nich po Hackovi hodil granát. Ten ho ale zachytil ve vzduchu a odhodil zpět. 
Výbuch protivníky zneškodnil.  
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Hack se rozhlédl, nepřátelé byli mrtví. Uklidil své meče, ale bylo to předčasné. Z lesa vyrazilo AT-ST, 
které spustilo palbu. Hack se opět zhoupl na liáně a dostal se za něj. Sklouzl se po zemi a sekl stroj 
do nohou. Ten ale pořád stál, i když mu to dělalo problémy. Vrhl meče a usekl jimi palubní zbraně. 
Potom s meči začal na dálku pohybovat tak, že stroj rozřezával. Vypustil další salvu blesků a AT-ST 
explodovalo. Bylo po všem. 
 
Zraněný Weeqay se plazil pryč. Výbuch mu roztrhal část nohou a nadělal velmi vážné popáleniny. 
Hack ho začal škrtit. Zeptal se ho, kam dali věci, které ukradli vesničanům. Pirát odpověděl, že jídlo 
mají v táboře. Hack se ho zeptal na záznamy. Pirát odpověděl, že ty jsou pryč. Hack ho začal opět 
škrtit. Pirát řekl, že záznamy byly odvezeny za jejich vůdcem. Začal ztrácet vědomí. Hack na něj řval 
otázky, ale pak si všiml, že pirát je mrtvý. Hack ztratil stopu. O svém původu se nedozvěděl nic. Hack 
byl naštvaný, vztek v něm probudil Sílu. Po pár minutách si uvědomil, že v tom záchvatu hněvu zničil 
celou jeskyni. Z jediného odkazu Dartha Amara zbyly trosky. Možná to tak bylo i dobře, bylo lepší, 
když jeho vědomosti budou zničeny, než aby je mohl někdo zneužít.  
 
Hack se vracel zpět na loď. Uvědomil si, že Svaz nemohl vědět, že přichází. Jak tedy mohli připravit 
léčku? Proč odvezli ty záznamy, ale jídlo tu nechali? Uvědomil si, že je musel varovat Trant. Hack 
přidal do kroku, směrem do vesnice. Musel Tranta chytit dřív, než se evakuuje do bezpečí.  
 
Erosen byl překvapen, že Kray Sis se naučil jeho schopnost za tak krátkou dobu. Rychleji než on. 
Kray držel v rukou modrou energetickou kouli. Způsob Shirů byl velmi působivý. Neměl limit a 
nenechával se zaslepovat temnotou. To mu vyhovovalo. Kray vyslal kouli k obrovskému balvanu, který 
se následně proměnil v prach. Erosen mu sdělil, že našel rovnováhu. Není omezen jednou či druhou 
stranou Síly. 
 
Kray se zeptal, kde je jeho amulet. Erosen odpověděl, že mu ho dá, až bude připraven. To, co bylo 
uvnitř něj, ho mohlo navždy ovládnout, už by nikdy nebyl sám sebou. Kray namítl, že díky němu 
porazil svého mistra. Erosen ale dodal, že díky němu možná také porazí sám sebe.  
 
Kray se zhluboka nadechl. Od té doby, co přišel o tajemný amulet, si připadal jako by ztratil část sebe. 
Cestou ke svému pokoji potkal Hurena. Měl pro něj úkol – přesvědčit se, že Kayn Sis dokončil úkol, 
kterým ho pověřil. Huren se ho zeptal, jestli ho má zabít. Kray jen na to nic neřekl, jen dodal, aby 
poslal někoho jiného. Huren řekl, že pošle svého bratra (Kiruzena) a jednoho dalšího Shira. 
 
Variion Lightseeker nebyl nadšený. Zdálo se, že Liga přišla o spojence – Mandalorianskou alianci. 
Artax mu sdělil, že Senát si vyžádal Vrahose jako diplomata. Na Mandaloru se děje víc, než se zdá. 
Pro Ligu je velmi důležitý, proto diplomat musí být někdo zkušený. 
 
Vrahos tento úděl přijal. Nebyl však spokojen s tím, že se mu Elynea už dlouho neozvala. Pokud to 
bude trvat delší dobu, přiletí si pro ni osobně. Vrahos se vrátil do své komnaty, kde Sylas trénoval 
schopnosti Síly. Řekl mu, že oba vyráží na Mandalore. Alexi Itera je pryč. Musí zjistit, na čí straně 
současná mandalorská vláda stojí. 
 
Vrahos nechal Sylase trénovat ve své komnatě proto, že tu bylo mnoho holocronů. Sylas je mohl 
všechny vycítit a využít, ale neučinil tak. To se Vrahosovi líbilo. 
 
Kayn Sis o příletu Jediů věděl. Nejdříve se o spojenectví prosí Sithové a teď Liga. Válka ho 
nezajímala. Talia ho uklidňovala. Spojenci se hodí, protože sami Sithy neporazí – a ti určitě provedou 
invazi i na Mandalore. Kayn chtěl vědět, kdo jsou ti Jediové. Talia se podívala na datapad a přečetla 
mu ta jména. Sylase neznal, ale Vrahos – ten bude problém. Kayn se rozzuřil. Před Sylasem by svoji 
pravou identitu dokázal skrýt, ale před Vrahosem ne. Mohl by se však pokusit Vrahose obrátit na jejich 
stranu. Kayn si nasadil mandalorianskou přilbu, posadil se na trůn a čekal. 
 
O hodinu později se před trůním sálem objevila dvojice Jediů. Při pohledu z okna uviděli majestátní 
sochu Mandalora Alexi. Sylas Alexi obdivoval. Vrahos mu pověděl o její pomoci při porážce Scorche. 
Sylas doufal, že současný Mandalore bude stejně tak přátelský. Stráže jim otevřely dveře. 
 
Vešli dovnitř. Vrahos ihned ucítil něco zvláštního, velmi povědomého. Vrahos věděl, že s Mandalorem 
není něco v pořádku. Kayn měl urážlivou poznámku na Sylase, ale Vrahos ho ujistil, že tento Chiss 
nemá s nepřáteli nic společného. Kayn se s oběma Jedii přivítal. Vrahosovi řekl, že o něm slyšel 
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mnoho věcí, ovšem Vrahos o Kaynovi moc věcí neslyšel. Je to velmi tajemný muž. Kayn řekl, že mu 
Alexi pomohla v boji proti organizaci Gaan. Od těch dob je slavný.  
 
Vrahos začal vysvětlovat situaci v galaxii. Kayn mu však odpověděl ironicky a otočil se k Jediům zády. 
V tu chvíli Vrahos poznal, že je to uživatel Síly. Uskočil od něj stranou, Sylas ho následoval. Kayn si 
sundal přilbu a otočil se zpět. Už nic neskrýval. Myslel si, že ho Vrahos prokoukne dřív. Vrahos zapnul 
svůj oboustranný meč a namířil ho na Kayna. Ten se nebránil. Vrahos sdělil, že za nepokoje na 
Mandaloru a za smrt Alexi může určitě on.  
 
Sylas ucítil obrovský příval temnoty, ale díky tréninku mu odolal. Všiml si, že Kayn má žluté oči. Kayn 
Vrahose ujistil, že za smrt Alexi nemůže, jen převzal své právoplatné místo. Vrahos deaktivoval meč, 
ale sdělil, že mu nevěří ani slovo. Před jeho očima zabil svého otce a nyní se mu snaží namluvit, že 
nemůže za poslední události na Mandaloru. Kayn řekl, že jeho otec byl zrůda a jeho smrt posloužila 
všem. Sylas si uvědomil, že ten muž je bývalý Jedi Kayn, Vrahosův přítel. Četl o něm. Podle všeho 
měl být zabit Darthem Erdegem. Sylas svému mistrovi řekl, že pokud toto nahlásí Senátu, stejně jim 
neuvěří. A navíc si Mandaloriany znepřátelí. Kayn Sylasův názor považoval za dobrý přístup.   
 
Vrahos Kayna obvinil, že z něj temná strana Síly udělala jen otroka jeho mistra. Chtěl argumentovat 
Ligou, ale Kayn o Lize nechtěl slyšet ani slovo. Kvůli ní zažil peklo. Sylas se snažil Kayna přemluvit, 
že bude stačit, když Lize pomůže. Nemusí se k ní přidávat. Kayn zapnul Darksaber a namířil ho na 
Sylase. Byl rozzuřený. Chtěl vidět Ligu v troskách. Pak se ale uklidnil. A o chvíli později se rozeběhl 
proti Sylasovi. Ale neútočil na něj. Útočil na osobu za jeho zády. 
 
Vrahos se otočil. Spatřil osobu s kovovým mečem v ruce, která právě útočila na Sylase. Kdyby Kayn 
její meč nevyblokoval, Sylas by byl mrtvý. Kayn útočníka odhodil Sílou. Zeptal se Vrahose, jestli neví, 
o co jde. Ten ale neměl tušení. Nezdálo se, že je to Rytíř Irustsis nebo Sith. Kayn zapnul druhý meč. 
Druhou osobu vycítil na opačné straně místnosti. Oba cizinci si sundali kápi. Oba měli zakryté jedno 
oko. Jeden z nich předstoupil a představil se. Je to Kiruzen. Přišli za Kaynem Sisem – aby ho zabili. 
Kiruzen použil Sílu a čepel jeho meče začala vyzařovat modrou auru. Druhý cizinec udělal to samé. 
 
Kayn Vrahosovi řekl, že toto je jeho osobní. Má i se Sylasem okamžitě odejít. Vrahos byl ale odhodlán 
mu pomoct. Kayn zaútočil na Kiruzena, který jeho útoky nestíhal. Přišel o meč. Druhý útočník udeřil 
zezadu, ale Kayn ho Sílou odhodil ke zdi. Kiruzen uznal, že Kayn je silný. Ale ne dost na to, co přijde. 
Oba si odkryli druhé oko. Obě byla červená, s jedním černým kroužkem. Vrahos ani Kayn neměli 
tušení, o co jde. 
 
Kayn po nich pomocí Síly hodil nějaké předměty. Kiruzen je ale zastavil v letu a proměnil v led. Kayna 
to překvapilo. Vrhl blesky, ale oba protivníci se jim snadno vyhnuli. Vrahos chtěl něco říct, ale Kayn jen 
mávl rukou a pokračoval ve svém útoku. Byl rychlý, ale Kiruzen tentokrát jeho útoky snadno blokoval. 
Oba protivníci přešli do protiútoku a zatlačili Kayna ke zdi. Sylas si všiml, že z jejich očí vychází 
podivná síla. Díky nim mají extrémně rychlé reflexy. Řekl to Vrahosovi, ten si toho všiml také. Věděl, 
že pokud Kaynovi nepomůže, bude to jeho konec.  
 
Vrahos tedy vyrazil do boje. Nechal Sylase, aby situaci sledoval a učil se. Urychlil se pomocí Síly a 
zaútočil na druhého protivníka, čímž dal Kaynovi prostor. Kayn nebyl rád, tohle byl jeho osobní 
problém. Oba útočili, ale jejich výpady byly snadno blokovány. Vrahos vyslal vlnu, ale protivník ji 
uhnul. Totéž zkusil Kayn, ale se stejným výsledkem. 
 
Vrahos a Kayn věděli, že musí bojovat společně, jako za starých časů. Oba se začali urychlovat, 
každý výpad byl rychlejší a rychlejší. Vzájemně se podporovali ve výpadech a obraně. Vrahos 
protivníkům pověděl, že už znají jejich slabinu. Spoléhají na své oči. Kayn a Vrahos se zrychlili ještě 
víc, Kiruzen je přestával stíhat. Nakonec nedokázal předvídat jejich útoky. Používali falešné výpady. 
Oba protivníci utrpěli několik zásahů a byli nuceni ustupovat. Vrahos vyslal mocnou vlnu Síly a odhodil 
nepřátele na zeď. Náraz byl tak tvrdý, že se zatřásl celý palác.  
 
Kayn přiběhl k jednomu z nich a rychle ho probodl. Kiruzen se stihl postavit na nohy a zaútočit, ale 
Kayn ho ihned probodl také. Z posledních sil ještě řekl, že Kayn uspěl. Vrahos Kaynovi řekl, že 
s takovými nepřáteli se ještě nesetkal. Ale ty oči jsou zvláštní. Kayn vydloubl Kiruzenovo červené oko. 
Byla to sithská alchymie, ale tihle nepatřili k Sithům. Jsou něco nového. To oko udělalo z obyčejného 
člověka mocného bojovníka. Nedokázal si představit, jak mocní jsou ti, kteří je poslali. 
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Vrahos dal Kaynovi komunikátor. Sdělil, že bude rád za jeho pomoc v boji proti nim. Kayn jen kývl a 
komunikátor si vzal. Ještě než Sylas a Vrahos odešli, Kayn je požádal, aby udrželi jeho identitu 
v tajnosti – pro dobro Ligy i Mandaloru. Když odletěli, Kayn se zamyslel. Sylas mu někoho připomínal. 
A co se týče toho oka, měl by o něm říct Krayovi. 
 
Trantův příruční blaster s mohutnou ranou spadl na zem. Starosta zaklel. Zbraň byla nabitá, štěstí že 
nevystřelila. No štěstí, možná by to bylo tak lepší, kdyby se tady a teď zastřelil. On si pro něj přijde a 
až se tak stane, tak si bude přát, aby byl dávno mrtvý. Něco je klidná, rychlá a bezbolestná smrt a 
něco jiného trpět v agónii. Je ale Hack opravdu takový? Opravdu by byl schopen dělat, tyhle 
zvrácenosti?  
 
Proč nad tím vůbec teď přemýšlí? Vždyť se mu vůbec nic nemůže stát. Je v bezpečí. Pomohl Svazu, 
nebýt jeho jejich tajná mise na Portusu by zabrala mnohem více práce, jestli by se teda vůbec 
povedla. To on jim poskytl útočiště, suroviny a taky i informace. Teď má u něj Svaz dluh, který je třeba 
splatit. Trant začal uvažovat, co začne dělat až opustí Portus. Že by se nakonec taky přidal ke Svazu? 
Ne, moc nebezpečná práce. Trant měl vždycky rád mírumilovnou a klidnou práci, proto nikdy s 
farmařením neměl moc velké osobní problémy. Třeba by se mohl stát pašerákem? To by mohlo 
vydělat obrovské množství kreditů. Možná, by si jednou mohl koupit svoji vlastní malou planetu a začít 
tam znovu.  
 
Za dveřmi se ozvaly kroky. Trant měl co dělat, aby nevykřikl překvapením a úlekem. Rychle ze země 
zvedl blaster a pomalu došel ke dveřím. Přišel ho už konečně vyzvednout Svaz? Že jim to trvalo, že by 
až tak moc dlouho? Že by to byl… Starosta zatím zůstával v tichosti, čekal se svou napřaženou zbraní 
na odpověď. Když se vteřiny přehouply na minuty, sebral veškerou svou odvahu a zeptal se, kdo to je. 
Čekal, že to budou jeho společnice Very a Tany. Žádná odpověď ale nepřicházela. Trant potichu 
zaklel. Muselo se mu to jen zdát, nebo to byl prostě nějaký náhodný člověk na ulici. Byl paranoidní. 
 
Mohutný náraz mu úplně vyrazil dech. Dveře s pořádným kusem zdi byly doslova vyrvány z pantů a 
odmrštěny na něj. Starosta se vyprostil z trosek a začal vytahovat zbraň na neznámého útočníka. Ten 
nedal ležícímu šanci k útoku a Sílou s ním šlehl o zeď, která se také rozpadla. Trant neměl ani šanci 
reagovat na tu bolest, protože ho útočník znovu zvedl a hodil s ním o zem, kde zůstal ležet. Z 
posledních sil svojí zbraní namířil na útočníka a vypálí. Útočník s obrovskou mrštností se jen tak 
vyhnul prvním dvou střelám, avšak poslední se blížila nezastavitelně k němu. Trant se vítězoslavně 
usmál. Předčasně.  
 
Hack Sílou zastavil střelu několik centimetrů od sebe. Se zájmem ji asi necelé tři vteřiny sledoval a 
poté ji Sílou mrštil zpátky na Tranta. Zasáhl jeho pravou paži, aby zbraň upustil na zem. Hack ji odkopl 
pár metrů od nich. Zeptal se ho, proč to udělal. Trant nechtěl, aby Hack Svaz zničil, nechtěl krveprolití. 
Na tohle se ale Hack neptal. Chtěl vědět, proč zradil vesnici, proč zradil Portus.  
 
Trant se přiznal, že Svazu dlužil hodně. Když Svaz přiletěl, dal předchozímu starostovi nabídku. Vzdá 
se poloviny úrody a nechá je tu pracovat a za to dostane ochranu. Starosta s tím ale nesouhlasil. 
Chtěl bojovat a jeho nadšení sdílela většina vesnice. Trant ho tedy zabil ve spánku a jeho hlavu 
přinesl Svazu. Slíbil, že zpacifikuje i zbytek přívrženců starosty, když z něj Svaz udělá nového 
starostu. Svaz to přijal. Od té doby žili spokojeně, dokud nepřišel Hack. 
 
Hack ale Tranta rozhodně nelitoval. Trant se snažil argumentovat tak, že i Hack dělal odporné věci. 
Není mezi nimi žádný rozdíl. Hack souhlasil, že si jsou dost podobní. Ovšem on zabíjí, protože musí. 
Hack zapnul meč a přistoupil k ležícímu starostovi. Ten ho obviňoval ze lži. Říkal, že není ozbrojený, 
nemá důvod ho zabíjet. Hack ale důvod měl. 
 
Zarazil meč Trantovi do hrudi. Zabil ho, protože o něm Trant věděl příliš, a to nemohl riskovat. 
Poslední věc, kterou tu musel udělat, byla hotova. Teď se už konečně mohl vrátit zpátky do Druhého 
operačního svazu. V tu chvíli náhle ucítil výkyv v Síle. Byl doslova hmatatelný.  
 
Na poslední chvíli se vyhnul vrženému světelnému meči, který se zasekl do zdi. Otočil se. Útočníkem 
byla jedna z Trantových společnic. V jejím obličeji byla vidět čistá nenávist. Hack se ji zeptal kdo je a 
kde sehnala červený meč. Odpovědí mu byla mohutná rána přímo vedle něj. Někdo Sílou roztrhal 
další zeď domu. Jakmile se prach usadil, Hack spatřil druhou osobu. Byla to druhá ze společnic, její 
dvojče. Překvapilo ho, že i ta měla světelný meč, ovšem modré barvy.  
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Hack chtěl reagovat, ale neměl šanci. Levým mečem vyblokoval červený meč, pravým zase ten 
modrý. Všiml si, že ženy měly na paži vytetovaný symbol – symbol Svazu. Měly Tranta dobře 
obmotaného kolem prstu. Hack ženy odrazil. Sdělil jim, že pokud měly Tranta evakuovat, tak 
neuspěly. Nabídl jim práci pro Císaře Dasse. Žena s červeným mečem ale řekla, že Hack nemá 
tušení, co Svaz ve skutečnosti je. Nezajímají ho peníze. Žena s modrým mečem dodala, že až se 
usadí prach, bude to Svaz, kdo získá nejvíc. 
 
Hack řekl, že pokud se o Svazu Dass dozví, zničí ho. Hack jim nechce vyhrožovat, ale pomoct. Ženy 
se mu ale vysmály. Obě na nej zaútočily. Jednu z nich Sílou odhodil na zeď, druhou zablokoval a 
zaútočil na ní mocnými údery. Odhozená žena, Tany, se rychle vrátila do boje. Hack tedy musel opět 
bojovat s oběma najednou. Bránil se sice snadno, ale neměl šanci k útoku. Zariskoval. Uvolnil jeden 
z mečů a Sílou odhodil Very na zeď. Dům to už nevydržel a zřítil se na ní. Tany a Hack včas uskočili 
na ulici. Lidé naštěstí začali také utíkat. 
 
Jakmile byla Tany bez sestry, už tolik šancí neměla. Hack na ní útočil a ona přestávala stíhat. Sílou 
chytila jeden z vozíků a hodila ho po Hackovi. Ten provedl otočku, přesekl nejdříve vozík a potom i 
Tany. Ta se z posledních sil podívala na svou ránu na boku a pak se už jen mrtvá skácela k zemi.  
 
Very se vyhrabala z ruin a zdrceně zařvala. Zvedla ruku k Hackovi a vypustila na něj blesky. Ten je 
vyblokoval pomocí čepele. Kdyby nezařvala, ani by o ní nevěděl. Very do svých útoků dala tu největší 
rychlost a sílu. Hack začal pod jejím náporem ustupovat. Chtěl ji unavit. Very do svých útoků dávala 
více hněvu a více se unavovala. Hack se vyhnul jednomu z jejích úderů a sám provedl sek, kterým ji 
usekl ruku s mečem. Poté ji jediným úderem ukončil život. Operace Svazu tady na Portusu byly 
oficiálně ukončeny. 
 
Soustava Anaxes. Kontradmirál Corbl’slirk nařídil držet pozice, posily jsou již na cestě. Nařídil menším 
lodím posílit přední štíty a postavit se před trojici destruktorů. Bombardérům nařídil letět k planetě, 
odlákají tak pozornost. Důstojník ale ohlásil, že se už dlouho neudrží. Corbl’slirk předpokládal snadné 
vítězství. Špioni jim dali chybné informace, za což se budou zodpovídat.  
 
Další důstojník ohlásil, že na destruktor Formbi byl proveden výsadek se dvěma Jedi v čele. Obrana 
dlouho nevydrží. Posily nemohou poslat, nebudou schopni ochránit přepravní lodě. Pokud ztratí byť 
jen jednu loď, bude jim znemožněn i únik. 
 
Z hyperprostoru se náhle vynořilo pět lodí s doprovodnými plavidly. Corbl’slirkovi bylo jasné, že pokud 
je to nepřítel, jsou ztraceni. K jeho štěstí se na poslední chvíli objevily obrysy pěti chisských 
destruktorů. Byl to viceadmirál Narbiarv'viro z třetí flotily Druhého operačního svazu. Nařídil 
kontradmirálovi, aby se se svými loděmi kryl za nimi. Viceadmirál ohlásil, že sem byl vyslán admirálem 
Mitth’qar’erapowem, protože admirál Banrivar'qito je aktuálně zaneprázdněn taktickým obsazováním 
různých planet okolo center Ligy, musí řídit několik skupin najednou. 
 
Corbl’slirk vysvětlil, že loď Formbi je již téměř obsazena jednotkami Ligy. Pokud si nepřítel uvědomí 
svou žalostnou situaci, bude se moci bezpečně stáhnout. Viceadmirál přikázal, aby loď vypnula štíty. 
Když byly štíty vypnuty, dva z Narbiarv'virových destruktorů ho palbu iontových kanónů vyřadily z 
provozu, aby ním nepřátelé nezískali výhodu. Kontradmirál se obával, že Liga loď zničí. Viceadmirál 
ho ale ujistil, že nebude chtít riskovat ztrátu dvou Jediů. Navíc bude chtít vyzvednout co nejvíc 
informací. Mají zatím blokovat spojení. 
 
Situace se rychle obrátila na stranu Chissů a ligová flotila se během tvrdého boje dostávala do pozice, 
aby mohla skočit do hyperprostoru, což se ji i přes ztrátu jednoho destruktoru dařilo. Když už se zdálo, 
že unikne, přímo před ní vystoupily z hyperprostoru další dva chisské destruktory. Využily toho, že 
ligové lodě mají zesílené štíty vzadu, aby si chránily motory, a zepředu doslova rozmázly jeden 
destruktor a většinu křižníků. Zbylé dva začaly zmateně manévrovat v obklíčení nepřátel.  
 
Byl to kontradmirál Mitth’ogin’fir z páté flotily Prvního operačního svazu. Měl na palubě Vrchního 
Inkvizitora Serise a Bojového Inkvizitora Ranara. Narbiarv'vir mu nařídil, aby je poslal na Formbi, 
společně s vojáky. 
 
Bitva se začínala chýlit ke konci, když tu se jedné eskadře elitních pilotů stíhaček TIE podařilo 
vysmeknout z obklíčení a vyrazit přímo proti destruktoru Formbi, který nebyl nijak krytý štíty, a protože 
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na něm probíhaly boje, bylo by jeho zničením možné zabít i členy elitních chisských komand a dva 
Sithy. Všechny chisské stíhače je začaly o překot odhánět. Když se začalo zdát, že uspěly, několik 
ligových stíhaček překvapivě zamířilo přímo proti velitelské lodi kontradmirála Corbla. Všichni byli v 
klidu, protože posádce lodi se podařilo obnovit už většinu štítů na jeho povrchu a šance, že se trefí do 
několika nechráněných míst byla mizivá. Najednou se však stalo něco, co všem vyrazilo dech, jedna 
stíhačka vyslala torpédo přímo do nechráněno bodu, přes který vedlo několik existenčně klíčových 
obvodů lodi. Celá loď explodovala v zářivém ohňostroji, který všechny zcela ochromil. Bylo jasné, že 
tohle nemohla být náhoda. Vítězná atmosféra na můstcích ztratila svou sílu.  
 
Zatímco ze všech vyprchávalo překvapení, na můstek jedné z chisských fregat, která přiletěla s 
jednotkou kontradmirála Thoginfa, vešel Chiss, který měl podle rozpisů být jako obsluha u jednoho z 
kanónů. Kapitán se po něm tázavě podíval, Chiss se jen usmál, roztáhl svou uniformu a odhalil, že má 
na svém těle připevněnou bombu. „Za Hacka,“ oznámil, když stiskl tlačítko, které ji aktivovalo. Kapitán 
svou poslední kletbu věnoval těm zrádným Sithům a zemřel.  
 
Bojiště bylo znovu ozářeno s tentokrát snad ještě větší dávkou překvapení. Vítězná atmosféra byla 
tatam.  
 
Destruktor Spacequake. Důstojník podával hlášení Thqaremu. Vrchní Inkvizitor Seris dopomohl 
obsadit destruktor Formbi, v duelu zabil oba rytíře Jedi. Planetární obrana byla bez flotily detailem a 
zbylí dva Jediové byli zlikvidováni elitními komandy. Dosáhli vítězství. Thqare však spokojen rozhodně 
nebyl. Zničení dvou lodí díky naprosto nečekaným událostem. Pohrozil důstojníkovi degradací. Chtěl 
si promluvit s admirálem Birnem a potom i se všemi admirály a viceadmirály, kteří se účastnili akcí 
v ligovém sektoru. Důstojník spěšně a napůl vyděšeně odešel splnit rozkazy. Thqare si rychle 
promasíroval spánky, aby se uklidnil a zase začal rychle uvažovat, dělo se toho tolik najednou. Jestli 
udělá jedinou chybu, vše se zhroutí jako domeček z karet. Ne, nad tímhle nesmí ani přemýšlet, musí, 
on to prostě musí zvládnout.  
 
Šel si promluvit s viceadmirálem Zurg’akr’hufem a neměl to být příjemný dialog. Seřval ho za to, že 
nechal odletět Ladereho. Nedokáže sledovat situaci a chování lidí na palubě jediné lodi, tak proč tedy 
velí celé flotile? Thqare udeřil pěstí do jednoho panelu, který vydal na protest zvuk navzájem se 
skřípajících součástek. Ruch připomínající bzučící úl rázem utichl. Zurg’akr’huf se snažil omluvit, že 
řešil něco s admirálem Chamf’lorp’sevem z Třetího operačního svazu. Potřeboval ho informovat o 
jejich aktuální situaci. Pak viceadmirál zmlkl a sklopil omluvně oči, když si všiml Thqareho gesta, aby 
byl ticho. Věděl, že jeho velitel podobná selhání nemá zrovna v oblibě.  
 
Thqare mu řekl, že Ladereho neměl nikam pouštět. Kdyby Zurg’akr’hufa nepotřeboval kvůli válce, už 
by ho dávno degradoval. Thqare mu poradil, aby příště více přemýšlel, pokud si chce svoji pozici 
udržet i po válce. A vrazil mu tvrdou facku, jejíž síla ho shodila na zem. Pak bez dalšího slova odešel, 
zatímco ostatní Chissové vypadali, jako by procitli ze snu. 
 
Thqare se v klidu usadil do křesla, stále by rozzuřen pochybením viceadmirála, které mu komplikovalo 
několik kroků v jeho plánech, ale byl si jistý, že to nějak zvládne obejít. Teď si potřeboval pojistit 
stanoviska svého přítele a hlavně zařídit, aby provedl to, co bude potřeba. Bylo mu skoro Birna líto, že 
je jeho nástrojem, ale byl tím nejefektivnějším a nejspolehlivějším, který měl. Kouknul na datapad, kde 
se mu ukázalo, že admirál Birn je také připraven, a zapnul vzájemnou komunikaci přes hologramy.  
 
Birn zadumaně seděl ve svém křesle a přemýšlel. Přemýšlel nad tím vším. Nad Druhým operačním 
svazem, Hackem a Serisem, celou touhle válkou, ale i taky jak se daří jeho dobrému příteli Thqaremu. 
Podle všeho nešlo úplně vše podle jeho plánu, tak doufal, že Thqare přesně jako vždycky našel dobré 
východisko. Musel se přesvědčit sám. Nemusel dokonce ani volat, Thqare se mu ozval sám. Birn přijal 
hovor.  
 
Před Thqarem se objevil Birnův obraz. Thqare si potřeboval promluvit o důležitých věcech. Řekl mu o 
podivné ztrátě dvou lodí v bitvě o Anaxes. Birna to také překvapilo, ale po jeho vlastní misi, kdy mu 
Liga přímo před nosem unesla jednu z jeho nejlepších lodí, se už nedivil ničemu. Thqare mu řekl, že 
vyslal vyšetřovací týmy. Zarazilo ho, že ty incidenty byly dva. Na první pohled se mu zdálo, že 
proběhly nezávisle na sobě. Birn měl podezření, že to nebyla chyba, ale něčí úmysl. 
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Thqare dodal, že to vidí také tak. Někdo se ukrývá nejspíše v Druhém operačním svazu, ve třetí flotile. 
Dále tu byl ten problém se zcela chybnou špionáží. Tady si byl ale Thqare jistý, kdo za tím stojí: 
Hack… a ještě jedna osoba. Birn řekl, že Hack se sice akce měl zúčastnit, ale protože nevěděl nic o 
útoku na Anaxes, nemůže tím záškodníkem být on. Birn předpokládal, že tou druhou osobou může být 
Seris nebo Ladere. Seris měl však během bitvy mnoho práce, takže i on má alibi. Birn dodal, že Hack 
se neúčastnil, protože se zdržel. Jeho droid sice poslal zprávu o brzkém příchodu, ale Thunder 
nedorazil.  
 
Birn se zeptal, jak se změnila situace mezi Thqarem a Nejvyšším syndikem. Thqare přiznal, že mnoho 
věcí dělá za jeho zády, takže nejspíš bude vytočený. Sithové také vztah nijak neulehčují. Birn ho 
ujistil, že pokud si bude muset mezi nimi někdy vybrat, bude stát na Thqareho straně. Thqare pak 
Birnovi vyjevil svůj plán. Chissové začnou dobývat planety v okolí Corellie, Kuatu a Fondoru, čímž 
v Lize vzbudí dojem, že je chtějí obsadit. Zděšení senátoři si budou chtít zachránit své koupené pozice 
a své zbytečné životy a jistě budou trvat na maximální obraně Corellie, aby nedopadla jako Coruscant, 
když na něj zaútočil Darth Erdeg. Vojenští velitelé zase budou trvat na obraně planet s loděnicemi, 
kde zazdí zbytek jejich hlavní obranné síly. Tyto útoky ale budou jen zástěrka pro útok na hlavní cíl. 
 
Birn chtěl vědět, co je oním cílem. Thqare řekl, že je to planeta, kde obnoví slávu jejich lidu a tímto 
vítězstvím jí smažou z povědomí galaxie jako místo, kde utrpěl porážku a zemřel nejslavnější Chiss. 
Planeta Bilbringi. Dobytí tohoto sektoru bude obrovským morálním vítězstvím pro každého Chissa, 
avšak sithským spojencům to nic nepřinese. Ano, Bilbringi tíhne ke Galaktické lize, ale i tak jsou stále 
neutrální. Císařovi se bude zdát jako hloupost dobytí této téměř neutrální planety, když bude daleko 
více přínosnějších planet. 
 
Síla sithské flotily je po ztrátě Mon Calamari nejistá. Nutně potřebuje solidní loděnice. Ne ty, co si u 
Korribanu Sithové narychlo vybudovali. Fondor ani Kuat nemohou získat, aniž by nebyly vážně 
poničeny. Chissové mají jedno eso v rukávu, kvůli němuž dobývali Anexes. Dostanou odplatu, zvýšení 
morálky a možnost opravovat si lodě. Sithové možnost postavit si nové lodě. Birn se usmál. Tato bitva 
se zapíše do historie jako ta bitva, která způsobila počátek zániku velké Galaktické ligy.  
 
Thqare se pak s Birnem rozloučil. Opřel se do křesla a znovu se sám sobě usmál. Ano, pokud se to 
někde nezadrhne, tak celá tahle část plánů vyjde. Několik detailů ještě prohází, ale fungovat by to 
mělo. 
 
Po diplomatické misi na Mandaloru, která neuspěla, se Sylas rozhodl navštívit Kelishu, aby se ujistil, 
že je v pořádku. Vrahosovi řekl, že si chce vyzkoušet svoji nově upravenou stíhačku. Vrahos ho pustil, 
ale dodal, že další trénink bude těžší. Sylas odletěl na Naboo. 
 
Kelisha ho radostně vítala a chtěla ho obejmout, ale Sylas ji Sílou na chvíli zadržel. Měla krotit své 
emoce. Kelisha mu řekla, ať vše nebere tak vážně. Sylas ji začal vysvětlovat základy tréninku. Dal ji 
cvičný světelný meč. Kelisha si ho vzala a postavila se do bojového postoje, jak jí to Sylas učil. Po 
chvilce zaútočila, ale Sylas začal výpady blokovat. Neútočil, nechal ji, aby si vyzkoušela všechny 
výpady. Učila se dobře. Pak ji nechal, aby se bránila. Nešetřil ji. Obrana ji dělala problémy, ale pak si 
začala zvykat. 
 
Po tréninku ho Kelisha pozvala na procházku po městě. Sylas to přijal. Procházeli nádherným 
městem, všude bylo živo. Několik lidí ale koukalo na Sylase jako na nějakého zločince. Kelisha chtěla 
něco říct, ale Sylas ji zarazil. Naučil se s tím žít.  
 
Kelisha se ho zeptala, jestli má nějaké sourozence. Sylas nevěděl, našli ho v náruči jeho matky, která 
byla mrtvá. Když se večer vrátili do paláce, Sylas popřál Kelishe dobrou noc a šel spát. Za pár hodin 
ho ale probudil křik. Vběhl do Kelishina pokoje. Kelisha brečela, takže ji Sylas začal uklidňovat. Měla 
noční můru. Viděla zase tu zrůdu, jak ji zabíjí a mluví o svém osudu. Sylas nevěděl, jak reagovat. 
Najednou ji obejmul. Utěšil ji, že dokud tu je, nic se jí nestane. Po chvilce Kelisha usnula a Sylas 
odešel zpět do svého pokoje. 
 
Další den. Kelisha seděla v meditační poloze. Uklidňovala svoji mysl a snažila se dostat do rovnováhy. 
Sylas seděl proti ní a též meditoval. Najednou se Kelishe začaly zjevovat obrazy jakéhosi tajemného 
muže. Zapnul svůj meč a obrovskou rychlostí se přiblížil a sekl. Kelisha ihned otevřela oči a vyskočila 
pryč. Sylas ihned zpozornil a zeptal se, co se děje. Kelisha se uklidnila. Sylas věděl, že to souvisí s její 
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noční můrou. Kelisha vysvětlila, že již několik let se ji zdá o tom stejném – monstrum, které si pro ni 
přijde. Sylas ji poradil, aby ho porazila dřív, než se mu to povede. Kelisha chtěla další výcvik šermu. 
 
Na jeho konci ležela vysílením na zemi. Sylas ji pochválil a pomohl ji vstát. Posadili se na lavičku. 
Kelisha věděla, že za chvíli bude muset už letět. Sylas ji dal dárek, který ji koupil na Mandaloru – 
náhrdelník. Kelisha byla překvapena – myslela, že tohle není Sylasův styl. Ten ale řekl, že je jeho 
nejlepší kamarádkou. Těch pár dní tady mu pomohly zapomenout na bolest, která ho čeká, až se vrátí 
do Řádu. Kelisha mu nabídla, aby tady zůstal. Ale Sylas měl povinnosti. Rozloučil se a odletěl. 
Nesměl dovolit, aby ho ovládly emoce. 
 
Dasenova loď. Dasen promlouval k vězňům, které osvobodil z Mustafaru. Jeho cílem je ovládnout 
kriminální aktivitu v celé galaxii. Osvobození vězni se mají vrátit ke svým organizacím a přemluvit je ke 
spolupráci. Vězni s tím souhlasili. Darth Marret si nebyla jistá tímto plánem, ale Dasen ji přesvědčil, že 
ano. Marret se rozhodla, že začne s jeho výcvikem. Dasen byl připraven nastolit konečné vítězství 
Sithů. 
 
Dorazili na měsíc Daros. Byl dokonalý pro jeho trénink. Dasenův otec a proroci z něj vytvořili nexus 
temné strany Síly. Zde byl Dasen stvořen a zde bude dokončen jeho trénink. Dasen cítil mnoho bolesti 
a utrpení. Marret mu vysvětlila, že jeho otec celou populaci měsíce obětoval, znetvořil či zotročil – ve 
jménu výzkumu temné strany Síly. 
 
O něco později začal výcvik Dasena, Dartha Xyluse. Marret do něj pouštěla blesky Síly, aby ovládl 
jejich moc skrze utrpení. Xylusovi to ale nestačilo. Marret tedy pustila mnohem více blesků a Xylus 
ucítil bolest, jakou ještě nikdy necítil. Jeho kůže se pálila. Jeho hněv rostl, cítil nenávist, cítil moc 
temné strany Síly. Xylus se zvedl ze země, jeho oči byly žluté. 
 
Xylus vypustil blesky na Marret, až ji odhodil pryč. Marret uznala, že má výjimečný potenciál. Vycítila, 
že jeden z jeho sourozenců sílí. Musí je všechny najít a zabít. Jejich existence je proti pravidlům 
vesmíru. Nejbližší sourozenec je na planetě Dagobah. Xylus musí letět co nejdřív. 
 
Thunder přistál a Hack vyšel ven. Bylo to už nějakou dobu, co byl naposled v Druhém operačním 
svazu. V hangáru už na něj čekalo několik chisských stráží v čele s viceadmirálem Nibirem. Když 
Hacka spatřil přicházet, usmál se. Hack se vydal na můstek, Nibir a stráže ho následovali. Hack neměl 
na konverzaci náladu, ale zdálo se, že Nibir ano. Chtěl vědět, co ho tak zdrželo. Hack řekl, že si 
potřeboval utřídit pár osobních věcí. Nibir mu sdělil, že se událo hodně věcí. Admirál mu všechno poví 
– už na něj čeká, i s Vrchním Inkvizitorem Serisem. 
 
Admirál Birn vyslýchal Serise. Seris se podíval přímo na Birna pohledem naprosté nenávisti a 
opovržení. Pár Chissů dokonce začalo opatrně natahovat ruku ke svým zbraním. Seris se ale nakonec 
ovládl. Všechno jasně ukazovalo na Hacka – neměl ani žádné alibi. Birn však dodal, že Seris musí dát 
stranou svoji nenávist vůči Hackovi. Důkazy proti němu jsou zřejmé, ale právě z toho důvodu to 
nemůže být on.  
 
Hack právě dorazil na můstek a zeptal se, o co tu jde. Pohledy všech osob spočinuly na Hackovi. 
Nastalo nepříjemné ticho, které prolomil admirál Birn. Chtěl vše vysvětlit, ale jeden z důstojníků ho 
vyrušil s naléhavou zprávou. Birn si vyslechl šeptajícího důstojníka – a vydal rozkaz odletět k planetě 
Zerul. Seris chtěl situaci dořešit, ale Birn mu řekl, že to teď musí počkat.  
 
Už několik měsíců pátrá s viceadmirálem Nibirem po jistém překupníkovi. Jeho jméno je mezi piráty, 
lovci odměn a podobnou chátrou hodně dobře známé. Je to zloděj, který je ale neuvěřitelně chytrý a 
vynalézavý, možná jeden z nejlepších v celém vesmíru. Seris byl znechucen tím, že teď je středem 
zájmu nějaký překupník. Birna ale více zajímaly vědomosti. Ten překupník není obyčejným 
obchodníkem s harampádím. Birn slyšel, že spousta hrobek na Korribanu je prázdná, vykradená lovci 
pokladů. Podle všeho za většinou stojí právě on. Tenhle překupník podle všeho prodává světelné 
meče, sithské artefakty staré i tisíce let, ve své sbírce má i holocrony. Nedávno prodal holocron 
Dartha Malaka za naprosto nevyčíslitelnou hodnotu. Právě díky tomuto obchodu na něj přišli.  
 
Adavore Kraytt sledoval odlétající loď. Ještě chvíli pozoroval z balkónu paláce, než se otočil a vydal 
se zpět do útrob budovy. Uvnitř se rychle zorientoval a vydal se po jednom z četných poschodí do 
spodních pater, kde se v srdci paláce nacházela největší síň, fungující coby pracovna jejího majitele – 
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sběratele Wayda. Jeho jméno bylo v galaxii známé kvůli jeho posedlosti artefakty spojenými se Sílou; 
ať už sithské nebo jedijské, Elen Wayd sbíral cokoliv, z čeho vyzařovala Síla. Čím silnější daný 
předmět byl, tím více jej těšilo, že jej mohl mít ve své sbírce. V mládí se živil coby pirát a pašerák, 
avšak poté, co jej přemohl jeho koníček, se již nedokázal naplno účastnit bojů a loupeží. Musel se 
usadit – a tak si na odlehlé planetě Zerul vybudoval ohromný palác, který sloužil jako jeho osobní 
muzeum pro sbírku, kterou napříč životem nasbíral. Avšak osud tomu chtěl, aby Wayd zemřel právě 
kvůli své sběratelské zálibě – bylo jen otázkou času, než si jí všimne někdo, kdo by její sílu dokázal 
využít ve svůj prospěch. Wayd přeci jen vlastnil velmi vzácné předměty, například holocron Dartha 
Malaka. Ten však ve své nedbalosti prodal za ohromnou sumu... A právě to přitáhlo pozornost.  
 
Kraytt konečně seběhl do vstupní haly, kde narazil na skupinu techniků, kteří rozmisťovali nálože 
kolem oblouků dveří a nosných pilířů, podpírajících strop paláce. Vyhnul se jim a prošel vysokými 
dvoukřídlými dveřmi umístěnými naproti vstupnímu schodišti a vešel do Waydovy pracovny.  
 
Pracovna byla ještě před několika desítkami hodin plná holocronů, světelných mečů a unikátních 
kousků zbroje, avšak nyní všechny piedestaly, podstavce a ohromné vitríny zely prázdnotou. Na konci 
místnosti, před velkým pracovním stolem, seděl na židli Wayd. Po jeho boku stáli dva vojáci, sám 
pašerák byl spoután a hleděl do země, takže temnota zakrývala jeho zakrvácený, zbitý obličej. Kolem 
něj několik techniků dokončovalo přípravy náloží. Kraytt se zastavil a pokynul na vojáky, kteří 
sběratele hlídali. Ti jej, každý z jedné strany, uchopili pod paží a zvedli jej.  
 
Wayd se polekaně rozhlédl. Chtěl vědět, co po něm ještě chtějí. Z úst mu na bradu stékala krev, bylo 
vidět, že má vyražených několik zubů. Tvář mu hyzdily fialové, skoro až černé, modřiny a jedno oko 
měl tolik napuchlé, že přes něj dle Krayttova úsudku nemohl pořádně vidět. Kraytt mu odvětil, že po 
něm nic nechce. Pokynul vojákům, byl čas jít. Ti se dali do kroku, táhnouce Wayda za sebou. Pašerák 
se jim zmítal, snažil se bránit, avšak nic nebylo platné. Jediné, co mu zbylo, byl křik. Chtěl vědět, kdo 
ho udal. 
 
Kraytt rozkázal zastavit. Došel před oba vojáky a podíval se zničenému sběrateli do tváře. Wayd by 
měl být rád, že ho odvádějí oni. Původně sem měli první dorazit Sithové. Kraytt se obával, že z jejich 
strany by se mu dostalo zcela jiného chování. Měl by být rád, že dostali informace předem od jejich 
člověka z řad Druhého operačního svazu. Takhle to pro Wayda ještě nemusí skončit – když bude 
spolupracovat s lidmi na Základně, bude mu možná dovoleno dožít hezky v klidu v cele. Kraytt zavelel 
odvést ho. Vojáci se opět dali do pochodu. Pašerák mu brzy zmizel z dohledu. Major aktivoval svůj 
komunikátor a zahlásil, aby se všichni členové operace Zerul shromáždili za hodinu na hlavním 
nádvoří.  
 
O hodinu později stál Kraytt na schodišti, shlížejícím na hlavní nádvoří paláce. Většina sbírky byla 
odnesena, na místě byly ponechány pouze ty artefakty, které by na Základně byly stejně určené ke 
zničení. Dole pod ním stála shromážděna čtyři družstva vojáků. Tři oddíly tvořili tzv. Černí – určením 
asasíni, vyzbrojení lehkým brněním s taktickým pláštěm, který jim umožňoval splynout s okolím. Jejich 
výzbroj sestávala z příručních vystřelovacích čepelí, zápěstních blasterů a generátorů štítu. Zbylý 
oddíl sestával z obyčejných vojáků, tzv. Šedých. Krayt si je chvíli přeměřoval pohledem. Necelých 
čtyřicet mužů. Posléze založil ruce za záda a začal s proslovem. Za necelých deset hodin by na toto 
místo měli dorazit vyslanci Sithské říše. Jejich zvěd v Druhém operačním svazu oznámil, že by mezi 
nimi mělo být i několik Bojových inkvizitorů – Hack a Seris. Kromě nich dorazí možná kolem 30 dalších 
vojáků. Jejich útok spoléhá na moment překvapení. Černí se rozmístí v interiéru budovy, kde zůstanou 
neviditelní, dokud jim nedá povel k útoku; pakliže by nastaly jakékoliv komplikace – například pokud 
by byli odhaleni – mají útočit rovnou. Kraytt se společně s družstvem Šedých ukryje v džungli před 
palácem – až Sithové vejdou dovnitř, vylezou z úkrytu a budou střelbou jistit vchod, zabijí každého, 
kdo by se pokusil uniknout. Dodal také, že některé místnosti jsou podminované pro taktickou výhodu. 
Jediný, kro má rozbušku, je on. Když bude nálože odpalovat, dá vědět skrz komunikátory. Pak dal 
mužům pohov. 
 
Thqare v klidu seděl, zatímco kolem oválného stolu, v jehož čele byl, se aktivovaly další a další 
hologramy. Nakonec se jich objevilo deset, přičemž ten jedenáctý, viceadmirál Zurg’akr’huf, seděl 
vedle Thqareho osobně. Celou dobu si však dával záležet na tom, aby se s ním nestřetl pohledem. 
Stále měl živě v paměti, jak se na něj Thqare rozzuřil. Byli tu tři admirálové a devět viceadmirálů, z 
Prvního, Druhého a Třetího operačního svazu. Velitelská elita Azylu Desáté vládnoucí rodiny. Přesto 
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byl jeden z nich zrádce. Thqare všechny přítomné obdařil přátelským úsměvem, aniž by u kohokoliv 
něco naznačil.  
 
Admirál Chamf’lorp‘sev, velitel Třetího operačního svazu, chtěl vědět, proč dobývají určené planety 
kolem tří velmi významných ligových planet. Viceadmirál Nibir se k jeho dotazu připojil. Thqare 
vysvětlil, že hodlá rozdělit síly Ligy, zmást jejich velení a znemožnit jakoukoliv reakci. Pak si vezme 
kořist. Zgur’kar’ufh, viceadmirál 13. flotily z Třetího operačního svazu, se zeptal, jestli útokem na 
mnoha frontách chce získat prostor pro útok na významnou planetu. Thqare přitakal. Corbl’guzvr, 
viceadmirál 9. flotily z Prvního operačního svazu se zeptal, o jakou planetu jde. 
 
Thqare zalhal, že Fondor. Nibir chtěl něco říct, ale nedostal prostor. Thqare dodal, že Fondor je 
nejlepším cílem ze všech tří planet. Corellia se bude chtít bránit, takže Liga tam stáhne velkou většinu 
svých sil. Chissové se shromáždí k útoku na Kuat, ale ve skutečnosti napadnou málo bráněný Fondor. 
Chamf’lorp’sev chtěl vědět, jestli o tom plánu už mluvil s Nejvyšším syndikem. Thqare řekl, že od něj 
dostal plné velení a že si je jist tím, že by tuto příležitost neodmítl. Chamf’lorp’sevovi došlo, že 
Nejvyšší syndik o tom neví. Thqare se hájil, ale Florps namítal, že se mu tento plán bál předložit, 
protože by ho smetl ze stolu. Thqare dodal, že Nejvyšší syndik má zajišťovat spolupráci se Sithy. 
Vyhrát válku je práce pro Thqareho. Florps to považoval za zradu, zuřil a hodlal to vše nahlásit 
Nejvyššímu syndikovi. Birn ho však uklidnil. Florps se ještě na chvíli rozzuřil kvůli tomu, že si nenechá 
poroučet od Thqareho, který má stejnou hodnost jako on.  
 
Viceadmirál Nibir se zeptal, jak moc mají informovat Inkvizitory. Thqare to nechal na obou admirálech: 
podle toho, jakou mají důvěru ve Vrchního Inkvizitora. Bojoví Inkvizitoři mohou zůstat neinformovaní. 
Viceadmirál Corbl’guzvr se zeptal, jestli se útoku účastní i sithské lodě. To zatím Thqare neměl 
potvrzené. Poradu ukončil. Každý admirál a viceadmirál dostane zprávu s detailními informacemi. 
Hologramy se vypnuly. 
 
Stíhačka Ladereho mířila k hangáru destruktoru Spacequake. Její pilot se sám pro sebe usmíval. Ano, 
tohle bude skvělé vyvrcholení jeho plánu. Už věděl, jak si s Hackem poradí, měl to perfektně načaté. 
Hack bude brzy obviněn ze zrady, on provede další krok, probudí v Hackovi hněv a přiměje ho, aby ho 
napadnul. Potom ho zabije a prohlásí, že zbavil Sithskou říši zrádce. Nikdo nebude moci nic namítat, 
ani Querida, ani Císař Dass. V souvislosti s tím se zbaví co nejvíce Chissů, ideálně i Thqareho a 
potom už nebude nic stát v cestě jeho a sithské slávě. Bude to velké vítězství, které předznamená 
další cestu jeho stoupající hvězdy.  
 
Brzy na to již přistával v hangáru. Jeho čtyři Bojoví Inkvizitoři tam na něj už čekali. Všechny ignoroval 
včetně jejich uctivých pozdravů, jen Jarodovi věnoval dlouhý pohled. Nechal je tam stát a rychle prošel 
celým hangárem, který byl plný Chissů, kteří spěchali sem a tam za svými úkoly. Pro něj to byly jen 
ovce, které poslušně slouží svým pasákům. Myslí si, že když mají stádo, mohou všechno. Spoléhají 
na množství, ne na vlastní sílu, a to bude příčinou jejich pádu. Thqareho i všech ostatních. Pili mu 
krev, ty jejich červené oči se do něj zabodávali jako jehly. Ničili jeho vnitřnosti, brali mu energii a sílu. 
Slábl, bylo mu špatně. Ladere zařval, až se celý hangár otřásl. Chissové a Inkvizitoři, kteří mířili z 
hangáru opačným směrem do svým kajut, se na něj podívali, ale nikdo neřekl ani slovo.  
 
Ne, nesměl jim podlehnout. Byl přeci Sithský lord, oni jen obyčejné bytosti. Měl Sílu. Vztyčil se a beze 
slova odešel. Vydal se ubíjejícími dlouhými chodbami do své vlastní kajuty. Zamýšlel se nad tím, za 
jak dlouho ho asi vyhledá Thqare. Blížil se k jedné odbočce, prošel kolem ní, když tu zakopl o něco, co 
z té odbočky vyšlo přímo před jeho nohou. Padal k zemi, ale přešel do kotoulu. Z něj vyskočil, ve 
skoku se otočil a dopadl otočený proti hrozbě s dvojitým světelným mečem v ruce, který si během 
skoku zapnul.  
 
Z chodby vyšel klidným krokem Thqare, v ruce držíc datapad, do kterého něco klikal. Omluvil se za 
svoji nepozornost. Thqare se usmál a dal najevo, že to rozhodně nebylo omylem. Ruka s datapadem 
mu klesla k boku. Ladere vypnul svůj meč, ale stále ho držel v ruce. Zeptal se Thqareho zeptal, jestli 
se ho snaží zesměšnit. Tentokrát se mu to ale už nepodaří. Dává si na jeho triky pozor. Aby to 
dokázal, máchl do vzduchu a vyřadil z provozu generátor silového pole, kterým tam byl.  
 
Veškerá Thqareho vlídnost byla tatam. Chtěl mu jen ukázat, jak příjemné je, když někdo podkopává 
jeho úsilí. Thqare podkopnul Ladereho snahu dostat se do kajuty. Ladere podkopnul Thqareho snahu 
vyhrát bitvu u Anaxesu bez velkých ztrát. Ladere byl rozzuřen, že ho z toho Thqare obviňuje. Zatnul 
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volnou ruku v pěst. Thqare vysvětlil, že Ladere chce hlavně svůj prospěch. Válku tím nezvrátí, ale sám 
sobě dost pomůže. Ladere namítal, že Thqare nemá žádný důkaz. Té bitvy se ani neúčastnil. S těmi 
Chissy neměl žádný kontakt, nikdo ze Sithů to neudělal. Ladere bouchl pěstí do stěny. Thqare je ten, 
kdo vše řídí a kdo obviňuje bez důkazů… zřejmě se jich bojí. 
 
Thqare mu pohrozil obviněním z dezerce. Opustil totiž bez dovolení loď, aby meditoval. Ladere řekl, 
že se osobně zeptal viceadmirála, který mu to povolil. Meditaci potřebuje, aby mohl lépe bojovat. 
Thqare se ještě zmínil o chybné špionáži ohledně planety Anaxes. Ladere rázně vysvětlil, že ani s tím 
nemá nic společného – možná to byl jiný Inkvizitor, který se dobře zná s různými Chissy Druhého 
operačního svazu, dokonce se s nimi i možná přátelí. Pokud chce někoho podezírat, tak jeho. Ladere 
naznačil, že tím to pro něj končí a otočil se k odchodu.  
 
Thqare ironicky dodal, že se touto radou bude řídit. Ladere se otočil a už bez jakéhokoli ohledu začal 
křičet – nechápal, proč ho neustále podezírá, proč jím pohrdá. Ale nebude mu to procházet. Na 
Ladereho totiž nemá. Thqare dodal, že je chytřejší. Na to Ladere řekl, že on zase silnější. Zdvihl 
volnou levou ruku napřáhl jí dopředu a stlačil Sílou hrdlo chisského admirála. Ten urputně vzdoroval, 
dokonce odolal instinktu zdvihnout ruce, ale Ladere věděl, že brzy začne cítit opravdovou bolest. 
Ladere za sebou uslyšel kroky. Zavřel oči a Sílou si posílil sluch. Vysmíval se mu, že ví o Chissech se 
zbraněmi. Nepřekvapí ho. Ovládá spoustu schopností, které neumí ani Hack. Ladere se začal šíleně 
smát svému triumfu.  
 
Thqare ztěžka zašeptal, že ho jeho dokonalost jednou zničí. Zvedl malíček na pravé ruce. Z rozhlasu 
najednou vyšel hrozivě vysoký zvuk, který byl velmi nepříjemný i pro sluch na obyčejné úrovni. Pro 
sluch, který byl posílen Sílou, to byla hrozivá bolest. Ladere se v bolestech zhroutil na zem a Thqare si 
klidně oddechl. Pokynul vojákům, co se blížili k tomuto místu a oni odešli. On sám překročil ležícího 
Ladereho, který se jen zeptal, co je vlastně Thqare zač. Ten jen řekl, že služebník, ochránce, učitel… 
a učedník. Odešel. 
 
Ladere tam ještě notnou chvilku ležel a dával se dohromady. V hlavě měl ale jasno, nyní věděl, že 
nesmí ve svém snažení polevit. Jinak bude galaxie, celá až do poslední soustavy, patřit Chissům pod 
velením tohohle šílence.  
 
Thqare se podíval na starožitné hodiny, které visely na stěně. Uvědomil si, že musel pracovat opravdu 
dlouho, protože už uplynuly celé hodiny. Dle společného času u flotily byla noc a většina posádky 
spala. Chisský admirál si znaveně promnul oči, už aspoň dva dny nespal. Měl by si jít taky lehnout a 
aspoň na pár hodin dopřát svému mozku odpočinek. Jenže v galaxii se stále něco dělo a neustále o 
tom přicházely zprávy. Ano, vše to zpracovávaly početné skupiny odborníků, kteří se dlouho 
vzdělávali, jak tyto zprávy třídit, aby se k těm, co s tím pracovali, dostalo to, co se dostat mělo. Jenže 
Thqare jim rozhodně nedůvěřoval a kvůli svým vlastním plánům musel vědět vše, i zcela nepodstatné 
věci. Často také pátral po starších zapadlých zprávách, které se k němu i tak nedostaly. Jako třeba 
zpráva o úspěšném útoku na ligovou věznici na Mustafaru. Ta ho velmi zaujala a rozhodl se jí 
prostudovat detailně později, až bude mít více energie.  
 
Se vší touhle prací, opravdu neměl čas. Neměl možnost věnovat se svému zdraví, ne tak, jak by to 
jeho tělo potřebovalo. Když jedl, pracoval přitom, když náhodou spal, zdálo se mu o jeho plánech, 
když dělal cokoliv, pracoval. Nakonec ze své ruky chtě nechtě odložil datapad. Narazil už na tři 
zprávy, které vyžadovaly jeho plnou pozornost, aby je zpracoval. A na to potřeboval spánek. V tu chvíli 
se objevila zpráva, že Nejvyšší syndik si žádá hologramové spojení. Thqare zaklel. Samozřejmě, horší 
dobu si vybrat nemohl. Otevřel jeden šuplík ve stolu, kde měl různé prášky proti bolestem, nemocem, 
jedům a všemu možnému. Jeden z nich vytáhl a s povzdechem spolkl. Tento prášek působil rychle a 
poskytoval dočasně velké množství energie i při velké únavě. Thqare ho nerad používal, protože jeho 
vedlejší účinky byly menší zažívací problémy a hlavně, když se po vyprchání jeho účinků usnulo, 
spalo se dlouho a bylo nesmírně těžké a zdlouhavé se probouzet. Přesto tenhle dialog si Thqare 
nemohl dovolit vést unavený, tentokrát to opravdu bylo nutné.  
 
V klidu se posadil, a i ze své strany aktivoval hologramovou komunikaci s nejvyšší bezpečností. 
Nejvyšší syndik ho hned pokáral za to, že nestojí. Thqare se tím ujistil, že tohle nebude příjemný 
rozhovor. Nejvyšší syndik si s ním chtěl promluvit o mnoha jiných porušeních protokolu. Thqare mu 
otevřeně řekl, že kdyby byl teď u něj, skončil by Syndik na podlaze s vyraženými zuby. To Syndika 
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rozzuřilo, ale Thqare řekl, že on je prostě lepším bojovníkem. Nejvyšší syndik věděl, že se snaží 
zamluvit to, o čem s ním chtěl mluvit. Thqare ho opět urazil.  
 
Nejvyšší syndik ho rozzuřeně probodl pohledem a bez jakýchkoli servítek, tentokrát už bez přerušení, 
ze sebe vychrlil své naštvání. Nejvyšší syndik je vůdce Chissů, ne on. Přesto určuje strategii, aniž by 
se ho zeptal, jestli ji schvaluje. Thqare tím porušuje tradice i zákony. Nikdy nebude jako velkoadmirál 
Thrawn. A stejně, i on dělal chyby, ani on nebyl dokonalý. I on byl poražen. A Thqare je horší.  
 
Thqare již neurážlivým tónem řekl, že normálně by to s ním probral, ale nechtěl riskovat, že Liga jejich 
komunikaci zachytí. A na poradu ho nechtěl zvát osobně proto, že ho nechtěl vyrušovat z jeho jednání 
se Sithy. Ujistil ho, že již za chvíli bude mít zajištěné důkazy ohledně onoho zrádce a pak s ním udělá 
krátký proces. Thqare se zeptal, proč mu nebyl svěřen ten úkol ohledně bójí. Nejvyšší syndik řekl, že 
chtěl rozvinout i admirála Birna. Všechno nesmí záviset jen na jednom důstojníkovi. Thqare byl 
uražen, že mu Nejvyšší syndik nedůvěřuje. O akci s bójemi mu řekl totiž až poté, co skončila. Nejvyšší 
syndik suše odpověděl, že mu skutečně nedůvěřuje. Tohle bylo naposledy, kdy ho ještě nedegraduje 
nebo na něj nepošle popravčí četu. Pokud selže ještě jeden plán, nebo pokud udělá něco za jeho 
zády, končí.   
 
Thqare to vzal na vědomí. Dodal, že jestli Liga tento hovor odposlouchala, pak to nebyla jeho chyba. 
Thqare nečekal, jestli Nejvyšší syndik ještě něco řekne a komunikaci vypnul. Zdálo se, že prášek 
přestává působit, proto zavřel oči, opřel se do křesla a okamžitě usnul. 
 
Sithský císař svižně šel rozlehlou pustinou. V hlavě mu vířily myšlenky a stále se nebyl schopen 
pořádně ponořit do Síly, navázat s ní užší spojení. Ale s blížící se vyhlídkou boje v sobě cítil 
uspokojující nárůst syrové moci Temné strany. Síla se před ním zřejmě nebyla ochotna z nějakého 
důvodu otevřít, ale zůstávala jeho nástrojem. 
 
Planina přešla ve zvlněnou krajinu. Sundal si kapuci pláště a pokračoval směrem, kde cítil největší 
koncentraci myslí. Neuniklo mu, že další nepřátelé jsou všude kolem. Věděli o něm a sledovali ho. 
Nijak se skrýt nesnažil, neměl důvod, on tu byl pánem, byla pouze jejich chyba, že si to 
neuvědomovali. Zaměřil se na emoce poblíž sebe. 
 
Při tomto velkém počtu nedokázal rozlišit pocity jednotlivců, ale ty společné vyplavaly na povrch. Cítil 
strach, někteří pochybovali, že je opravdu tak slabým, jak jejich vůdce tvrdil. Cítil odhodlání, někteří 
doufali, že se natrvalo vymaní z jeho nadvlády. A z naprosto všech cítil smrt. Nevěděl, jestli mu Síla 
znovu umožnila nahlížet do ní a jejím prostřednictvím spatřit budoucnost, anebo si přítomnost 
smrtelné aury domyslel sám, protože byla zřejmá. Nezáleželo na tom. Jejich osud byl zpečetěn ve 
chvíli, kdy se zastavil. 
 
V dáli zahřmělo, planeta, po tisíciletí naplněná Temnou stranu, vyjadřovala hněv svého vládce. Dass 
zvolal, aby vylezli ven a ukázali se mu. Aby před ním poklekli, někteří z nich možná i přežijí. Císařův 
hlas posilněný Sílou se rozlehl po okolí. Přitáhl si jednoho z vojáků a rukou mu rozdrtil krk. 
 
Z okolních svahů se vydaly stovky, ne, tisíce Zatracených spolu s nemálem Nočních plášťů. Dass si 
povšiml, že mají i tanky. Kdyby se do něj pustili bez ohledu na ztráty, možná by i uspěli. Naštěstí 
věděl, že stačí dostatečně eskalovat strach a tahle slepená armáda se zhroutí. 
 
Brzy se ocitl obklíčen nevraživými tvářemi nepřátel. Přímo naproti se objevila středně vysoká hubená 
postava s ostrými sithskými rysy doprovázená další skupinou Nočních plášťů. Byl to ten Bojový 
Inkvizitor. Když se na něj zaměřil, cítil silnou auru osobnosti. Dávalo smysl, že zrovna on se pokusil 
vyšvihnout nad ostatní a že se našli tací, kteří ho v domnění slabosti svého pravého vládce 
následovali. 
 
Vůdce přikázal, aby Dasse zabili. Korriban bude jejich, už žádné posluhování nečistým Chissům. 
Dasse považoval za samozvaného Císaře a příliš slabého na to, aby je vedl. Dass si povzdechl a ani 
se nesnažil o argumentaci. Neměla smysl. Logikou je nepřesvědčí, že tenhle fanatismus je přehnaný a 
odsoudil by je k zániku. Na uzdě je dokáže udržet, až znovu pochopí, kdo rozhoduje o směřování 
Sithů.  
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Byl si vědom, že ani on se všemi svými schopnostmi nevydrží příliš dlouho na jednom místě s 
přívalem desítek střel odevšad. Musel zaútočit. Než kdokoli pohnul svou zbraní, byl v pohybu. Napřáhl 
pravou ruku a vyslal vlnu Síly. Ten bez milosti odpálil všechny Zatracené, kteří mu stáli v cestě, ale ve 
chvíli, kdy narazil na hradbu štítů Nočních plášťů, se odrazil zpátky. Císař si mezitím sithskými blesky 
udržoval kolem sebe prostor bez nepřátel. Když se podle plánu vrátila v oslabené formě vlna Síly, 
nechal se zasáhnout a odhodit. 
 
Současně vytasil své světelné meče a během krátkého letu sekal po všech v dosahu. Jakmile dosedl 
na zem, kotoulem vzad se zbavil přebytečné energie. Prudkým pohybem vyslal meče do stran, kde 
zanechávaly paseku. Do prázdných dlaní si přitáhl elektro-hole dvou Nočních plášťů, které v ten 
moment Sílou uškrtil. Zatímco jednou šermoval s dalšími těmito elitními vojáky, na druhou napichoval 
hlavy Zatracených. Když jich měl přesně tucet, hodil jí a dopadla před zrádným Inkvizitorem. 
Uvolněnou ruku využil, aby rychle usmažil všechny protivníky ve své blízkosti na popel. 
 
To už se k němu hrnuli další a další. Své zbraně, které mezitím kosily jejich zadní řady, si přivolal 
zpátky. Rozeběhl se proti největší skupině a nemilosrdně si skrz ni prořezával cestu. Nikdo se mu 
nemohl postavit. Desítky mrtvol přibývaly. Po chvíli byl znuděn, a tak přivřel oči a přivolal si svou moc, 
aby boj posunul na vyšší úroveň z bezduchého sekání. 
 
Několik okolních kopců se pod obrovským tlakem začalo rozpadat, tuny kamení a písku začaly vířit 
vzduchem. Nejdříve v místě původu, ale Dass překřížil ruce a všechen promíchaný materiál se jako 
divoký oblak snesl na bojiště a rozpoutal chaos. 
 
Ten byl znásoben, když se dva tanky zdánlivě samovolně rozjely skrz vlastní muže a čtyři Noční 
pláště ovládnutí Sílou obrátili zbraně proti svým spojencům. K totálnímu dokonání zkázy došlo o 
moment později, neboť Císař všechnu zbylou Sílu, kterou dosud nesoustředil do žádné jiné akce, 
vyslal v už třetí salvě blesků, jež se napojila na zuřící bouři trosek a činila ji mnohokrát smrtelnější. 
 
Tato salva byla od dvou předchozích zcela odlišná, nejen velikostí a úrovní ničení, ale tentokrát 
nevycházela pouze z povrchního užívání Síly. To, o co se marně pokoušel soustředěnou meditací, se 
mu v přívalu emocí Temné strany a nezkrotné moci podařilo. Konečně narušil pomyslnou zeď, která 
před ním bránila hlubší úrovně jeho síly i vnitřního já. Nebylo to úplné, zevnitř byl stále rozdroben na 
kusy, ovšem na mnohem větší a celistvější, dalo se s nimi pracovat. Narušení Síly nezmizelo, ale 
jemu to teď bylo jedno. Cítil touhu po moci, kterou mu chtěli krást, svůj hněv na ně. Hněv, stačil krátký 
záchvěv myšlenek a najednou začínal nenávidět vše v této galaxii. Všichni byli proti němu… 
 
Dass spadl na zem a instinktivně se oklepal. Proud iluzí, který se do něj proti jeho vůli vplétal, byl 
zpřetrhán a on se vrátil do reality. Síla mu zrychlovala jak smysly, tak myšlení, takže během vteřiny si 
uvědomil, co se stalo. Zatímco jeho tělo devastovalo masivním útokem celou nepřátelskou armádu a 
duše bloudila kdesi v hlubinách sama sebe, několika Nočním plášťům se povedlo připlížit až k němu, 
přičemž jeden z nich ho zasáhl elektro-holí. 
 
Tou proudila dostatečně silná elektřina, aby kohokoli a cokoli okamžitě zabila, ale Císařovo 
impozantní ochranné pole Síly valnou většinu vstřebalo, takže dávka proudu, jíž dostal, byla směšná. 
Nyní ležel na zemi, obklopen dvěma tucty Nočních plášťů, zdánlivě poražen. Ostatní zbylí vzbouřenci, 
kteří přežili, se ukrývali v okolí, očividně už boj vzdali a rozhodli se přidat ke konečnému vítězi. Zrádný 
Inkvizitor, jenž nepřekvapivě odolal všem hromadným útokům, přikázal, aby Dasse dorazili.  
 
Sithský lord se nenacházel v příhodné pozici pro obranu světelnými meči, a proto zvolil jiný způsob. 
Ne skrze svět, ale čistě skrze Sílu. Podíval se skrze ni a namísto 24 vojáků viděl najednou 24 svíček. 
Malých, ale stabilně hořících. Uchopil plamínky Sílou a roztáhl je po celé svíčce. Odpor byl minimální. 
Rozezněl se strašlivý křik. 
 
Moc dobře věděl, co se děje, ještě předtím, než otevřel oči, ale ten pohled si vychutnat musel. Všichni 
zasažení se svíjeli na zemi. Z jejich úst, nosu i uší vycházela rudá pára, jak se jim vařila krev. Znovu 
zavřel oči a tentokrát plameny pomocí Temné strany roztrhal a znovu smotal dohromady. Spolu s 
párou se z nich teď hrnula i jakási kašovitá hmota, orgány, které rozpouštěly zbytky jejich vlastní, ale 
pozměněné krve. 
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Byl už sice notně vyčerpán, ale přesto okázale znuděným gestem rozhodil těla po celém bojišti, aby 
všem přeživším dal najevo, co je čeká při dalším vzdoru. Chápali to perfektně a jemu zbýval jen jeden 
nepřítel. Suše Inkvizitorovi oznámil, že nyní zemře. Inkvizitor si ale byl jist svým vítězstvím. Zažehl 
dvojitý světelný meč a vyrazil vpřed. Pravdu měl minimálně v jedné věci, jeho moc opravdu překonala 
Císařova očekávání. Než mu stihl vyčíst, jak se s ním opovažuje takhle mluvit, byl u něj. Okamžitě 
aktivoval své meče a odrazil jak klamný útok na nohy, tak ten silný vedený proti hlavě. Inkvizitor rychle 
odskočil, přenesl se přes něj saltem a zaútočil zezadu. Dass se bleskurychle otočil a odrazil sadu 
výpadů. Nepřítel znovu změnil pozici. 
 
Císař byl notně udiven jeho rychlostí i silou úderů. S ním samotným se sice rovnat nemohl, ale s 
výjimkou Hacka nevěděl o žádném stejně nebo dokonce mocnějším Bojovém Inkvizitorovi. Zatímco 
dál odrážel agresivně vedené seky formy Ataru, zaměřil se na zdroj jeho moci. Mimo velmi slušný 
potenciál byl posilován vírou, že on je teď pravým císařem Sithů, a také nejvyšší příčkou ve své 
hierarchii – neměl nad sebou nikoho, jehož by bral za silnějšího, a tím vším si odemkl lepší přístup k 
Temné straně. 
 
Kdyby Dass chtěl, mohl by zvítězit šermířskou technikou nebo schopnostmi v Síle, ale věděl, že musí 
dokázat sobě, Korribanu i Temné straně právo vládnout tím, že bude lepší i v nejsilnější stránce svého 
protivníka – hrubém surovém boji. Inkvizitor útočil z pravé strany, ale Císař tentokrát místo obrany vedl 
protiútok. Jejich čepele se střetly krátce, o to však intenzivněji. Ta patřící Sithskému lordovi měla 
takovou sílu, že nepřátelský meč se protočil a málem poranil svého nositele, který se zmateně 
odkolébal o pár kroků, aby se vzpamatoval. Na to nedostal čas, Dass se u něj objevil tak rychle, že 
stěží odrazil údery mířené na své ruce. Nestihl ani pomyslet na odplatu a musel se bránit snad deseti 
útokům vedeným ze všech stran. 
 
Konečně pochopil, jak strašlivě se mýlil s domněnkou, že Císař už není tak silný a po oslabení bojem 
s armádou ho bude schopen porazit. Teď byl rád, že ještě není rozkrájen na nudle. Vědouce, že 
protivník kolem něj obíhá a on tak nemůže minout, sekl vší silou před sebe. 
 
Dass se rozhodl tuhle frašku ukončit. Zatímco meč z levé ruky si deaktivoval, pravým vyrazil 
Inkvizitorovi zbraň. Ten v pudu sebezáchovy udělal sérii salt vzad, aby získal dostatek prostoru, a 
hlavně moment na zamyšlení. Nebyl mu nic platný. Jeho dvojbřitá zbraň se spolu se dvěma klasickými 
meči houpala na opasku jejich vlastníka. Císař se pomalým krokem vydal vpřed a připravil se 
poraženého nepřítele dorazit. Ten se zmohl na poslední odpor a veškerou svou zbylou Sílu soustředil 
do vlny, kterou vyslal s bezvýznamným výkřikem „Já jsem pravým Císařem Sithů!“ 
 
Dass se ani nepokusil uhnout a proti útoku vztyčil svou dlaň. Ten se o ní rozbil a nyní byla řada na 
něm. Bezbranný Inkvizitor odletěl k jednomu rozbitému tanku a zůstal ležet na zemi. Dass mu 
přikázal, aby se vzdal, plazil se před ním a prosil o slitování. Pak mu dovolí zemřít rychle. Inkvizitor 
řekl, že sice vyhrál, ale před ním se neponíží. Možná už není Císařem, ale Sithem stále je. Bolest ho 
buď posílí nebo zabije, nebude ji odmítat jako nějaký zbabělý pes. Dasse toto prohlášení překvapilo. 
Inkvizitora byla škoda. Vmžiku vytasil jeden ze svých mečů a bez mrknutí oka mu rudou čepelí setnul 
hlavu. 
 
Sithský císař vrazil do místnosti, v níž stál dlouhý obdélníkový stůl s mnoha židlemi. Všichni přítomní 
vyskočili na nohy a postavili se do pozoru. Přejel je pohledem. Bylo jich více, než čekal. Nejenže 
nechyběl žádný Inkvizitor, ale Querida sem dostal i velitele Nočních plášťů a Zatracených. Bylo 
obdivuhodné, jak během pár hodin zvládl to, o co se Punirlle pokoušel celé dny – přimět je znovu k 
absolutní poslušnosti. 
 
Na druhou stranu, nerespektoval Dassovu poznámku, že je nemá nutit přijít. U několika přítomných 
nešlo přeslechnout, jak se jim špatně dýchá, zatímco z dalších byl cítit odeznívající smrad spáleného 
masa. Nejvyšší velitel Nočních plášťů měl dokonce táhlou jizvu přes celý obličej, avšak, když na něj 
Císař pohlédl s náznakem otázky, ani slovem si nepostěžoval. Vrchní Inkvizitor se naopak zdál zcela v 
pořádku ani nebylo poznat, že si zvyká na kybernetickou nohu. Dass se na něj zamračil, aby mu dal 
najevo, že moc dobře chápe jeho úmysly. Querida chtěl předejít dalšímu návalu hněvu v Císaři tím, že 
tady všichni budou a on nebude muset pro nikoho agresivně dojít. 
 
Dass začal svůj proslov. Svolané služebníky považoval za své nejmocnější nástroje. Očekávali 
ohromnou kritiku, kterou někteří nepřežijí, ale teď pookřávali. Cítil, jak jim narůstá sebevědomí. Pouze 
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Querida se stále tvářil ostražitě. Dass pak řekl, že přesto ho zklamali. Hráli si na významné mocipány, 
ale málem se rozložili zevnitř – i bez pomoci Jediů. Pochybovali o moci svého Císaře. Neuposlechli 
jeho přímé rozkazy k potlačení vzpoury. Chtěl pokračovat, avšak spatřil vítězný úsměv na Punirlleho 
tváři. Měl chuť ho na místě zabít, ale na poslední chvíli si to rozmyslel. Místo toho na něj řval, že nebyl 
schopen na Korribanu udržet řád. Jako Sith zcela selhal. Punirlle se schoulil a snažil se nepřitahovat 
další pozornost. 
 
Znovu se obrátil na celé shromáždění. Sdělil, že mu je jasné, že mnoho z nich přitáhl Querida násilím. 
Kdyby si pro ně došel Dass, byli by mrtví. Dass na stůl hodil dvě věci zalité v karbonitu. Ta první byla 
hlava zrádného Bojového Inkvizitora, ta druhá byla ruka Kayna Sise. Dodal, že Rytíři Irustsis jsou 
jedněmi z jejich nejhorších nepřátel. Jeden z velitelů Nočních plášťů si dovolil Dasse zkritizovat. 
Querida na něj rychle zagestikuloval, aby zmlkl, ale marně. Veliteli se najednou zastavil jazyk a rty 
sklaply k sobě, chtěl si pomoci rukama, ale ty mu přimrzly k tělu. Mezitím se jeden Bojový Inkvizitor 
zasmál tomuto výstupu proti Císaři. Ten na oba pohlédl, zatímco se snažili získat kontrolu nad svými 
těly, která se však ani nepohnula. Ostatní se připravovali na nevyhnutelný výbuch vzteku, ale nic 
nepřišlo. Pak se ti dva svezli na zem a Dass se odvrátil. 
 
Querida se na ně zaměřil Sílou. Nebyli mrtví, na zemi ležely struktury masa a kostí, ale ne mrtvoly. 
Jejich mysli tam nebyly, jejich spojení se Sílou bylo pryč. Nejdřív netušil, co s nimi Císař udělal, ale 
pak ucítil koncentraci Temné strany ze zmražené Kaynovy ruky a pochopil. Dass vzal své trofeje a 
přesunul se do trůnního sálu. Obnovení všedního fungování Korribanu přenechal Queridovi. On, 
Temný Pán ze Sithu, řešil ty věci, které byly hodny jeho pozornosti. 
 
Před trůnem byla nastoupena jednotka Nočních plášťů. Zastavil se několik metrů před nimi. Byli 
přítomni tomu, když se ocitl na pokraji sil a málem zemřel. Querida je vybral, protože byli ti nejlepší z 
nejlepších. Ale někteří si nedokázali tento příběh udržet pro sebe. Díky tomu zde vypuklo povstání a 
Korriban se propadl do zkázy. Vyzval zrádce, aby vystoupili z řady. 
 
Byla to hra. Dass dokázal zjistit z jejich myslí pravdu, ale chtěl vědět, kdo přijme svůj osud. Vykročili 
tři. Ti měli zemřít bezbolestně. Dass vydal rozkaz k popravě zastřelením. Vykonání rozsudku proběhlo 
přesně, rychle a efektivně. Sílou cítil vinu v dalších dvou. Gestem jim zvedl helmy a hodil je do rohu 
místnosti. Dotyční začali prosit o milost. Ignoroval je, všem včetně odsouzenců sebral Sílou zbraně a 
složil je do druhého rohu. Přikázal, aby byli umláceni k smrti – pomalu. Vojáci se pustili do práce, on 
sám je v klidu obešel. Sedl si na svůj trůn a, zatímco se kochal podívanou, aktivoval hovor s 
Nejvyšším syndikem. 
 
Nejvyšší syndik sdělil, že se k němu dostaly strašlivé zvěsti. Dass ale řekl, že to jsou jen pouhé 
povídačky. Požádal ho, aby zrušil veškerá opatření na uzavření Korribanu. Syndik dodal, že to byla 
jen prevence, aby se rebelie nerozšířila dál. Dass chtěl vědět, jak pokračuje válka, ale Syndik řekl, že 
to nebude možné. Komunikaci samozřejmě uvolnit hodlal, ale Liga zprovoznila nový způsob rušení, 
který prozatím nebyli schopni na tak velké vzdálenosti bezpečně překonat. Nejvyšší syndik pokrčil 
rameny. Naštěstí nedávno mluvil se dvěma svými admirály, takže měl čerstvé informace. 
 
Nejvyšší syndik vysvětlil, že jeho agentům se podařilo obelstít celé vedení Ligy, které si teď myslí, že 
spojenci Sithů je Chisská ascendence. Takže nehrozí, že by se ti zatvrzelí konzervativci pletli do této 
války. Dále, jeho velitelé chystají velký útok proti loděnicím na Fondoru, tentokrát je nechtějí poničit, 
ale dobýt. Nejvyšší syndik dal svým výrazem najevo nesouhlas s tímto nápadem. Dassovi se to líbilo. 
Chtěl vědět, jak si vedou Inkvizitoři na palubách chisských lodí. Syndik řekl, že již nedochází k 
incidentům. Avšak jeden z jeho admirálů, Mitth’qar‘erapow, poslední dobou velmi ztratil na důvěře a 
Syndik se obával, že to může dojít do bodu, kdy nebude příslušen k výkonu admirálské služby. Pokud 
by tato situace nastala, nejspíše by se vzbouřil a pokusil se ho svrhnout. Syndik se Císaře zeptal, jestli 
by ho Inkvizitoři pomohli co nejrychleji eliminovat, aby nemohl napáchat žádnou škodu. Císař si dal s 
odpovědí načas. Nakonec řekl, že Inkvizitoři se snad stihli adaptovat a chápou, jak to v chisské flotile 
chodí, takže mohou zareagovat tím nejadekvátnějším způsobem. Bezpochyby budou jednat v jejich 
nejlepším zájmu. Chiss pochopil, že lepší odpověď nedostane, a tak se rozmrzele rozloučil. Dass bez 
dalších okolků hologram vypnul. Noční pláště zatím dokončili řezničinu, ale jeho upoutala jiná věc. 
Zadíval se na holocron krále Adase – nastal čas se znovu dostat k novým vědomostem Temné strany 
Síly. Pohled mu padl na Kaynovu ruku – a využít je. 
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B-art a jeho milenka, Indi Sarahie, stáli na vzletové ploše královského paláce a hleděli si do očí. B-art 
se s ní loučil – Indi jakožto velvyslankyně letěla hájit zájmy Rhumie. Velvyslankyně políbila krále, 
naposledy pohlédla na muže před sebou a nastoupila do letounu, který opustil planetu. B-art přikázal 
Ali-Harovi, aby svolal válečnou poradu. 
 
Zde sdělil, že projekt Cyklon je dokončen. Jedná se o mocnou pevnost, která nemá obdoby. Už 
nebude možno provést další invazi na Rhumii. Vesmírná stanice SIN rozpráší vše, co se pokusí 
ohrozit říši.  
 
Mobilizace říše začala se vší možnou parádou a nasazením. Na planetě se důstojníci připravovali na 
blížící se válku a z každé tisícovky v říši bylo třicet odvedeno na frontu. Pouze na planetách, které se 
odtrhly od říše po bitvě o Rhumii bylo bráno o pětadvacet více. B-art samo sebou dřívější rebelii 
nemohl nechat bez patřičného potrestání.  
 
Továrny mezitím chrlily tisíce zbraní, trhavin, letounů a sem tam nějaký ten křižník. Přesto bylo těchto 
kousků oproti době před čtyřmi lety pomálu. B-art dokázal dát dohromady sedm křižníků, přičemž u 
některých si nebyl jist jejich kvalitami. Proto před nedávnem poslal Lize žádost o možné půjčce k 
dalším bojům. A doufal, že jej v tom jeho spojenec nenechá.  
 
Detaily této operace nechal na Jedi Elynee, která získávala na planetě stále větší a větší oblibu. To 
nemohla populistická duše B-artova dopustit, proto našel toto řešení, jak zabavit Shaanti mimo její 
obor zkušeností.  
 
Všude po galaxii se říká: "Nepřítel mého nepřítele je můj přítel" a B-art se tím řídil. On i Liga měli 
stejný zájem na zničení Sithů, on možná trošku větší. Jeho entuziasmus pro útok na Sithy byl 
nakažlivý a chytila jej od něj celá planeta. A od obyvatel Rhumie zase říše. A válka mohla začít. 
 
Zatímco jednotliví vojáci si šli po Krayttově proslovu odpočinout, obhlédnout terén nastávajícího 
bojiště či se nějak zabavit, aby uvolnili celkové napětí, major se odebral do kajut své soukromé lodi. 
Nejprve podal hlášení Velení, pak chvíli ležel a odpočíval, a nakonec se jal vyzbrojit se. Převlékl se do 
plného brnění a nachystal si zbraně – do pouzder, která měl upevněná po stranách brnění na nohou, 
vložil dvě blasterové pistole; na levé předloktí si umístil miniaturizovaný automatický blaster a 
zkontroloval, jestli mu funguje generátor příručního štítu, zabudovaný do levé rukavice – fungoval; a 
nakonec si k opasku připnul vystřelovací meč z mandalorianské oceli. Následně si prostudoval profily 
obou známých Inkvizitorů – Hacka a Serise – aby se připravil na boj s nimi. Chvíli přemítal. Poté si 
nasadil přílbu a odebral se z lodi, kterou poslal pryč, aby se nalodila na malý transportér, schovaný za 
okrajem soustavy, v níž se Zerul nacházel. Nechtěl, aby cokoliv vyzradilo jeho osobnost.  
 
Po několika hodinách čekání nastal čas. Kraytt opět shromáždil své jednotky na nádvoří, kde jim 
shrnul bojový plán. Černí byli rozmístěni do interiéru paláce, hned ke vchodu. Hlavní schodiště vedlo 
do vstupní haly ve tvaru obdélníku, z níž vedla dvě schodiště – vpravo a vlevo – a naproti vstupu se 
nacházely masívní dveře do hlavní síně. Major rozdělil Černé do tří skupiny po desíti tak, aby každá z 
nich pokryla jedny dveře, takže na obou schodištích a uvnitř hlavní síně čekala desítka asasínů. On 
sám se poté odebral s Šedými do džungle. Jednotka se srovnala do řady a zaujala pozici v místech 
naproti vstupním dveřím, kde se zamaskovala, zbraně připravené. Sám Kraytt si lehl do podrostu, 
našel si místo, odkud měl výhled na vstupní nádvoří paláce. Nyní již zbývalo jen čekat.  
 
Netrvalo dlouho a klidnou oblohu Zerulu prořízl řev motorů sestupující lodi. Major přikázal připravit se. 
Výsadková loď pomalu začala přistávat na tropickém povrchu Zerulu. Nekonečné pralesy pokrývaly 
skoro celý povrch planety, což byl i hlavní důvod, proč jim trvalo tak dlouho najít přesné souřadnice 
chrámu, avšak pro Druhý operační svaz tento úkol nebyl nemožný. Admirál Birn osobně vybral dvacet 
svých nejlepších chisských mužů pod velením Vrchního Inkvizitora Serise. I když se tihle dva zrovna v 
lásce neměli, Birn si dobře uvědomoval, že Seris je jako velitel této mise nejvíc kvalifikovaný. I když to 
nepovažoval za nutné, tak nakonec přibral do týmu všech pět Bojových Inkvizitorů, kterým velel, a to 
Ranara, Githrala, Ubirose, Firuna a Hacka. Posledního jmenovaného na misi následoval ještě jeho 
věrný bojový droid Butcher, který by podle Hackova názoru mohl být nápomocný.  
 
Výsadek bohužel neměl tak dobré možnosti, aby mohl více prozkoumat okolí kolem chrámu a potvrdit, 
že je zajištěné. Džungle byla hned těsně u chrámu, takže by bylo velice namáhavé a zdlouhavé pátrat, 
jestli něco nebezpečného nečíhá v křovinách. Hackovi se tohle nelíbilo, avšak naprosto to chápal. Ten 
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překupník pro ně nebyl žádnou hrozbou, ale i tak bylo dobré mít moment překvapení. Seris pokynul 
pár Chissům, ať zůstanou u vchodu na hlídce. Zbytek vyrazil vstříc do chrámu.  
 
Hack byl překvapen tím, jaká tma kolem nich byla. Na to, že tento chrám byl obydlený překupníkem, tu 
bylo až moc nezvyklé mrtvo. Jako kdyby byl chrám už několik desítek let opuštěný. I Vrchnímu 
Inkvizitorovi Serisovi to přišlo značně podivné, ale svoji nejistotu nenechal na sobě znát. Chissové 
zapnuli příruční baterky na svých blasterech a mohlo se pokračovat v cestě. I tak nebylo možné spatřit 
vše a Hack měl divný pocit, jako kdyby je někdo sledoval. I Butcher se zdál nervózní, i když to byl 
droid. Všichni našlapovali opatrně a neslyšně, trvalo chvíli, než se dostali do hlavního sálu. Chissové 
začali pomocí baterek sál důkladně prozkoumávat. Náhle Butcher oznámil, že jeho skenery zachytily 
mnohačetné signály. Ještě, než stačil doříct větu, ozvala se mohutná rána a Butcherova hlava 
explodovala. 
 
Kraytt vydal Černým rozkaz k palbě. Okamžik na to se nocí rozlehla rána, vycházející z brány paláce. 
Chissové u vchodu zpanikařili; na tuhle příležitost major čekal. Pak dal příkaz Šedým, kteří spustili 
palbu na vojáky u hlavní brány.  
 
Hack nevěřícně zíral na zničené tělo svého droida. Probralo ho až několik dalších ran, které vzaly 
život několika Chissům. Všichni Inkvizitoři tasili meče a začali se bránit útočníkům, ovšem díky tmě 
nebylo pořádně vidět, kde jsou. Ani neviděli, kdo ten protivník je. Seris zavelel k ústupu. Všichni se 
vrátili zpět ke vchodu do paláce, ale s obrovským překvapením zjistili, že hlídky u vchodu jsou také 
mrtvé.  
 
Chissové u brány nemohli jakýkoliv útok ze zálohy čekat, hned první salva je všechny poslala k zemi. 
Kraytt nyní netrpělivě vyčkával, adrenalin mu pomalu rozechvíval celé tělo. Vzápětí se v branách 
paláce objevili Inkvizitoři s dalšími Chissy – nepřítel se snažil o ústup. Přikázal Černým, aby se 
připravili, a Šedým, aby spustili palbu. Na jeho pokyn se celá linie Šedých i s ním zvedla a spustila 
palbu na nepřítele u vchodu do paláce.  
 
Hack rychle připravil své dva meče. Podařilo se mu odrazit několik výstřelů, dokonce i jeden, který 
málem trefil Serise. Seris na něj pohlédl. Nebyl to pohled děkovný, ale poprvé v něm nebyla žádná 
zášť. Bohužel ostatní s obranou už tolik štěstí neměli. Bojový Inkvizitor Githrala nestihl včas 
zareagovat a několik výstřelů se mu zavrtalo do těla. Chissové neměli žádnou možnost krytí, začali 
rychle padat mrtvi k zemi. Seris řval rozkazy, ale pak si všiml, že už neměl komu rozkazovat. Zbyl už 
jen on, Hack, Firuna, Ubiros a Ranar. Hack navrhl stáhnout se zpět do chrámu. Seris to zamítl, 
protože nevěděli, kolik jich je uvnitř. Hack ale namítl, že je lepší porazit ty uvnitř a bránit se 
uvnitř chrámu těm venku. Seris normálně nikdy nepřijal Hackovu radu, ale neměl čas vymyslet lepší 
plán. Všichni se stáhli dovnitř. 
 
Kraytt doběhl s vojáky až k bráně paláce, po jejíchž stranách rychle zaujali pozice. Všechno se 
vyvíjelo přesně podle plánu – Chissové padli téměř okamžitě, jak ostatně čekal, a zbytek vojáků se 
stáhl dovnitř paláce. Byl čas naplno se zaměřit na Inkvizitory. Nařídil pěti vojákům, aby kryli vchod, a 
přikázal Černým zaútočit. Kraytt si připravil meč a s pěti Šedými za zády vyběhl do schodů.  
 
Hack doslova vletěl s Inkvizitory přímo do skupiny vojáků shromážděných u hlavního sálu. Teď už 
konečně nastala řezničina. I když všude byla tma, Inkvizitoři dobře věděli, kam sekat. Slyšeli křik a 
bolestivé naříkání nepřátel. Postupovali jako nůž horkým máslem. Černí si uvědomili, že na blízko 
nemají proti Inkvizitorům šanci a začali se kvapně přesunovat po schodech do vyššího patra. Seris jim 
nehodlal dát ani trochu času na oddych. Vyrazil za nimi s Ubirosem a Ranarem. Hack je chtěl 
následovat, ale všiml si šesti vojáků, kteří vešli do místnosti. Neútočili na něj, jen si ho prohlíželi. Hack 
na ně namířil své meče, aby si je prohlédl v jejich záři. Byl překvapen. Nebyli to vojáci Galaktické ligy, 
jak čekal. Zeptal se jich, co jsou zač.  
 
Zvuky boje k němu doléhaly z dálky, ale přesto zůstával Kraytt ve střehu. Situace však minula jeho 
očekávání. Když vyběhl do vstupní síně, čekala na něj jen jedna osoba, svírající dva meče. Zeptala se 
jich, co jsou zač. Kraytt na něj pohlédl, muž před ním mu byl povědomý. Vzpomněl si – byl to Inkvizitor 
Hack, poznal ho podle složky z databáze. Prohlédl si jej. Suše odsekl, že jsou strážci rovnováhy, a 
vrhl se na Inkvizitora. Sekl mečem zespoda, jeho čepel se setkala s těmi Hackových mečů. Využil sílu 
výpadu, odrazil se a stáhl se vzad, zatímco Šedí na jeho pokyn zaútočili. 
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Seris s co největší rychlostí vyběhl po schodech a letmo se podíval za sebe, jestli ho všichni Bojoví 
Inkvizitoři následují. Naneštěstí dva z jeho Inkvizitorů nezahlédl, a to Hacka a Ranara. Seris zaklel. Při 
troše štěstí snad byli ještě naživu a bojovali proti vojákům v hlavním sálu. Za schodištěm už na ně 
čekalo několik připravených Černých, kteří se chtěli znovu pokusit o lest, ale tentokrát byl Vrchní 
Inkvizitor připraven. Několika rychlými seky je zlikvidoval dřív, než se na něco zmohli, poté pokračoval 
v pronásledování dalších utíkajících Černých, kteří dál kvapně utíkali před Inkvizitory přes tuhle 
dlouhou chodbou. Popravdě Seris nemohl pochopit jednu věc. Proč ti vojáci neopětují palbu a pouze 
zbaběle utíkají dál? Na tuto otázku dostal Seris odpověď dřív, než by čekal, zezadu se ozval výstřel, 
který našel svůj cíl. Seris rychle zareagoval, avšak Firunově smrti už nijak zabránit nemohl. Přímo za 
Serisem a Ubirosem se vynořila početná skupinka vojáků, která okamžitě spustila palbu. Ta skupinka 
Černých, která byla ještě před chvílí kořistí, se okamžitě stala lovcem a spustila konečně po 
Inkvizitorech palbu. Tuto lest Seris už nedokázal prohlédnout. Oba Inkvizitoři se začali bránit svými 
meči proti ohromné přesile, která je ke všemu obklíčila z obou stran. Neměli kam utéct a nemohli se 
ani bránit věčně. Ubiros padl jako první, překvapivě jednu ze střel nestihl vykrýt. Seris zbyl úplně sám. 
Jestli měl ale zemřít, tak důstojně v samotném žáru bitvy mezi nepřáteli, a ne jako nějaká zatlačená 
krysa v koutě. Seris se rozběhl proti jedné skupince Černých. Jeho poslední myšlenky se týkaly 
Sithské říše. Zklamal ji.  
 
Hack zablokoval Krayttův výpad. Ten se od něj odrazil a rozkazem na něj poslal pět jeho čekajících 
vojáků. Šedému, který byl k němu nejblíž, pomocí Síly podlomil nohy. Voják ztratil rovnováhu, upadl 
přímo na Hacka. Ten ještě, než se tak stalo, rychle přešel do skluzu a ve vzduchu padajícího vojáka 
vodorovně přesekl vejpůl. Hack udělal otočku a zabodl své čepele do dalšího vojáka. Jeho mrtvé tělo 
mu posloužilo jako štít před dalším Šedým, který na něj spustil palbu. Pak pomocí Síly donutil ruku, ve 
které voják držel blaster, namířit několik centimetrů vedle. Šedý vzdoroval marně. Hack ho nakonec 
donutil stisknout spoušť, střela zasáhla jiného Šedého, který chtěl Hacka překvapit zezadu. Voják 
nestihl ani litovat toho, k čemu ho jeho nepřítel donutil, Hack po něm vrhnul meč a okamžitě mu vzal 
život. Poslední z Krayttových Šedých se s bojovným výkřikem vrhnul na Hacka. Ten se mu jednoduše 
vyhnul a do zad mu zarazil svoji čepel.  
 
Hack byl v žáru boje zaměstnaný a přesně toho chtěl Kraytt využít. Namířil svoji zbraň na Inkvizitora v 
jednu chvíli, kdy byl přesně k němu otočený zády. Vystřelit ale nestačil, zničehonic se na něj ze strany 
vyřítil poslední žijící Bojový Inkvizitor Ranar.  
 
Nečekaný výpad z boku majora překvapil, avšak stačil dostatečně rychle zareagovat a vykryl 
inkvizitorovu čepel svým příručním generátorem štítu. Tím protivníka zcela očividně překvapil, čehož 
využil a přešel do protiútoku. Sekl po něm, čepel vedl odspodu na hlavu, ale Ranar dokázal uskočit 
vzad a výpadu se úspěšně vyhnul. Sám přešel do ještě zuřivějšího útoku, zasypával majora jednou 
ranou za druhou a ten se pouze kryl, zatímco ustupoval dozadu. Věděl, že pokud se bude příliš 
dlouho bránit, nakonec mu došel prostor, kam by mohl ustoupit a dostal se do nevýhody, avšak to 
nehodlal dopustit. Hodlal otočit situaci ve svůj prospěch. Udělal ještě několik kroků vzad, načež – ve 
chvíli, kdy se Inkvizitor napřahoval k dalšímu úderu – lehce změnil polohu své levé ruky a vystřelil ze 
svého zápěstního blasteru dávku čtyř střel. Ranar, který očividně neodhadl jeho výzbroj, nedokázal 
včas zareagovat a tři střely schytal do oblasti žaludku. Zraněn, zakolísal, zatímco po něm Kraytt sekl 
mečem. Ač dokázal Inkvizitor čepel vykrýt, nedokázal se vyhnout vojákově pěsti, která jej plnou silou 
udeřila do tváře. Inkvizitorova hlava se zvrátila, z nosu mu vytryskla krev, a znovu přišla další rána, po 
které Kraytt nepřítele bez milosti probodl. Vytrhl mu meč z těla a jediným rychlým pohybem 
Inkvizitorovi usekl hlavu. Nebyl čas se rozptylovat, rychle se zorientoval. V místnosti byl již pouze 
Hack. Všichni Šedí padli jeho rukou. Namířil na něj blasterem a začal střílet – musel využít nepřítelova 
rozptýlení, dokud jen mohl.  
 
Hack měl jen málo času na zorientování, ale i tak si dobře všiml, že tím padlým byl Ranar. Už ho 
začínalo pomalu unavovat, že všichni, co mu chtějí pomoct, umírají. Hack ledabyle orazil všechny 
střely pomocí mečů, poté jeden z nich vrhl přímo na Kraytta, s druhým na něj naběhl. Major dokázal 
včas zareagovat a meč, který po něm Hack hodil, vykryl svým štítem. V tu chvíli, kdy zrušil své krytí, 
byl již Inkvizitor u něj. Zapřel se, meč připravený, a čekal na jeho útok. Hack zahájil na obranu Kraytta 
sérii rychlých, tvrdých a nekompromisních úderů. Dobře věděl, že jeho nepřítel většinu ran vykryje, ale 
tím ho i zaměstná, stejně tak jako před časem Kayna. Hack pravou rukou zareagoval a pomocí Síly si 
přitáhl odhozený meč, aby Kraytta probodl přímo zezadu. Majorovy detektory zaznamenaly, že Hack 
použil Sílu; určitě se jej snažil zabít skrz manipulaci s vrženým mečem, jak to udělal Šedým. Rozhodl 
se, že taky předvede svá esa. Odrazil několik Hackových úderů, načež vyskočil a aktivoval trysky, jež 
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měl zabudované v botách. Místnost osvítil záblesk ohně, Kraytt vyletěl několik metrů do výšky a 
dopadl na zem. Ve chvíli, kdy dosedl, Hack chytil svůj druhý meč, který si, jak major vytušil, přitáhl. 
Nyní byl v nevýhodě, Kraytt měl dostatek času útočit. Napřáhl se a sekl.  
 
Hack byl překvapen. Na poslední chvíli zablokoval úder, který byl tak silný, že mu málem jeden z 
mečů úplně vyrazil z ruky. Teď byl ale na řadě on. Začal dávat svému nepříteli rány. Kraytt chvíli 
vzdoroval, ale nakonec byl nucen začít ustupovat k rohu místnosti. Přesně tak, jak Hack chtěl. Jakmile 
Kryatta dotlačil do této pozice, pomocí Síly shodil několik vyviklaných cihel, přímo majorovi na hlavu. 
Že reflexy jeho nepřítele byly velmi dobré čekal, proto jakmile se pokusil o úhyb, tak v této zranitelné 
pozici po něm spustil salvu blesků.  
 
Kraytt zaúpěl bolestí ve chvíli, kdy do se do něj Hack opřel pomocí Síly a sežehl jej sithskými blesky. 
Normálně by je snad i dokázal vykrýt, ale v tuto chvíli jej nepřítel přelstil a dokázal jej o jakoukoliv 
možnost obrany připravit. Majorovy se podlomily nohy a sesunul se v křeči podél zdi, zatímco se na 
něj Inkvizitor rozeběhl. Kraytt na poslední chvíli zavolal Černé, zatímco uhnul z rány Hackova meče, 
která se v explozi suti zasekla do zdi. Kraytt se postavil na nohy a otočil se čelem k Hackovi. Ten 
neustupoval, naopak, rozběhl se na majora, hodlal ho zničit, smést jej z povrchu zemského. Už 
nehodlal udělat tu samou chybu co s Kaynem. Kraytt se připravil meč v obranném postoji, avšak 
Bojový Inkvizitor ho začal Sílou svírat, dostávat ho do sevření, ve kterém neměl šanci si svůj bojový 
postoj udržet. Hack byl připraven udělit svému nepříteli smrtící ránu, avšak v ten moment padlo 
několik výstřelů. Hack je všechny odrazil, zprudka se zastavil a připravil meče k obraně. V tu chvíli se 
za majorem objevilo jedno z družstev Černých. Nastala chvíle ticha, kdy obě strany přeměřovaly sílu 
té druhé. Kraytt zavelel k útoku a začal střílet po Hackovi, aby získal jeho pozornost a dal tak Černým 
možnost se k němu dostat a skoncovat s ním jednou pro vždy. 
 
Hack bleskurychle zablokoval několik majorových výstřelů a poté se musel začít okamžitě bránit proti 
Černým. Od prvního dostal ránu čepelí směrem na hlavu, kterou zablokoval. Pak vojáka kopnul do 
břicha a Sílou ho odhodil na jeho přicházející kolegy. Ti z toho byli mírně vyvedeni. Hack získal trochu 
času navíc a zlikvidoval jednoho z nich. Vojáci ho začali obkličovat. Smyčka se začala pomalu 
stahovat. Hack se rozhlížel kolem sebe. Musel něco udělat. Jestli se bude jen bránit, stane se tenhle 
zatracený palác jeho hrobkou. Věděl, že jakmile nepřítel zaútočí, je konec. A ten přišel dříve, než 
čekal. Zničehonic jeden z vojáků zaútočil, dvěma krátkými meči se pokusil Hacka probodnout – ten mu 
jednu ruku usekl v předloktí a následně jej Sílou podrazil – ale jakmile tak učinil, další z vojáků jej 
napadl ze zálohy a bodl jej do zad. Další se připojili a vrhli se na něj. Hack s řevem – napůl bolestným, 
napůl zuřivým – sekal a bodal všude kolem sebe, odrážel čepele hordy vojáků, kteří se na něj vrhali v 
posledním zoufalém pokusu o přežití. 
  
Hackovi se začalo pomalu zatmívat před očima. Černých přicházelo čím dál tím více a více, obklopilo 
ho jako mrchožrouti mrtvé zvíře. Naprosto vyčerpaný Hack se ale ještě snažil rozdat aspoň co nejvíc 
ran, vzít jich co nejvíce sebou. Ucítil bodavou bolest, jednu z čepelí znovu nestihl vykrýt a ta se mu 
zaryla do ramene. Už ani nevykřikl, tu bolest přestával cítit, stačil se tomu jen poddat... Jeho oči se už 
konečně začaly zavírat... V ten moment ale ta tíha polevila, několik vojáků přímo před Hackem spadlo 
rozsekaných k zemi. Ta jasně červená záře se jimi prohnala jako nůž máslem. Pak se otočil a vrátil do 
rukou svého majitele, který stál přímo před schody jako předzvěst hrozby a zkázy, která bude 
následovat.  
 
Hábit té osoby byl na několika místech úplně roztrhaný, na několika místech dokonce krvácel. Jeho 
vlastní krev pokrývala většinu zevnějšku jeho těla. I přes tyto fakta Vrchní Inkvizitor Seris stále stál na 
nohou a nikdy necítil tak velký vztek jako teď. Jeho hrozivý bojový křik se zčal ozývat chrámem jako 
řev nějakého zvířete. Hack pocítil, jak několik Černých vylekaně o pár kroků ustoupilo. Seris se 
rozběhl přímo do jejich největšího shluku, s Hackem v patách. Ten včas zaznamenal Černého, který 
se pokusil Vrchního Inkvizitora překvapit zezadu a vrhl po něm světelný meč, který se mu zabodl 
přímo do hlavy. Seris udělal otočku, chytil Hackův meč a se dvěma zbraněmi naráz znovu zahájil 
chladnou řezničinu. Hack udělal skluz a se svým jediným mečem přesekl vejpůl dalších několik 
vojáků, kteří nabíhali na Serise. Ten mezitím sám vrhl Hackův meč na několik vojáků a spolehlivě je 
usmrtil. Hack se otočil tím směrem a svoji zbraň na navigoval na další nepřátele, poté si ji vrátil zpátky 
do ruky. Dříve velcí rivalové, teď nechtění spojenci bok po boku bránící se proti smrtící přesile.  
 
Kraytt pohlédl na oba Inkvizitory. Byl to smutný pohled, jak se krčili jeden vedle druhého, připraveni 
bránit vyhasínající plameny svých životů. Oba stáli před zbývajícími oddíly Černých, které je pořád 
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držely v poměrně těsném obklíčení – kterýkoliv pohyb se mohl stát útokem; a příliš pomalá reakce by 
znamenala smrt. Rozhodl se to skoncovat. Prudce namířil rukou na Serise a zasypal jej střelbou ze 
svého příručního blasteru. V rychlosti rozdělil povely Černé na dvě skupiny – početnější se vrhla na 
Hacka, menší na Serise. Ten stále odrážel střelbu od přibližujícího se majora, zatímco na něj zaútočili 
dva Černí. Jednoho dokázal zranit a odrazit, druhého vykryl, ale v ten moment se na něj vrhl Kraytt. 
Zasadil několik rychlých úderů, jež Inkvizitor vykryl a pomocí Síly mu podrazil nohy. Černí se opět vrhli 
na Serise, aby svému veliteli dali čas se vzpamatovat. Major se zvedl a zaútočil na Vrchního 
Inkvizitora, jenž se momentálně bránil jednomu z Černých. Několika mocnými údery jej připravil o 
rovnováhu a vyrazil mu meč z ruky – a než si jej nepřítel stihl přitáhnout Sílou, nakopl jej svou 
kybernetickou nohou do hrudníku. Seris proletěl vzduchem vzad a zhroutil se na zem.  
 
Kraytt zařval pokyn k ústupu, zatímco se zbývající Černí stáhli ke vchodu do chrámu. Pohlédl na 
Hacka, který se opíral o jeden z mečů; opodál ležel Seris – a stiskl rozbušku. Stropem chrámu 
problesklo několik explozí a následně se masa kamení dala do pohybu. Poslední, co Hack viděl, než 
jej zasypala suť, bylo, jak padající strop zavalil nehybného Serise.  
 
Od vstupních dveří chrámu se stále valil řídnoucí oblak prachu. Všichni vojáci Armády Nového Světa 
již byli pryč; odvezly je první lodě, aby je co nejdříve dopravily do zdravotního centra na jednom z 
ozbrojených vojenských transportérů, který právě čekal na orbitě planety. S druhou vlnou lodí přiletěli 
technici a lékaři. Lékaři prohledali a odnesli mrtvá těla, zatímco technici začali pracovat na lodi, kterou 
na místo přiletěli Sithové – dokázali se vlámat dovnitř a zprovoznit ji, tudíž byla schopná odletu. Podle 
plánu měla být přesunuta na Základnu, aby ji podrobili prohlídce. Šlo především o to, aby se z ní 
pokusili vytáhnout co nejvíc informací, které by mohly poskytnout jakoukoliv výhodu proti nepříteli.  
 
Kraytt na celou situaci dohlížel. Už bylo skoro po všem. Dával tomu tak deset minut, než se všichni 
seberou a nadobro tuto planetu opustí. Akce to byla nakonec docela úspěšná. Aktivoval svůj 
komunikátor a vytočil linku Velitele Cassandry Stern. Po krátkém tichu se na druhé straně ozval její 
hlas. Kraytt ji ohlásil průběh operace Zerul. Podařilo se jim zlikvidovat veškeré nepřátelské jednotky; 
cena za takové vítězství bylo sedmadvacet mrtvých na jejich straně. Z třiceti Černých přežilo osm, z 
deseti Šedých pět. Momentálně dokončují přípravy odletu; na základnu kromě svých lidí přivezou i 
loď, kterou na místo přiletěli Sithové. Stern nařídila dokončit akci. Velení bude nadšené. 
 
Jeden z pilotů Armády Nového Světa oznámil, že je vše připravené. Major si naposledy prohlédl palác 
na Zerulu, džungli kolem něj a potemnělou noční oblohu, která celé místo přikrývala. Otočil se a vešel 
do lodi, která za ním ihned zavřela dveře. Posadil se a pokynul k odletu. Loď se vzápětí vznesla a 
pomalu opustila planetu. Kraytt zavřel oči a přemítal, zatímco se o něj začal pomalu snažit spánek. 
 
Když byl Vrchní Inkvizitor Carsche zabit Kaynem… nebyl to zcela konec. Postupně z něj vyprchával 
život. Rozplýval se v Síle. Jeho existence byla u konce. Přímo cítil, jak vychází ven, aby se stal ničím, 
neexistujícím stínem po boku dalších již mrtvých Inkvizitorů, svých bratrů. I Sith může zemřít. Bylo to 
tak blízko, anebo ne?  
 
Povšiml si natažené ruky, šel po ní dál pohledem, až se dostal k elegantní postavě, která vypadala 
stejně jako jeho bratři, ale místo nějaké bojové uniformy byla oděna v čistě bílém velkoadmirálském 
obleku se světelným mečem houpajícím se jí na opasku. Byla napůl průhledná. Carsche cítil, jak se 
jeho smrt zastavila. ‚Co se to děje?‘ pomyslel si.  
 
Postava mu postrčila svoji ruku ještě blíž. Nabídka mu druhý život a velkou moc, pokud ji dovolí stát 
se jeho součástí. Carsche se nechápavě zeptal, kdo to je. Postava odpověděla, že Lord Honworddas. 
Carsche si na něj vzpomínal. Zradil Sithy kvůli našeptávání toho prohnilého Kray Sise a jeho Unie 
svobodných systémů. Nechtěl mu věřit. Od jeho ruky se odtáhl.  
 
Word ale naléhal, že ho může zachránit. Carsche ale chtěl důkaz, že tohle není jen lest. Carscheho 
hlas se chvěl, dosud se smrti nebál, ale teď, když měl možnost jí obejít, se v něm probudil strach, že 
by mu ta možnost mohla proklouznout mezi prsty. Word vysvětlil, že to on mu pomohl v boji proti 
Kaynovi – tím, že ho posílil. Dopřál mu tak toto rozhodnutí o životě a smrti. Kdyby měl useknutou 
hlavu, Word by ho už zachránit nedokázal. Word zamlčel skutečnost, která děsila i jeho, že v tu chvíli 
nebyl jediný, kdo podporoval Carscheho v boji. Byla tam ještě nějaká síla. Navzdory tomu ona sama 
poté, co Word Carscheho opustil, aby ho Kayn mohl smrtelně zranit, nedokázala Inkvizitora 
podporovat dostatečně silně. 



24 

 

Word mu řekl, aby se s ním podělil o své tělo – potřeboval si s někým nutně promluvit. Pak bude patřil 
jen jemu, i s Wordovou mocí. Carsche už nad tím vůbec nepřemýšlel a uchopil nabízenou Wordovu 
ruku. Celý svět se zamotal, zákony Síly, existence a vesmíru byly narušeny.  
 
Přesto Carsche najednou ztěžka dýchal, zavalen troskami, které vypadaly, jako by do chrámu 
nabourala nějaká loď. Znovu v sobě naplno cítil Sílu, cítil jí v sobě mnohem víc. Byl si jist, že dostat se 
ven bude hračka.  
 
Hlas v jeho hlavě se však zasmál. Word mu trochu lhal. Jeho tělo si zabral do doby, dokud mu bude 
schopno sloužit. Carsche neměl možnost se bránit, přijmul do sebe Worda v plné podstatě a jejich síla 
vůle se nedala srovnávat. Brzy byl pouhým zrnkem, které bylo uvězněno, aby tělo neztratilo svou 
původní moc.  
 
Word se usmál a s ním i Carscheho tělo, byl to nádherný pocit být zpátky. Čas pomsty se blížil, ale 
Word moc dobře věděl, že sám to nezvládne nikdy. Potřeboval spojence a on věděl, kdo by si ho mohl 
pamatovat a třeba si vzpomenout, že on, velitel sithských flotil, zradil Sithy kvůli víře v jeho moc. Jeho 
bude potřebovat, pokud se má pomstít a získat, co mu po právu náleží. I to mělo háček, když po něm 
pátral ještě jako duch v Síle, jako by se mu úplně vypařil. Musel naprosto zmizet mimo jeho prostor 
hledání, mimo známou galaxii. Hledat jinde nemělo smysl. Přesto si Word nezoufal, ten bojovník, se 
kterým se Inkvizitoři střetli, byl Kayn Sis. Druhý nejvyšší v řádu Rytířů Irustsis a Unii svobodných 
systémů. Pokud někdo bude znát Krayovu polohu bude to Kayn. Jistou dobu ho pomocí Síly ve formě 
ducha následoval a zjistil pár klíčových věcí, například jeho druhou identitu a místo jeho pobytu.  
 
Problém s odvozem nebyl, každý z těch, co přežili, si sice odvezl svou loď, jenže všichni zapomněli, 
že z Nočních plášťů nikdo nepřežil a jejich raketoplán tam jen čekal, až si pro něj přijde. Brzy již letěl 
vesmírem, než skočil do hyperprostoru, zamyslel se. Nakonec si pro sebe pokývnul hlavou a zadal 
kurz na planetu Hoth. Chtěl si tam něco vyzvednout. Cestou si upravil Carscheho dvojitý světelný meč 
pro své potřeby, rozdělil ho na dva obyčejné, kteréžto oba nastavil, aby měli kratší čepel.  
 
Brzy vystoupil z hyperprostoru, skenování mu odhalilo, že se tam nachází malá ligová základna s 
přistávací plochou. To bylo přesně to, co potřeboval, mohl v pohodlí přistát, a ještě se protáhnout, než 
si dojde pro to, kvůli čemu přiletěl.  
 
Když začal přistávat, ignoroval výzvy k identifikaci, a tak už na něj venku čekal celý oddíl vojáků. 
Otevřel se průchod a on vyšel ven, stále oblečen v Carscheho bojovém obleku a plášti s kápí 
přehozenou přes hlavu. Zima mu však nebyla. Stormtroopeři Ligy na sobě měli zbroj pro toto klima a 
jejich velitel, což Word určil podle nárameníku, na něj zakřičel, aby řekl, kdo je. Krutý studený vítr 
většinu zvuku smetl, ale Word slyšel zřetelně. Odpověděl „vaše smrt“ a Sílou zvýšil svůj hlas tak, že 
žádný vítr ho nemohl ztišit. Zapnul rudý světelný meč.  
 
Velitel vydal rozkaz k palbě a tucet vojáků spustil palbu ze svých blasterů. Word střely snadno odrážel 
do okolního sněhu, kde se ho vždy trocha vypařila. Mezitím ve své levé ruce koncentroval Sílu do 
kulovitého tvaru a vypustil jí doprostřed vojáků, šest jich bylo přímo zasaženo a jejich těla se z většiny 
vypařila. Další schytali menší část uvolněnou její explozí, až zbyli jen dva schopní palby. Word pověsil 
svůj meč na opasek. Vyhýbal se snadno střelám a pak luskl oběma rukama směrem na každého z 
obou vojáků. Jejich hlavy vybuchly a těla bez života padla na zem. To už se otevíraly dveře základny, 
vybíhali z ní další vojáci a už zdálky po něm pálili. Byla tam i dokonce dvě kráčedla.  
 
Word se jen usmál, začal zachytávat sníh létající kolem, ze země vyzvedl další a další. Následně ho v 
jedné smrtící bílé vlně vypustil, zatímco jí stále zvětšoval. Celá základna včetně celého jejího 
osazenstva byla pod ním pohřbena, navždy.  
 
Word poté vykročil do krajiny a když se po hodině vracel, měl se sebou dvě mohutné wampy, které 
měly nahradit ty, které byly pobity Sceletonovými vojáky poté, co ho Sceleton popravil za zradu. Do 
raketoplánu si také jako jídlo vzal těla dvou vojáků, kterým nechal vybouchnout hlavy. Vražedná zima 
maso jistě poctivě zakonzervovala. Byl čas řešit opravdové záležitosti. 
 
Král B-art právě pronášel svoji řeč o stanici SIN. Stál před mnoha významnými muži říše a mladou 
rytířkou Jedi. Admirálové, váleční teoretici, praktici a vojáci spokojeně pokyvovali a nechali se unášet 
B-artovým povídáním. Přesto tento impresivní a sebevědomý monolog nesl stopu něčeho, co Elyneu 
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hned zaujalo: zmínku o extrémní ceně stanice. Král Rhumie sotva kdy mluvil o negativech, v lidech tak 
vyvolával pocit naprostého bezpečí a klidu. Jen mezi úzkými kruhy mluvil takto otevřeně. Kdyby to ale 
nic neznamenalo, nezmínil by to tam důrazně.  
 
Velcí muži kolem Elynei pokyvovali a tleskali. Rytířka stála a podezřívavě si prohlížela krále. Toto jí 
někdo musel objasnit. Křikla na Ali-Hara, který ji uvedl poprvé ke králi. Všimla si, že tato osoba se 
často objevuje okolo krále a ví o všem, co se kde stane a šustne. Byla to taková drbna Královského 
paláce. Navíc by vsadila krk na to, že se Ali-Harovi líbí. Chtěla od něj něco vědět – jaký je skutečný 
stav královské pokladny. Ali-Har byl ochotný to říct, ale něco za to chtěl – sex s ní. Šokovaná Elynea 
mu dala facku. Ali-Har na tom trval, tak mu dala Sílou posílenou pěstí do břicha. Znovu opakovala 
svoji otázku. 
 
Pak přišla za králem a rázně požádala o soukromou audienci. Elynea vběhla do trůnního sálu s 
takovou energií a sílou jakou u ní B-art ještě nezažil. I tři poradci pod ním se na sebe a krále zmatečně 
dívali. A když došla Shaanti ke trůnu, překvapilo její minulé chování očividně i ji samotnou. Jako by si 
říkala, co se právě stalo, co právě udělala.  
 
B-art ji audienci udělil, koneckonců, byla velvyslankyní Ligy. B-art pokynul na muže a ti odešli z 
místnosti. Elynea se chvilku odhodlávala, ale pak řekla, že moc dobře ví o stavu pokladny. Byla 
prázdná. B-artův výraz se rychle změnil. Elynea mu řekla, že to ví od Ali-Hara. Dostala to z něj pomocí 
Síly, za což se omluvila. B-art se zasmál a odmlčel se. Zeptal se jí, jak s tou informací hodlá naložit. 
Uvědomoval si, že pole působnosti této dívky je znatelně větší, než by chtěl. Svým způsobem si za to 
mohl sám. Představil jí říši s královskou epikou a ona se díky svým činům a charismatu dostala do 
obecného podvědomí a nyní mělo její slovo až příliš velkou váhu.  
 
Elynea mlčela. Sama nevěděla, co s tou informací. Tak dopředu nepřemýšlela. Nebo spíše nechtěla 
přemýšlet. Řekla, že neví, a v síni znovu nastolilo ticho. Zeptala se, proč o tom nikdo neví. Král se ji 
zeptal, proč vojáci chodí do války. Elynea přesně věděla k čemu jí chce B-art dostat. Co chce, aby 
řekla. Nechtěla to udělat, ale jak by někteří mistři Jedi řekli, byla v tom až po uši. Řekla, že je to jejich 
práce. B-art dodal, že jeho prací je zase vládnout říši a dělat často i neetická rozhodnutí. B-art 
vysvětlil, že kdyby se obyvatelé dozvěděli o stavu pokladnice, nastala by rebelie. Hned by se odtrhla 
od říše třetina planet, další třetina do pár let. Rhumie drží říši pohromadě hlavně díky síle armády, 
která ji ochraňuje. Armáda je zase pohromadě jen díky penězům. Peníze zase přitékající z daní z 
planet říše. Je to cyklus, který funguje. Finanční krize je pouze chvilková záležitost. Po válce hned 
znovu z kořisti a reparací peníze budou. Vysvětlil, že peníze mizí do války. Stanice SIN byla drahá, 
stejně jako znovuvybudování továren a stavba droidí armády na Thule a Hypori. B-art přiznal, že není 
dobrý ekonom. Je ale dobrý voják a politik.   
 
Elynea se chvilku zdráhala a poté řekla to, co už nějakou chvíli měla v hlavě. Věc, co jí na politice říše 
vadila nejvíce. Řekla mu o planetě Xo. Viděla, co provedla Rhumijská armáda. Popravy vládců, 
poloprázdná města, vypálené domy. B-art trval na tom, že planetu Xo zachránil. Ta planeta byla díra. 
Krvavá díra. Opozice se vzbouřila a neúspěšně zabrala Kapitol planety. Začala šílená občanská válka. 
Desetiletí bojů, kdy střední třída s podporou z venčí a bohatá aristokracie podporována plebem 
bojovaly o nadvládu nad planetou. Ve finále z původních mužů, co konflikt začali, nezbyl nikdo a 
válčilo se ze zvyku. Poté přišel on. Nechal popravit vůdce obou stran a prohlásil se za vůdce. A 
planeta poznala klid. 
 
Elynea chtěla namítnout něco o skutečných informacích, ale B-art je hned označil za propagandu 
Ligy. Elynea se zamračila. Ne zlobou, ale zmatením z informací, které věděl muž před ní. B-art řekl, že 
Lize propagandu nezazlívá, udělal by totéž. Dodal, že střední třída byla podporována zvenčí. Elynea 
jemně pokyvovala a čekala až král dokončí větu, kterou ale záměrně nechal otevřenou. Jak jako z 
venčí, pomyslela si Shaanti a náhle jí to došlo. Ani nevěděla, co má říct. B-art to tedy řekl za ní: Liga 
měla stejný zájem na Xo, jako on. On byl pouze rychlejší. Proto nikdy doteď nedošlo k většímu 
kontaktu mezi Corellií a Rhumií. Byli konkurenti, co si navzájem strkali klacky pod nohy. 
 
Elynee tyto tvrzení jakožto mostu mezi Ligou a Rhumií ukázaly nový pohled na věc. Po poslední týdny 
si vztah Ligy a Rhumie očividně docela idealizovala. B-art vysvětlil, že Liga se prezentuje ve známém 
vesmíru jako ta správná strana. Ale kdo ji vede? Sympatický, ale slabý pacifista Sca-Lia-Kama, poté 
charismatický, ale krutý pirát Warmitth a jako třetí silný voják Brae, který je ale naplněný nenávistí k 
Onbelikovi a díky tomu provádí úplně nesmyslná rozhodnutí. A Onbelik byl první po dlouhé době 
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důležitý prezident Ligy, hlavně proto, že později nechal pobít většinu Jediů a prohlásil se za Sithského 
císaře. A takových věcí je mnohem víc. Vedení B-artova současného největšího spojence je bizár.  
 
Chtěl ještě něco říct, ale Elynea ho přerušila. Sklesle mu poděkovala. Král se na ní chvíli zmateně 
díval a poté ji propustil. Dlouho se nestalo, že by mu někdo skočil do řeči. B-artovi se to zdálo zvláštní, 
ale Elynea se mu začala svým způsobem líbit. 
 
Mandalore. Raketoplán klesal na jednu z mnoha přistávacích ploch planety hrdých válečníků. Word 
moc dobře věděl, že nemůže doufat v to, že by se ke Kaynovi dokázal prosekat přes celou armádu 
elitních válečníků. Tohle nebyli ligoví vojáci, ale lidé, kteří žili bojem. Jistě by jich spoustu pobil, ale 
nevyhrál by. Tohle bude muset vyřídit tajně a potichu.  
 
S obličejem krytým kápí vyšel ze své lodi, pomáhaje si Sílou se prosmýkl kolem strážných. Obdobným 
způsobem vnikl do paláce Mandalora. Cestou musel omráčit čtyři strážné, kteří mu až příliš překáželi, 
ale zatím nebyl nucen použít smrtící útok či světelný meč, kterým se stejně chtěl co nejvíc vyhnout. 
Nakonec stáli mezi ním a Kaynem, jenž se nacházel v trůnním sále, jen jedny vstupní dveře chráněné 
čtyřmi strážnými. Word přivřel oči a dva se v mdlobách svezli na zem. Než další dva zareagovali, 
mrštil je Sílou na stěnu, čímž je taktéž omráčil. Palácem se rozezněl zvuk poplachu, ale to už si Word 
Sílou rozevřel dveře a nadlidskou rychlostí se dostal přímo do sálu a dveře za sebou zavřel, přesně 
tak, aby zastavil střely, které po něm vyslali strážní, kteří tam z venku zatím dobíhali.  
 
V sále byl asi tucet strážných, kteří na něj okamžitě zamířili připraveni pálit, zatímco na trůně seděl 
Mandalore. Word se jeho směrem usmál zkaženým sithským úsměvem. Oslovil ho jako Dhara Jhetta, 
chtěl si s ním promluvit o důležitých záležitostech, které mohou zcela změnit dění v této galaxii. Kayn 
poslal všechny pryč. Podíval se na nevítaného návštěvníka a cítil z něj divnou energii. Po chvilce Kayn 
řekl, že ho zabil – chtěl vědět, jak to, že stále žije. Word na rovinu řekl, že ovládl tělo umírajícího 
Carscheho. Word řekl, že chce mluvit s Krayem Sisem. Nebyl schopen ho najít, ale věřil, že Kayn zná 
jeho pozici. Kayn vstal z trůnu, vzal do ruky Darksaber a namířil ho na Worda. Zeptal se ho, co mu 
dává jistotu, že mu to řekne. Word přiložil ruku na svůj světelný meč a představil se. Řekl, že kvůli 
Krayovi zradil své bratry i svého otce Sceletona, protože pochopil jejich šílenství. Chtěl, aby galaxii 
vládl pravý představitel temné strany Síly. Totéž chtěl i nyní. Chtěl pomoci Krayovi dokončit jeho dílo. 
 
Kayn o Wordovi už slyšel. V bitvě o Rhumii neměl možnost ho potkat. Kayn schoval Darksaber a sedl 
si zpět na trůn. Řekl však, že sám neví, kde se Kray nachází. Už nějakou dobu ho nemohl 
kontaktovat, dokonce ho ani necítil. Jako by zemřel. 
 
Word vrátil svou ruku do klidné pozice. Vysvětlil, že s ním musí mluvit co nejdřív o Císaři Dassovi. 
Jeho bratr se stal strašlivou hrozbou. Pro celou galaxii. Pro celou Temnou stranu Síly. A navíc to 
vypadá, že Word je jediný, kdo si to uvědomuje. Kray ho možná dokáže zastavit, ale musí to být brzy, 
než bude pozdě. Jestli je mrtvý, už nezná o žádném způsobu záchrany. Kayn řekl, že on sám na 
Dasse nestačí. Když se s ním utkal naposledy, málem přišel o život. Doporučil Vrahose, který je na 
podobné úrovni, jako Kray. Word dodal, že Dass je nyní ještě mnohem mocnější. Vrahos by mohl 
pomoci, pokud by byl ochoten spolupracovat. Pomohl Krayovi s likvidací Darth Erdega, tak by mohl 
pomoci i nyní. Word se rozhodl, že si s ním promluví.  
 
Pak Kayna požádal o ubytování. Na oplátku mu nabídl cenné informace o Sithech. Kayn se zamyslel, 
Word by jistě mohl být spojenec, ale též je velmi nebezpečný, ale pokud ho bude hlídat, tak by mělo 
být vše v pořádku. Souhlasil, ale pohrozil, že pokud ho bude chtít zradit, zabije ho. Word řekl, že 
v průběhu času bude používat jiná těla. Umírající těla totiž příliš dlouho nevydrží. Dodal, že Kayna 
nemá v úmyslu zradit.  
 
Word zavadil pohledem o podivné oko, které bylo vystavené vedle trůnu. Kayn vysvětlil, jak němu 
přišel. Předpokládal, že ty dva vrahy poslali Sithové. Word řekl, že Dass má jiné starosti než zabíjet 
Mandalora. Současní Sithové se nijak o sithskou alchymii nezajímají, ovšem o magii ano. Kayn řekl, 
že když naposledy zkoušel s okem experimentovat, málem ho to stálo život. Word si to oko chtěl 
půjčit, aby mohl provést testy, ale Kayn mu to nedovolil. Word pak odešel, protože Kayn chtěl strávit 
čas se svojí ženou.  
 
Král B-art stál na vyhlídce a pozoroval. Zapadalo slunce a rubínově červená oblaka nad impozantní 
scenérií dodávala celému výjevu krvavě děsivý nádech. Krvavý jako dny, které přijdou, slibovali si 
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mezi sebou královi muži s připíjeli si šampaňským. Admirálové doufali nad rychlém ukončení války. 
Mladí vojáci zase očekávali slavná vítězství. Všichni ale viděli přicházející zítřky jako zcela jistě pro ně 
příznivé.  
 
Vedle krále stál bývalý Jedi Maza, na druhé straně vysoký Sarak. Za králem se nacházela Elynea 
Shaanti, která naslouchala silnému řevu motorů. Její úkol byl splněn. I přes časté komplikace 
způsobené její nekompetentností v tomto odvětví se jí povedlo je získat. A za zadumaného přemýšlení 
nad krásou dnešního dne dopadla mohutná těla pěti prvotřídních křižníků třídy Imperial II na povrch 
hlavní planety Rhumijské říše.  
 
Před B-arta přišel vysoký muž v drahé, odznaky ověšené uniformě. Uklonil se a představil se jako 
Siedolf Allec. Admirál těchto pěti křižníků. Pod jeho velení spadali Lorne Villars, Leo Gavella, Jarvuv 
Rivetti, Jaxon Ulf Kidd a Dayl Welix. Byli připraveni plnit královy rozkazy. B-art se s nimi přivítal a 
pozval je na tradiční rhumijský přípitek. 
 
Král si byl vědom předností a slabých stránek nepřítele. Mezi ty slabší považoval typickou sithskou 
agresivní náturu, která se mohla s logickým uvažováním jejich nových spojenců dobře křížit. Zdravý 
strach měl ale z na Sílu citlivých bojovníků. V boji byli podle svědectví velmi efektivní i proti dobře 
cvičeným vojákům. Mezi vojáky by mohli tito muži vyvolat zmatek, ne-li paniku, což by mohlo nemálo 
ovlivnit. Na ty se B-art připravil stejnou, nebo podobnou silou.  
 
Mezi nové posily přibyl Sith z časů Darth Maluma, jeden z jeho nejlepších vojáků – Darth Fred. Do 
služeb krále se také upsal Jacky Flintlock, zabiják s dlouhou minulostí a nemálo krve na rukou. Tito a 
další muži tvořili jistou první linii obrany proti Dassovým Sithům.  
 
Podstatně si B-art začal rozumět s Elyneou Shaanti. V minulých dnech spolu vedli několik rozhovorů, 
většinou při potkání v paláci, jednou u večeře. Večeřet sám nebo s vlivnými Rhumiany se omrzí. 
Královy se líbily její moderní názory, přesto se mnohokrát rozcházeli v otázce absolutistické vlády, 
která byla nově nastolena. Společné rozhovory ale tato dvojice začala více a více vyhledávat.  
 
Pomenší flotila byla připravena. Vojáci v ocelových gigantech čekali na svých místech na další 
rozkazy. B-art přijel výtahem na velitelský můstek a vydal rozkaz – směr Hevurion. 
 
Chisský průzkumník zachytil signál. Rozběhl se k větší hromadě sutin, následován několika 
příslušníky z oddílu Alpha. Jejich velitel na tuto odpověď jen tiše přitakal a pomalou chůzí se vydal za 
nimi. Všude je tma a ticho, které narušuje jen mnohačetná světla z baterek průzkumníků, která se 
začnou shromažďovat u společného bodu. Když k tomuto bodu došel i velitel, vydal rozkaz několika 
průzkumníkům o ještě větším zabezpečením tohohle perimetru. Zbylí Chissové mezitím začali s 
rychlým a zároveň opatrným vyklízením trosek. Po pár minutách je konečně našli – dvě Sithská, leč 
nehybná těla.  
 
Hackovi se v bezvědomí zdálo, jak ho oslovuje jeho otec. Oslovil ho jako „Revargus“. Hackův výkřik se 
ozval lékařským sálem a vylekal skupinku chisských doktorů a lékárníků. Ti se okamžitě rozběhli ke 
svému pacientovi, který byl ve viditelném šoku. Cítil obrovský vztek, spalující zlost, kterou musel 
okamžitě ze sebe dostat, nebo ho sama spálí. Hackova ruka zamířila k opasku, než si uvědomil, že 
meče nemá u sebe. Tenhle fakt ho rozzuřil ještě více. Hack mávl rukou a několik droidů na sále 
explodovali. Vzpomněl si na slova svého otce. Cítil se jako kdyby tahle slova mu někdo vepsal přímo 
do hlavy. Bodavá to slova.  
 
Chisský doktor se ho snažil uklidnit. Hack měl co dělat, aby na něj Sílou nezaútočil. Neměl tušení, kde 
se to v něm bralo, ale ta zlost byla nepředstavitelná. Cítil se velmi zvláštním způsobem vyrušen, jako 
kdyby byl ve spánku a někdo ho násilím probral do kruté reality. Dezorientovaný Hack by se nejradši 
zeptal, kde to vlastně je, ale nebyl ani schopen zformulovat svoji otázku. Chisský lékař naštěstí pro něj 
dobře vydedukoval, co po něm Inkvizitor chtěl. Byl na vlajkové lodi Druhého operačního svazu. 
Průzkumné oddíly ho i se Serisem našly mezi troskami chrámu.  
 
Hack se přesto necítil v bezpečí. Pořád se mu vracela ta slova, stále slyšel ten hlas. Nutilo ho to 
zabíjet, protože jestli to neudělá, zemře on sám. Zeptal se doktora, co se to s ním děje, ale doktor 
neměl ponětí. Podle všeho by měl být Hack mrtvý. 
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Viceadmirál Nibir nařídil, aby lékaři přišli na to, proč Hack žije. Admirál Birn ale dodal, že uživatelé Síly 
zvládají věci, které se vymykají chápání obyčejných smrtelníků. Doktor vysvětlil, že Hack zachránil 
Serise tím, že na sebe vzal většinu sutin. Seris se ze svých zranění vyléčí, ale Hackův stav byl 
kritický. Zbývalo mu jen pár hodin života. Náhle je ale plný síly a zničil půlku lékařského oddělení. 
Doktor dále dodal, že Hack potřeboval transfuzi krve. Jediným nejbližším dárcem byl Seris, ale když 
mu odebral krev, zjistil, že Hackova krev není identická. Nibira to překvapilo, protože všichni 
Čistokrevní Sithové jsou klony. Birn se jen ušklíbl. Nechal to dojít moc daleko. Mělo ho to napadnout. 
Teď bylo ale už moc pozdě. Birn prozradil, že Hack není Čistokrevný Sith, ale člověk. 
 
Hack konečně mohl vyměnit chladné a ocelové lékařské lůžku za svoji vlastní pohodlnou postel ve své 
kajutě. Hack se do ní usadil a pomalu zavřel oči. Po tom záchvatu agrese v ošetřovně se cítil jako 
kdyby zestárl o několik desítek let. Nikdy se necítil tak moc vyčerpaný. Doktoři mu řekli, že by měl být 
správně mrtvý, ale přesto byl tady. Doktoři ten incident nijak nedokázali vysvětlit, Hack jim tvrdil to 
samé, avšak pravda je jiná. On dobře věděl, co ho probudilo a co mu dalo energii. Jeho otec mu svými 
slovy dal sílu.  
 
Hack se pokusil usnout, ale marně. Nebylo se vlastně ani čemu divit, že z toho, co bude následovat, 
mu nešlo spát. Teď bylo ticho před bouří. Náhle se z chodby ozval Seris. Požadoval, aby ho stráže 
pustily dál. Hack se posadil a začal očekávat potíže. Seris vešel dovnitř. Jeho zranění nebyla ještě 
zcela zahojena. Seris pomocí Síly zamknul dveře kajuty. To Hacka vyděsilo a začal si pomalu sahat 
k opasku, ke svým mečům.  
 
Serise tato reakce nepřekvapila. Přesto sám odhodil zbraň na zem. Přišel, aby s Hackem uzavřel 
přátelství. Potřeboval jeho pomoc, což Hacka velmi překvapilo. Seris vysvětlil, že když podal hlášení 
Dassovi, všiml si, že někdo vysílá na stejné frekvenci jako on. Někdo z této lodi. Přišlo mu to divné, 
protože on jediný tuto frekvenci znal. Začal ten hovor odposlouchávat – a zjistil, že zrádcem je admirál 
Birn. Seris Hackovi pustil záznam toho hovoru: Birn podával informace o Druhém operačním svazu 
jistému ligovému admirálovi. 
 
Hack to nechápal. Birn byl jedna z nejváženějších osob v chisské admiralitě. Seris byl odhodlán 
odhalit důvod jeho zrady a zastavit ho. Přitáhl si meč. Hack navrhl nahlásit to Císaři, ale to bylo moc 
riskantní. Birn by to mohl odposlouchávat. Museli to zvládnout jen oni dva. Seris se na Hacka poprvé 
usmál a podal mu ruku. Hack ji nakonec stiskl a potřásl si s ním. 
 
Birn byl jako vždy na můstku, zrovna debatoval s viceadmirálem Nibirem. Seris a Hack vstoupili na 
můstek a Birn je přivítal. Seris tasil meč a prostě Birnovi sdělil, že ho zatýká. Meč tasil i Hack, ale 
zatím vyčkával. Birn byl překvapen. Seris mu vysvětlil, že se dozvěděl o jeho zradě. Všichni Chissové 
na můstku vzhlédli od svých monitorů a své pohledy namířili na Birna. Viceadmirál Nibir vypadal velmi 
šokovaně. Birn se vymlouval, že o ničem neví a že Seris je zaslepen vztekem.  
 
Hackovi došlo, že Birnovi nešlo o zničení Druhého operačního svazu. Všichni ti Chissové, co během 
toho zemřeli, byli jen vedlejšími ztrátami. Ta past během krádeže bójí, přepadení u Anaxesu, incident 
na Zerulu. Během toho všeho umírali Inkvizitoři. Proto byly i takové problémy s čekáním na nové 
Inkvizitory. Birn se chtěl zbavit jich, chtěl jejich počty snížit na minimum – a zbývající dva dostat na 
toto konkrétní místo. 
 
Výstřel byl rychlý a nečekaný. V první moment si Hack pomyslel, že útok byl veden na něj a 
instinktivně uskočil dozadu. Hack ale nebyl tím cílem. Seris spadl k zemi, byl na místě mrtvý, střela ho 
trefila přímo do obličeje. Většina Chissů na palubě vytáhla skryté příruční blastery a namířila je 
směrem k Hackovi a k admirálu Birnovi. Tleskot nakonec prolomil tohle chvilkové ticho. Nibir ironicky 
pochválil Hacka za to, že odhalil jeho plán. Bylo ale už příliš pozdě. Nastal čas převzít iniciativu.  
 
Ticho se rozléhalo po vzdáleném kusu galaxie nedaleko planety Hevurion. Šestice křižníků mrtvě 
poletovala u orbity planety. Většina vojáků buď odpočívadla nebo nakládala zásoby na ocelové 
kolosy, které byly plněny palivem z planety. Sithští vojáci v této soustavě měli pohov, a to je bude stát 
život.  
 
Z hyperprostoru se vynořilo sedm rhumijských křižníků třídy Venator a hned po nich pět ligových třídy 
Imperial II. Nastala chvíle ticha, kdy se rhumijští vzpamatovávali z příletu hyperprostorem a Sithové z 



29 

 

jejich celkového příletu. Král náhle vydal rozkaz k útoku. Děla dvanácti křižníků spustila palbu na 
nepřipravenou šestici křižníků Císaře Dasse.  
 
Útok byl dobře organizovaný, Sithové byli zastiženi nepřipravení. Ze čtyř Císařových křižníků vyletělo 
nemnoho stíhačů, kteří se pokusili o útok na ve spěchu dohodnuté pravé křídlo formace. Pátému 
křižníku nešly zprovoznit hangárové dveře a v posledním byla značná část velitelství mrtva a zbylí 
vojáci se nedokázali dohodnout na tom, kdo má větší pravomoci. Slabá letka byla tedy velmi brzo 
rozprášena lehkými kanóny ze středu formace, které měli stíhače přímo na mušce.  
 
B-art vydal admirálovi rozkaz vypustit stíhače. Z hangárů lodí Rhumijské říše a Ligy vyletěl roj stíhačů, 
které obalily křižníky jako naštvané vosy nad dítětem, co ještě před chvílí šťouchalo klackem do 
hnízda. Mezi nimi letěla ve svém letounu Elynea Shaanti. Díky Braemu věděli o jisté nevýhodě 
sithských křižníků. Šlo o únikové hangáry nedaleko můstku, které sloužily k rychlé evakuaci velitelů 
lodě. 
 
Turbolaserová děla nepřestávala pálit. Sithové nepřipravení na boj nevěděli kam dřív. První z lodí 
nejblíže ke středu formace lodí Rhumie už téměř neopětovala palbu. Z děl na křižníku vyletěly tři 
poslední střely a poté na celé lodi kompletně vypadnul proud. Vítězství Rhumijské říše bylo na dosah. 
B-art vydal rozkaz vytvořit vstupní bod pro komanda. 
 
Tři fialové dobře mířené rakety vyletěly a zničily ochranu hangárů u můstku. Stíhače doposud 
nevyhledávající boj dostaly oznámení a plnou rychlostí vyrazily. Elynea vyskočila ze stíhače a vydala 
se na můstek. Připojila se k ostatním členům komanda – Sarakovi, Fredovi a dalším – a vyjela s nimi 
na můstek. 
 
Vtrhli na něj a všem přikázali, aby se vzdali. Čtyři Sithové však neuposlechli a připravili se na boj. Na 
Elyneu se vrhli dva lehce vyšší, hubení Sithové. Zapnuli meče a bez varování začali se zběsilými 
útoky. Byli velmi dobří. Rychlejší než většina Jediů, se kterými cvičila. Musela se na jejich pohyby plně 
soustředit. Jejich sehranost jí dělala problémy. Dvakrát kolem ní dokonce prolétla střela z blasteru, ty 
ale zcela ignorovala, soustředíc na protivníky.  
 
Ty dva přesekám jen velmi těžko, došlo rytířce Jedi. Překrok, sek, odskok, úhyb, sek. Sithové dál a dál 
útočili. Druhý jí sekl po hlavě, první z druhé strany na bok. Neúspěšně. Zaútočila Elynea a pokusila se 
přeseknutí předloktí vyššího ze Sithů. Také neúspěšně. Pomyslela si, že vyšla z formy. Dva Sithové 
byli ale z jejího stylu boje lehce nervózní, její defenzivnější styl se špatně odhadoval, a hlavně byla 
dívka znatelně lepší, než očekávali.  
 
Elynea odhodila Sílou Sitha s oboustranným mečem a pustila se do druhého. Zasypávala jej seky a 
prudce postupovala dál, toto byla zatím nejlepší šance, co měla. Ta ale netrvala moc dlouho, první 
Sith se brzy zvedl a tentokrát bojovala s protivníky na dvou stranách.  
 
Sek, úkrok, obrat, sek a kotoul kolmo na Sithy. Protivníci se zastavili a zhluboka dýchali. Elynea na 
tom nebyla jinak. Budu muset reagovat rychle, pomyslela si Elynea. Dvojice již riskovala více a více. 
To byla její šance na vítězství. Jeden chytrý sek a šance na výhru budou hned větší. Když teď...  
 
Břichem Sitha nalevo od Elynei prošla rudá čepel. Jeho vylekaný pohled byl milionový. Darth Fred se 
také dostal ke slovu. Druhý Sith se na něj okamžitě vrhl. Elynea vyskočila, udělala stylové salto přes 
ovládací pult a přesekla Sithovi záda. Fred ji pochválil a přistoupil k ovládacímu panelu.  
 
Mezitím byli všichni Sithové pobiti. Oba námezdní lovce to stálo život, ale Elynee jich nebylo moc líto. 
Všimla si mladíka ležícího na zemi. Fred splnil, co řekl a doopravdy mu usekal končetiny. Sarak se pln 
energie prosekával přes poslední velící důstojníky. Připomínalo to krájení narozeninového dortu 
mečem. Žádný odpor. Ti, co pozvedli zbraně na odpor, již byli mrtví. Elynea ho musela okřiknout, aby 
toho nechal. Fred vítězoslavně odstřihl celou loď od energie. Prohlásil ji za majetek Rhumijské říše. 
Obrana lodi padla. 
 
Warmitth byl zaneprázdněn svým projektem, takže ztratil přehled o politice a nemohl ani osobně vést 
útok proti invazní síle. Stavěl energo-brnění, které mu mělo dát větší šanci v boji. Pracoval na něm již 
118 dní, finální verze byla model 15. Brnění mělo plamenomety a paralyzéry na rukou, granátomety 
na ramenou a blaster v hrudním plátu. Na hrudi byla také schránka pro ysalamira. Helma měla 
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senzory pro snadné zaměřování. Brnění bylo poháněné servomotory a umělými svaly a poskytovalo 
nadlidskou sílu. Mohl se tak rovnat Huixujachuxtlovi, onomu veliteli invazní síly… 
 
Hack se nemohl přestat dívat na mrtvé tělo Serise. Nedalo se přímo říct, že by ho smrt Serise nějak 
citově zasáhla, avšak ta neuvěřitelná rychlost, jakou se tyhle události staly, ho překvapily. Admirál Birn 
k němu pomalu přistoupil. Vypadal více šokován než Hack. Viceadmirál Nibir, ligový informátor, který 
nadělal spojeným silám Sithů a Chissů snad více škody než celá Liga dohromady, se neubránil 
úsměvu. Hack chtěl tasit meč, ale rozmyslel si to. Bylo to moc riskantní. Většina Chissů na můstku 
byla věrna Nibirovi. Netušil, kolik takových mohlo být na celé lodi, v celém Druhém operačním svazu. 
Ani Sílu nemohl použít, díky ysalamirům. Nechtěl zaútočit, protože by také riskoval život admirála 
Birna.  
 
Birn se zeptal Nibira, proč pomáhal Lize. Nibir však nebyl žádným služebníkem Ligy. Tu využil jen jako 
prostředek pro vyplnění svého vlastního cíle – pomsty. Sithové vzali jeho rodu všechno. Řekl, že jeho 
dávný předek, admirál Guus'rws'kuiloro, známý jako Giss, sloužil Sithům. Díky rozkazům Sithů, jejichž 
úsudek byl chybný a ovlivněný bezbřehou nenávistí, ztratil většinu své flotily. Když si chtěl stěžovat, 
byl zavražděn a ztráta flotily byla za vinu dána jemu. Sithové pak popravili Gissovu manželku a jejich 
děti byly prodány do otroctví. Nibir řekl, že stejně jako Sithové zničili odkaz jeho rodiny, zničí teď on 
ten jejich. Nibir hodlal zabít Birna i Hacka a poté povědět Nejvyššímu syndikovi, že Hack a Seris 
chladnokrevně zabili Birna. Následně se Azyl Desáté rodiny připojí ke Galaktické lize a zničí Sithy 
nejdou pro vždy. Poté zničí Unii svobodných systémů. 
 
Birn namítl, že Nibir se chce mstít stejně, jako se mstí Sithové. Nibir zoufale zakřičel, že to není 
pravda. Tím dal Birnovi necelou vteřinu své nepozornosti. Birn bleskurychle vytáhl svůj tajný ruční 
blaster a vystřelil. Minul. Střela prolétla chisskému zrádci sotva pár centimetrů od hlavy, a nakonec 
zasáhla jeden z panelů ve zdi, který explodoval v obrovské snůšce jisker. Ten panel na zdi musel 
fungovat na principu rozvodny, protože téměř celou zeď zachvátil požár. Nibir vystřelil také a trefil 
Birna do hrudi.  
 
Ten bolestivě vykřikl a málem upadl na zem, Hack ho však na poslední chvíli chytil. Nibirovi se vrátil 
jeho vítězoslavný úsměv. Birn je možná lepší stratég, ale on je lepší střelec. Birn ale trefil přesně to, 
co chtěl. Ysalamirové byli pryč. Hackovi se vrátila Síla. Nibir začal bolestivě sténat a chytil se za hrdlo. 
Z posledních sil vydal rozkaz střílet. Hack byl ale rychlejší. Mávl a blastery vyletěly Chissům z rukou. 
Birn vysvětlil, že ysalamirové byli blízko rozvodny přesně z tohoto důvodu. Dodal, že chápe Nibirovu 
motivaci. Na jeho místě by se zachoval stejně. On ale na jeho místě teď není. Poté jen kývl na Hacka, 
který vzal život poslednímu potomkovi Guus'rws'kuilora. 
 
O hodinu později. Hack si konečně mohl v klidu odpočinout. Po smrti Nibira totiž musel s Birnem 
stabilizovat celou situaci na lodi – zatknout všechny Nibirovy věrné a postarat se, aby nebyl vyvolán 
zmatek ve zbytku flotily. Ukázalo se, že Birn má zařízení, které dokázalo blokovat kompletní vysílání z 
lodi a přetvářet ho do neutrální podoby, a tak si okolní lodě ničeho nevšimly. Hack se podivoval, proč 
si nezavolají naopak pomoc, ale admirál namítl, že se není jistý, jak budou ostatní kapitáni reagovat a 
nechtěl riskovat, dokud nebude vše pod kontrolou.  
 
Posadil se někam do rohu velitelské místnosti, zatímco Birn se chystal začít obvolávat všechny, které 
je nutné o tomto informovat. Vypadalo to, že jejich pořadí si vybral vysloveně podle toho, jak se mu to 
hodilo. Ještě, než stačil navázat spojení, přišlo volání od Thqareho. Birn ho přijmul, podle Hacka ho 
měl stejně na seznamu prvního, a objevil se jeho hologramový obraz. Než mu kdokoliv z těch dvou 
stihl cokoli říct, usmál se a pogratuloval jim k úspěchu. Evidentně o všem věděl. Hack pochopil, že 
Thqare má na lodi svého agenta. Thqare požádal o Hackovu pomoc – měl přiletět k Prvnímu 
operačnímu svazu, aby splnil jednu misi před zahájením bitvy. 
 
Borosk. Zasedání členů Hand, skupiny nejmocnějších Rytířů Irustsis. Jeden z členů, Reklin Sis, řekl, 
že Kray Sis se už dlouho neozval a možná ani neozve. Náhle se dveře prudce otevřely a do místnosti 
vešel Kayn Sis. To Reklina překvapilo, ovšem Kayn byl také členem Hand. Kayn byl rozzuřen, že 
ostatní o Krayovi pochybují.   
 
Reklin ho vyzval na souboj – o to, kdo bude nový vůdce Unie svobodných systémů. Reklin tasil meč a 
namířil ho na Kayna. Bleskurychle se vrhl kupředu. Kayn jen klidně stál, nastavil ruku a čepel 
jednoduše vykryl. Používal Sílu tutaminis. Reklin byl překvapen. Kayn ho odhodil Sílou a zapnul svůj 
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Darksaber. Uvolnil obrovskou Sílu temné strany. Reklinovi zmizel úsměv z tváře. Rozběhl se proti 
němu a provedl několik výpadů, ale Kayn je všechny vyblokoval a jedním seknutím oddělil jeho hlavu 
od těla. Kayn se ostatních zeptal, jestli pochybují o svém vůdci. Dodal, že Kray se vrátí a ti, co 
pochybovali, budou potrestání. Pomocí Síly si přitáhl Reklinovu hlavu a pozvedl ji na znamení výhry. 
 
O pár hodin později si Kayn do tréninkové místnosti svolal 13 Rytířů Irustsis. Měli jednu věc společnou 
– byli původem z Mandaloru. Kray je požádal, aby se stali členy jeho tajné jednotky Reapers. Do 
jednotky si však hodlal vybrat jen ty nejlepší. To urazilo jednoho z Rytířů, který povstal a tasil meč. 
Kayn se chystal něco říct, ale další z Rytířů tasil meč. Byl to Than. Řekl, že Rytíři Irustsis musí 
spolupracovat. Kayn tedy také tasil meč a zahájil jejich první zkoušku.  
 
Dagobah. Dasen, teď už pod novým jménem Darth Xylus, si prosekával cestu hustou divočinou. Cítil, 
že toto místo je silně spjato se Sílou, hlavně její temnou stranou. Jeho mistryně mu dala misi, kterou 
Darth Xylus s radostí přijal. Věděl, že když zabije svého sourozence, tak bude blíž k naplnění svého 
osudu. Xylus se na chvíli zastavil. Ucítil, že ho někdo pronásleduje. Pomyslel si, že by to mohl být jeho 
cíl, ale pohybovalo se to jako zvíře. Náhle z křoví vyskočila bytost podobná rancorovi, ale menší. 
Xylus neváhal a vyrazil proti ní. Nechal Sílu, aby převzala kontrolu a on teď viděl jasněji než jindy, 
zavřel oči a vyhýbal se každému útoku, co stvůra vyslala. 
 
Xylus byl velmi trpělivý, čekal, až se monstrum unaví. Několikrát seknul, aby mu způsobil bolest. 
Užíval si to. Z jeho bolesti čerpal Sílu, kterou proměnil na salvy červených blesků. Za chvíli stvůra 
zemřela, byl cítit smrad spáleného masa. Xylus cítil, že to nebylo obyčejné zvíře. Bylo někým 
přeměněno temnou stranou Síly. Xylus tušil, kdo je za tím zodpovědný. Musel to být jeden z jeho 
sourozenců. Po chvíli se vydal po stopách zvířete.  
 
Cesta divočinou byla unavující. Stopy ho vedly snad nekonečnou cestou. Měl toho dost a vyslal vlnu 
Síly. Ta odhalila skrytou cestu. Xylus se po ní vydal a po chvíli dorazil do opuštěného tábora. Bylo tam 
několik stanů a pár ohnišť, které někdo před chvilkou uhasil.   
 
Xylus věděl, že tu někdo je. Zapnul svůj oboustranný meč a vyzval ho, aby se ukázal. Po chvilce ze 
stanu vylezl mladý muž, ve stejném věku jako Xylus. Byl překvapen tím, že Xylus je jeho bratr. Muž 
aktivoval červený světelný meč. Xylus se na něj vrhl vysokou rychlostí. Mladík se jako zázrakem 
dokázal držet, ale nemohl útočit. Věděl, že nemá šanci, takže byl nucen použít svůj záložní plán. 
Přivolal si pomoc. Xylus netušil, o koho půjde, ale ucítil několik bytostí, které se blížily k jeho pozici. 
Byla to čtyři monstra, stejná jako to první. Na jednom z nich se vezla mladá dívka a na dalším druhý 
mladík.  
 
Věděli, že Xylus přijde, aby je zabil, tak se na něj připravili. Monstra vyrazila do útoku. Xylus chtěl 
vědět, kdo jim o něm řekl. Začal hýbat útokům ze všech stran, jedno monstrum ho svými drápy seklo 
přímo do hrudi a následně ho koplo do jednoho stromu. Dívka sdělila, že to byla nějaká Togruta. Řekla 
jim, že když ho zabijí, dá jim velkou moc. Xylus věděl, že to je jeho mistryně. Byl rozhněvaný. Kolem 
něj se začala tvořit aura temnoty. Mávnutím ruky přinutil útočící monstra zastavit. Obrovskou rychlostí 
skočil k mladíkovi a useknul mu ruku, kopnul ho do břicha a pomocí Síly ho hodil na dívku. Vyslal na 
ně červené blesky. Dvojice začala řvát bolestí, která Xylusovi dávala větší sílu. Do blesků nedával 
všechnu moc, chtěl své sourozence zabít pomalu. Po chvilce přestal a jedním švihem svého meče je 
oba přeseknul vejpůl. 
 
Náhle se ozvala Darth Marret. Tleskala a chválila svého učedníka. Všechno to sledovala zpovzdálí. 
Xylus neváhal a vyslal proti ní vlnu Síly. Zradila ho a za to zemře. Marret ale řekla, že to byla jen 
součást výcviku. Nikdy o něm neměla pochyby. Jeho sourozenci sloužili jen jako cvičné cíle, které 
v něm měly probudit hněv. Lekci úspěšně ukončil a teď byla na řadě další. Xylus se uklonil. 
 
Austova stíhačka letěla hyperprostorem, zatímco Inkvizitor tápal nad řešením všech problémů, které 
přibývaly jako houby po dešti. Poté, co ho Dass málem zabil a během několika sekund se začal 
chovat úplně jinak, si zašel promluvit s Queridou. Pokud měl už předtím z toho špatný pocit, tak po 
tom rozhovoru mu z toho opravdu naskákala husí kůže. Querida mu řekl, co mu Císař udělal, jak ho 
málem zabil a pak mu rozdrtil chodidlo, jak divně se i k němu choval, jak si ale také teď nic 
nepamatuje. Přesněji řečeno si nepamatuje jen něco, protože Austův a Hackův popis průběhu mise si 
pamatoval.  
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I Síla mu dávala jasně najevo, že něco je v nepořádku. Přemýšlel, že by kontaktoval Hacka a zkusil se 
s ním domluvit, že by se společně s Queridou někde tajně setkali a zkusili vymyslet nějaký celkový 
plán, ale když se dostal ke zprávám o tom, co se stalo u Anaxesu a od několika Chissů na Korribanu 
zaslechl šeptavé řeči o zradě a nevraživosti mezi Nejvyšším syndikem a Thqarem, a nejen mezi nimi, 
pochopil, že komunikace na dálku už není absolutně bezpečná. Bude muset počkat, až se s ním 
znovu setká osobně.  
 
Když se nad tím tak zamyslel, i Hack se zdál zvláštní. Nejen tím, že není Čistokrevný Sith, to Aust 
věděl a nevadilo mu to. Aust cítil, že je v něm něco zvláštního, byl si téměř jistý, že Hack určitě není 
obyčejný člověk, který je hodně citlivý na Sílu. Otázkou je, co je v něm to divné. Upřímně doufal, že to 
není nic, co by mělo Sithy ohrozit, zdálo se, že Dassova nestabilita je ohrožením sama o sobě, stejně 
jako mnoho jiných věcí. Nemluvě o Chissech, v nichž se Aust už dávno ztratil, v těch jejich intrikách, 
vzájemných tricích a podvodech. Čím víc zjišťoval o těchto problémech, tím větší měl na tuhle galaxii 
vztek. To se opravdu musí všichni uchylovat k těmhle oklikám, to se všichni bojí podívat se nepříteli do 
očí, proklít ho a čestně s ním bojovat? Evidentně ano, protože vše je skryté ve stínech, které jen 
čekají, až zrádně vrazí kudlu do zad, komukoli, u koho se naskytne příležitost. Kde jsou ty časy, kdy 
válka měla v galaxii nějakou úroveň?  
 
Rychle si z hlavy vyklepal tyhle myšlenky, nad tímhle neměl zapotřebí přemýšlet, jeho se to netýkalo. 
Musel se postarat o tu opravdovou část války, o boj a o zabíjení Jediů. Na displeji se mu ukázalo, že 
za pár sekund vystoupí z hyperprostoru. Hvězdy se protáhly a on kolem sebe spatřil nepřebernou 
spoustu sithských lodí. Vedle něj se objevil křižník třídy Interdictor, ve kterém letěly další posily, 
především několik nově vycvičených Bojových Inkvizitorů a dva oddíly Nočních plášťů. Aust odmítl 
cestovat s nimi, neboť potřeboval klid pro své myšlenky.  
 
Zatímco z křižníku vylétaly stíhačky, kterými se Inkvizitoři přepravovali na své přidělené lodě, Aust 
zamířil plnou rychlostí na svou vlajkovou loď Darkon třídy Harrower. Tam došel do své prostorné 
kajuty, ke které měl připojený i cvičný sál. V něm strávil asi dvacet minut prováděním vyčerpávajících 
útoků a obran proti imaginárnímu soupeři, poté se udýchaně usadil ve svém křesle, když se mu na 
jeho datapadu objevila příchozí komunikace od admirála Chissů, Thqareho. Zmáčkl tlačítko a objevil 
se před ním jeho hologram. Thqare sdělil, že plánuje velký útok na planetu Bilbringi. O utajení operace 
před Ligou se postarali Chissové. Sithové mají za úkol poslat tam část flotil a nějaké Inkvizitory. Aust 
nechápal, proč je Bilbringi důležitá. Byla to neutrální planeta.  
 
Thqare mu vysvětlil, že se nejdřív pokusí planetu obrátit na jejich stranu. Pokud to nevyjde, bude 
planeta stejně získána – dobytí místa, kde byl zavražděn Thrawn, bude pro Chissy morální 
povzbuzení. Navíc Sithové tam mohou získat loděnice. Další útok na Kuat a Fondor se ve skutečnosti 
neplánuje. Thqare o útoku již informoval Nejvyššího syndika, který to nejspíše řekl i Dassovi. Do akce 
půjde celý První i Druhý operační svaz. Viceadmirál Zurg’akr’huf mu předá více informací. Thqare také 
dodal, že podle jeho agentů je možné, že v bitvě se objeví i Jedi Vrahos a jeho padawan. Vrahos je 
velmi mocný v Síle, takže by bylo vhodné, kdyby Aust připravil dostatečnou skupinu Inkvizitorů. 
Thqare mu poslal jejich seznam. Aust si všiml, že tam chybí Seris. Thqare se vymluvil na to, že je to 
nejspíš jen chyba, a ukončil spojení.  
 
Sylas přiletěl zpět do chrámu Jediů, kde se mu dostalo vřelého přivítání od Vrahose ve formě tvrdého 
tréningu. Vrahos mu sdělil, že od Velmistra a Ligy dostali misi – opět se jednalo o diplomatickou misi, 
tentokrát na planetu Bilbringi. Mají s ní vyjednat spojenectví. Sylas nechápal, proč tyto mise musí řešit 
oni a ne Liga. Mnohem důležitější by bylo dopadnout toho, co osvobodil vězně na Mustafaru. Vrahos 
vysvětlil, že díky této misi získají výhodu pro Ligu a budou schopni vyřešit Sithy i další problémy. Sylas 
z té mise měl špatný pocit. 
 
Po příletu na asteroid u Bilbringi se vydali za místním vůdcem. Vrahos se rozhlédl k obloze, něco mu 
připadalo zvláštní. Oba Jediové přesto šli dál, do luxusního paláce, kde sídlil vůdce planety. 
 
Sithský císař si ve svých komnatách zaujatě prohlížel své světelné meče, když se ozvalo dlouho 
očekávané zaklepání. Sílou otevřel dveře, nechal osobu vejít dovnitř a otočil se k ní. Byl to Querida. 
Dass s ním chtěl projednat pár maličkostí. Zeptal se ho, jestli už všichni chápou své místo. Querida ho 
ujistil, že nikdo už žádné problémy dělat nebude. Nemyslel si ale, že zabití těch dvou bylo nutné. Dass 
řekl, že chtěl další exemplární příklady. Querida se ho chtěl zeptat na to, co vycítil Sílou, ale Dass 
rázně řekl, že to sám odhalí v pravou chvíli. Zeptal se, jakou práci přidělil Punirllemu. Querida ale 



33 

 

neměl žádný nápad – Dass mu dosud neřekl, jak hodně ho chce potrestat. Dass tedy přikázal, aby 
Punirlle cvičil nové Bojové Inkvizitory, jen základní výcvik. Queridovi to nepřipadalo jako dostatečný 
trest, ale Dass vysvětlil, že Punirlle bude takto dost omezen.  
 
Queridovi dále přikázal, aby si našel učedníka. Kdyby se mu něco stalo, Dass bude potřebovat 
náhradníka. Querida může vybrat jednoho Bojového Inkvizitora, který není jen mocný v Síle, ale má i 
talent na velení. Nesmí to být žádný šílenec plný nenávisti a touhy po ničení. A nesmí to být Hack, 
protože ten má jiný osud. Querida nebyl nadšen. 
 
Dass se pak dal na odchod. Předal Queridovi vedení nad říší. Nevěděl, jak dlouho bude pryč. Možná i 
několik dní. Querida se obával, že se Dassovi opět něco stane. Stále z něj cítil jistou hrozbu a 
nebezpečí. Dass mu zalhal, že se ty incidenty už nebudou opakovat, problém vyřešil. Šel objevovat 
nové schopnosti temné strany, ne se trápit starými záhadami. 
 
Querida chtěl vědět, kdo by byl novým Císařem, kdyby Dass zemřel. Querida se marně snažil nedat 
najevo, jaký má názor na ideálního adepta. Dass ho bleskurychle chytil pod krkem a vysvětlil mu, že 
otázku nástupnictví vyřeší, až to uzná za vhodné. Querida se bude muset hodně snažit, pokud o něj 
hodlá usilovat. Zájemců je hodně a někteří jsou i nadějnější. Pomalu ho pustil. Už nikdy o tom nechtěl 
slyšet.  
 
Malá chisská výletní loď vyskočila z hyperprostoru a zamířila ke skupince asteroidů. Byl u planety 
Bilbringi. Na každém větším asteroidu se nacházela jedna část místních loděnic. Za ztracenou Mon 
Calamari to bude více než dostatečná náhrada. Ještě před odletem měl Hack dlouhý rozhovor 
s Thqarem o všem, co se stalo v Druhém operačním svazu. Stále ale měl jednu otázku. Když Thqare 
předhodil Birnovi, že Nibir je zrádce, proč s tím něco neudělal? Thqare mu vysvětlil, že tomu stejně 
neuvěřil. Musel nechat Birna, aby Nibira zastavil sám. Byla to pro něj taková zkouška. Kdyby v ní 
nedokázal zvítězit, dopadl by stejně jako Sceleton. Thqare se odmlčel a po zbytek cesty nechal Hacka 
jeho vlastním myšlenkám. Ten se neubránil pocitu, že to, co mu Thqare řekl, byla vlastně rada.    
 
Loď přistála na jednom z nejmenších asteroidů. Nacházel se zde palác představitelů vlády. Thqare 
nevěřil, že diplomatická mise bude mít úspěch. Venku na ně čekal uvítací výbor. Hack a Thqare 
vystoupili ven a šli k paláci. Vysoko nad nimi rychle proletěla jiná loď a přistála na opačné straně. 
Přesně podle předpokladů Thqareho. 
 
Oba odevzdali zbraně a vstoupili do jednací místnosti vůdce planety – kancléři Sheevu Piorovi. Pior se 
s nimi přivítal a nabídl jim občerstvení. Oba však odmítli. Thqare ani nestihl nic říct, když k Piorovi 
přišel sluha a sdělil mu, že přišli další dva diplomaté. Dveře se otevřely a do místnosti vešly dvě 
postavy. Obě v maskách, ale jednu z nich Hack ihned poznal. Byl to Vrahos, o němž Hack často slyšel 
od různých Bojových Inkvizitorů, kteří o něm mluvili s velkých strachem. Dokonce i Querida se o něm 
jednou před Hackem zmínil a evidentně z něj měl zdravý respekt. Druhou osobu nepoznával, ale 
zřejmě to byl také Jedi, protože z něj také cítil silnou koncentraci světlé strany Síly. Podle jejich reakce 
při vstupu je zde nečekali, stejně jako Hack a Thqare nečekali je.  
 
Vrahos poznal Thqareho, ale Hacka ne. Ten se mu tedy představil. Thqare se zeptal, co tu dělají. Obě 
dvojice se měřily pohledem. Pior vysvětlil, že i oni tu jsou uzavřít spojenectví. Thqare se ho snažil 
přesvědčit, že Liga nemá žádnou budoucnost, ale Sylas odpověděl, že dokud tu jsou Jediové a 
spojenci, Liga nepadne. Thqare namítl, že oni mají Sithy. Ligoví spojenci jsou jen piráti a rádoby král. 
Pior diskuzi rázně ukončil. Nejdříve si chtěl promluvit s Vrahosem, teprve poté s Thqarem. Nakonec 
sdělí finální stanovisko, ke komu se planeta přidá. 
 
Sylas se zatím vydal za dvojicí protivníků, aby na ně dával pozor. Thqare a Hack vyšli z paláce. 
Thqare sebral smítko prachu ze svého obleku a vložil ho do přístroje, který vytáhl z brašny. Dostal 
analýzu – jednalo se o hapeský prach. Překvapilo ho, že použili třetí řád. Hack se na něj tázavě 
podíval. Thqare vysvětlil, že je to jemný prach, který se dokáže uchytit na jakémkoliv povrchu. Osoba, 
která ho na sobě má, je odsouzena dříve či později zemřít. Když je blízko příliš silnému žáru, částečky 
prachu explodují neuvěřitelnou sílou. Třetí řád je tak citlivý, že může detonovat i jen díky zapnutí 
světelného meče nebo těsně prolétávajícím blasterovým pulzem. Hack všechen prach pomocí Síly 
uložil do krabičky, kterou měl Thqare s sebou. Thqare pak doporučil přidat do kroku, aby tam byli první 
s větším náskokem. Hack nechápal, o co jde. 
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Sylas se procházel po paláci, snažil se najít Hacka a Thqareho. Po chvilce došel k jedné kantýně, kde 
bylo dost lidí, k jeho překvapení tam spatřil Thqareho i Hacka. Sylas vešel dovnitř a sledoval svoje dva 
cíle.  
 
Thqare v klidu jedl své drahé jídlo, které si před chvílí objednal a bez problému ignoroval všechny 
nevrlé pohledy, jež po něm a Hackovi lidé v celé kantýně vrhaly. Ze zvyku, který v něm vybudoval jeho 
mentor, se po každém nově příchozím ohlédl, aby se ujistil, jestli to není někdo zajímavý. Takhle si 
všiml několika tuctů lidí, než se objevil ten, koho vyčkával. Ten chisský Jedi, Sylas, vešel do kantýny a 
téměř hned si jich obou všiml, Thqare mu pohledem pokynul, jestli si nechce přisednout. Nenápadně 
mrkl na jednoho člověka v rohu a ten neznatelně přikývl.  
 
I Hack si svoje drahé jídlo vyloženě užíval. Někdo jako on, kdo žil většinu života jako farmář a běžně 
požíval jen to, co si on sám vypěstoval, či jedl běžnou stravu pro Bojové Inkvizitory, bylo tohle jídlo 
něco nevídaného. Dokonce i kvůli němu přestal dávat pozor a všechnu svoji soustředěnost a 
opatrnost přenechal Thqaremu. Jakmile Jedi došel k jejich stolu, Hack už konečně začal dávat pozor a 
vzhlédl k příchozímu. Sylas si k nim přisedl a u číšníka si objednal něco k pití. Sylas se jich zeptal, 
jestli je diplomatické mise už unavují. Hack sdělil, že tohle je jeho prví. Ke stolu mezitím přišel číšník, 
jehož pohled, kdyby měl tu moc, by Hacka a Thqareho zavraždil na místě, zatímco na Sylase se 
vyloženě usmíval. Sylas číšníkovi oplatil v duchu úsměv a objednal si alkohol a hudbu. Sylas 
Thqaremu zalichotil, že mu připomíná Thrawna. Dodal, že je škoda, že pracuje pro Sithy. V Hackovi 
cítil silnou temnou stranu Síly, ale nepřipadal mu jako Sith. Hack odpověděl, že i on v Sylasovi cítí 
velkou Sílu, ale nepřipadá mu jako Jedi. 
 
Thqare mezitím dojedl a ze své brašny vytáhl jakousi uzavřenou nádobu, vyndal z ní dva prášky. 
Jeden ihned spolknul, druhý přisunul k Hackovi a řekl mu, že pokud nechce skončit otrávený, má 
jeden okamžitě spolknout. Thqare se otočil na vedoucího, který je nenápadně sledoval, a usmál se na 
něj. Hack rychle prášek spolknul. Neměl už náladu na další jídlo. Sylas byl překvapen. Nechápal, proč 
by je někdo chtěl zabít. Došlo mu, že Bilbringi nemá v úmysl uzavřít spojenectví se Sithy a Chissy. 
Otočil se na vedoucího kantýny a ihned poznal, že to byla jeho práce.  
 
Thqare dodal, že tohle je už druhý pokus o atentát. Hackovi řekl, že prášek má jen dočasný efekt. 
Neví totiž, jaký jed byl přesně použit. Protijed dodá, až to zjistí. Číšník přinesl Sylasovi pití. Ten si 
sundal svoji masku, čímž ovšem odhalil svůj chisský původ. Vedoucí kantýny zalapal po dechu, stejně 
jako číšník, který překvapením málem zakopl. Thqare na sobě nedal nic znát, na tváři se mu objevil 
jen malý náznak úsměvu. Hackův úsměv se ještě více rozšířil. Sundal si svoji masku, čímž odhalil, že 
je člověk. Otočil se na číšníka a pobaveně mu sdělil, že pití rozdal zřejmě špatně. Thqare se tomu 
zasmál. Sedí tu ve vzájemném obdivu a úctě, zatímco kolem nich zuří galaktická válka. Všiml si, že 
trojice lidí opustila kantýnu ve spěchu. Sylas řekl, že jeden moudrý muž mu řekl, aby nepodceňoval 
Sithy ani Chissy, aby v každém z nich nehledal automaticky nepřítele. Kdyby nezuřila válka, tak by byli 
jistě spojenci. Sylas dopil své pití a měl se na odchod. Věděl, že diplomatická mise skočí ve prospěch 
Ligy. Nemá tedy cenu, aby Thqare a Hack riskovali své životy.  
 
Thqare a Hack se dali na odchod. Do své lodi nemohli, protože byla nejspíš zaminovaná. Museli čekat 
na jinou. V kantýně nastal ruch. Na Thqareho a Hacka náhle namířil asi tucet blasterů, některé 
dokonce i na Sylase, který místní zmátl svoji chisskou identitou. Vedoucí kantýny, který byl též 
ozbrojen, chtěl všechny tři zajmout. Sylas zvedl ruce nad hlavu. Varoval ho, že proti nim stejně nemá 
šanci. Pokud vystřelí, diplomacie skončí. Hack dodal, že pokud je nechá jít, na toto nedorozumění 
zapomene. Pokud je zabije, odsoudí tím svůj svět k záhubě.   
 
Sylas místní lidi varoval, že je zástupcem Ligy. Pokud se mu něco stane, ponesou následky. Vojáci 
znejistili, stejně jako důstojník, čehož Thqare využil a nenápadně si vytáhl blaster. V místnosti se 
najednou objevil hologram kancléře, který řekl, že došlo k nedorozumění. Sylas je ochránce Ligy, 
nikoliv nepřítel. Vrahos se za něj zaručil. Blastery se odklonily od Sylase a zamířily jen na Hacka a 
Thqareho.  
 
Hack dodal, že jestli se nechtějí přidat k Sithům, tak budiž – ale pokud mají nějakou čest, nechají 
odtud diplomaty odejít. Thqare vojáky vyzval k odhození zbraní. Kancléř Pior se na něj nechápavě 
podíval, když tu se na hologramu ukázalo, jak mu někdo podává datapad s informací, že z 
hyperprostoru se začaly vynořovat chisské lodě, minimálně celá flotila. Pior vydal rozkaz oba 
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nepřátele omráčit. Hack okamžitě mezi vojáky pustil salvu blesků a postavil se před admirála, aby ho 
mohl bránit.  
 
Sylas věděl, že proti Hackovi a Thqaremu nemá šanci. Řekl jim, že příště váhat nebude, a utekl pryč. 
Hack na vojáky hodil jeden ze stolů a dal Thqaremu čas, aby se někde ukryl. Někteří hosté, kteří zde 
zůstali a tasili blastery, najednou obrátili své zbraně proti vojákům a zcela zaskočené jim způsobili 
znatelné ztráty. Toho využil Thqare, který se dostal do perfektní pozice a několika dobře hozenými 
detonátory zlikvidoval další skupinky. Hack se konečně vydal vstříc do boje, kde rozsekal poslední 
zbytky vojáků.  
 
Hack se ohlédl a zjistil, že hosté, co pomohli Thqaremu, jsou pryč a zůstali tu jen oni dva. Otevřenými 
dveřmi však bylo vidět, jak se ke kantýně žene celá další jednotka vojáků. Thqare rychle zvážil situaci, 
zeptal se Hacka, jestli je schopen budovu poslat k zemi. Hack přikývl, i když si nebyl jistý. Zavřel oči a 
soustředil se. Základy se začaly otřásat, budova začala padat. Vše se sesunulo na hromadu trosek, a 
kromě Thqareho a Hacka trosky pohřbily i několik vojáků, kteří už vtrhli dovnitř. Dvojice se však díky 
Hackovi dostala ven dříve, než ostatní vojáci zorganizovali zabezpečení, aby jim nikdo neproklouzl. 
Nepovšimnuti se ztratili ve změti budov. 
 
Brae si myslel, že válka proti Sithům bude u konce a on bude mít konečně čas vypořádat se s 
Onbelikem. Ale válka zdaleka ještě u konce nebyla a Senát požadoval výsledky. A tak strávil mnoho 
času pročítáním hlášení a vydáváním rozkazů.  
 
Chissové začali shromažďovat své síly v blízkosti Kuatu. Zdálo se, že na něj chtějí udeřit znovu. Brae 
nechtěl, aby něco zdržovalo či dokonce ohrožovalo stavbu lodi třídy Executor, a tak nařídil posílit 
obranu planety. Stejně tak i obranu Fondoru, protože tam se pracovalo na druhém Executoru. Fondor 
sice vypadal v bezpečí, ale onen záhadný informátor z řad nepřátel poslal zprávu, ve které Ligu 
varoval před útokem na Fondor, který přijde poté. Toho informátora se stále nedařilo identifikovat. 
Nicméně tato zpráva byla poslední, informátor se již dva týdny neozval, což bylo zvláštní. Brae pověřil 
Ligovou rozvědku, aby nepřestávala sledovat holonetové frekvence – pro případ, že se ještě ozve.  
 
Na radu štábu admirálů nechal ještě posílit obranu Corellie samotné. Byl to závažný krok a Brae to 
věděl. Civilisté spatřili mobilizaci obrany a začali mít obavy. Média dosud mluvila o relativně malé 
flotile Chissů, která se připojila k Sithům, ale nyní bylo jasné, že situace je mnohem vážnější. Budova 
Senátu byla obklopena novináři, kteří zahlcovali admirály a senátory svými dotazy. Oblohu zatím 
křižovaly letky stíhaček TIE a vysoko na obloze také velké křižníky.  
 
Brae neměl čas na rozhovory. Byl příliš ponořen do své práce. Většina záloh byla mobilizovaná a 
přesunuta do obranných postavení, část sil byla stále zaměstnaná bojem o Coruscant. Nezbývalo moc 
dalších jednotek. Rozhodně ne pro obranu planet, které nebyly členy Ligy. To byl i případ planety 
Bilbringi, která byla neutrální, i když nějaká diplomatická jednání tam nyní proběhla. Brae ale nechtěl 
plýtvat, časem ani silami. Nemohl.  
 
Jedné noci se Axil Brae opět probudil z noční můry. Onbelik. Dokud bude žít, nebude mít klid. Brae se 
s ním chtěl vypořádat co nejdřív, protože čím déle ho nechával naživu, tím snadněji by mu mohl zase 
uniknout. Nechtěl strávit další roky hledáním jeho aktuální pozice. Při jednáních s Ligovou rozvědkou 
se seznámil s poručíkem Lanem Koowem. Byl to mladý a horlivý důstojník, který dokázal odhalit 
cokoliv, když se na to upjal. Ano, snažil se všem ukázat, co umí, aby byl rychle povýšen. Chtěl udělat 
kariéru a byl ochoten jí obětovat vše. To se Braemu líbilo. Pověřil ho tedy, aby sledoval Onbelikovy 
aktivity a informoval ho, kdyby se zdálo, že něco chystá – něco, co by mohlo ohrozit operace 
Galaktické ligy proti Sithům a Chissům… To bylo alespoň jeho oficiální zdůvodnění.  
 
A tak nakonec Koow skutečně přinesl zprávu, že Onbelik se s největší pravděpodobností nachází na 
planetě poblíž oblasti, kde byli nedávno spatřeni Chissové. Tohle byla příležitost. Brae vydal rozkaz 
mobilizovat menší bojovou eskadru a samozřejmě také Great Victory. Ještě před svým odletem však 
opět navštívil doktorku Lorru, která ho konečně informovala, že projekt je dokončen.  
 
Brae se s ní setkal ve výzkumné laboratoři, jako posledně. Lorra mu řekla, že projekt je hotový. Přišla 
k menšímu výklenku a stiskla tlačítko. Výklenek se otevřel a z jeho útrob vyjelo bílé brnění, rozložené 
na jednotlivé části. Bylo to energo-brnění, všechny klouby byly posílené servomotory. Kopírují pohyby 
nositele, ale současně zvyšují jejich sílu. Přilba s HUD, holonetovým spojením a podporou života. 



36 

 

Pancíř je z cortosisu. Admirál Galak Fyyar kdysi vytvořil silnější verzi, ale byla těžkopádná, což byla 
její slabina. 
 
K Braemu přišla trojice droidů a brnění na něj po částech naskládala. Jednotlivé části do sebe snadno 
zapadly a všechny systémy se aktivovaly. Pouzdro s šavlí i pistolí droidi připevnili k bokům. Brae se 
rozhlédl a zkontroloval údaje HUD. Přišel k testovací figuríně Nočního pláště, chytil ji oběma rukama a 
vytrhl ji i s podstavcem z podlahy. Pak ji zvedl nad hlavu a hodil jí přes celou místnost. Narazila do zdi 
tak tvrdě, že se rozpadla. Bylo to snadné. Braeho hlas byl elektronicky zkreslen přilbou. 
 
Lorra mu sdělila, že brnění má i další funkce. Doporučila mu přečíst si manuál – podala mu malý disk. 
Brae byl spokojen. Nařídil brnění zabalit a odeslat na loď. Droidi brnění z Braeho sundali a uložili do 
přenosného boxu. Brae byl očividně netrpělivý. Když bylo vše hotovo, Brae se vydal na cestu, droid s 
boxem mu byl v patách.  
 
Brae dorazil na můstek a zapnul holografickou mapu galaxie. Zadal koordináty, které získal od Koowa.  
V tu chvíli k němu přistoupil jeden z důstojníků, který mu ohlásil starší problém s holonetovou 
komunikací. Sub-vysílač 6 měl na 3 hodiny a 16 minut špatně nastavenu frekvenci. Brae to ale 
považoval jen za chvilkovou chybu a dál to neřešil. Cass stál opodál, hlášení důstojníka ho nijak 
nerozhodilo. 
 
Brae vydal rozkaz připravit eskadru k okamžitému odletu na zadané souřadnice. Cass se ho zeptal, co 
na těch souřadnicích je. Brae stručně odpověděl, že Onbelik. Cass namítl, že teď mají důležitější 
problémy. Brae ale trval na tom, že Onbelik pravděpodobně chystá nějakou akci a že na stejné lokaci 
se nacházeli i Chissové. Cass věděl, že kvůli tomu tam neletí, ale rozkaz stejně splnil. Za chvíli se 
Great Victory i s doprovodem vydala na cestu. 
 
Viceadmirál Zurg’akr’huf, známý také jako Gakrh, se potěšeně usmál, vše se odehrálo přesně tak, jak 
mělo. Obrana je naprosto zaskočená, vůbec je nečekali. A ani omylem nepředpokládali, že se objeví z 
tohoto směru, nikdo neměl tušení o tajné hyperprostorové cestě mezi Anaxesem a Bilbringi, o níž ho 
teprve těsně před svým odletem informoval Thqare. Tentokrát admirála nezklame, ukáže mu, že je 
stejně dobrý velitel jako on a udělá z téhle bitvy to nejvelkolepější chisské vítězství. A pomstí celý 
chisský národ za tu největší ztrátu, která jim zde byla způsobena.  
 
Vrchní komunikační důstojník mu stroze oznámil, že veškerá planetární komunikace včetně 
vesmírných lodí je blokována. Liga se o tomhle útoku dozví s takovým zpožděním, že nestihne jakkoli 
zareagovat, tahle soustava bude už naplno obsazena a její flotily by tu přivítala leda tak mohutná 
turbolaserová salva, rozhodně ne těžce vzdorující spojenecká obrana. Ta se nyní konečně probrala, 
křižníky spustily opožděnou palbu, stíhačky nesouvisle vylétaly z hangárů. Děla na asteroidech se 
probouzela k životu. Jenže Chissové už byli v bojové ráži. Tyhle přepady, kde mají moment 
překvapení, ho nikdy neomrzí.  
 
Někteří důstojníci namítali, že je riskantní útočit bez vrchního velitele, ale on se jim nyní mohl vysmát. 
Tohle bude snadné, možná až příliš. Na své straně měl všechny možné i nemožné výhody a dával to 
nepřátelům opravdu najevo.  
 
Nechal otevřít komunikační kanál mezi jeho lodí a palácem kancléře a odvysílal zprávu: pokud se 
okamžitě nevzdají, budou zničeni. Odpověď přišla záhy. Kancléř se vzdát nechtěl a naopak pohrozil, 
že pokud zaútočí, Thqaremu a Hackovi se stane něco nemilého. Gakrh však na zajatce ohled nebral. 
Tentokrát mu odpovědí byla jen blížící se eskadra nepřátelských stíhaček.  
 
Viceadmirál se usmál a přes hologram se spojil s velitelem výsadkových sil. Vrchní Inkvizitor Ladere 
spolu se svými bratry včetně Bojového Inkvizitora Jaroda, u něhož se zvláštní shodou náhod stalo, že 
Ladere si ho k sobě vyžádal a Thqare nezávisle na tom přání přikázal, aby Jarod byl v jeho skupině, a 
elitními chisskými vojáky čekal v hangáru, všichni již byli nastoupeni ve výsadkových člunech. Gakrh 
Laderemu přikázal, že musí najít Hacka a Thqareho živého, stejně jako padawana Sylase.  
 
Po chvilce Gakrh viděl, jak pod ochranou spousty stíhaček vylétají z hangárů malé, ale rychlé lodě. 
Postupně se rozdělovaly na více a více skupin a mířily na jednotlivé asteroidy. Většinou bylo úkolem 
obsadit danou část loděnic, ale některé, včetně té Ladereho, měly svůj specifický úkol. 
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Sylas utíkal velkou rychlostí k pozici kancléře Sheeva a Vrahose. Bylo mu jasné, že Thqare o tomto 
celou dobu věděl. Byla to jen past. Vrahos diskutoval s kancléřem o postupech, nebyl dvakrát 
nadšený, že diplomatické jednání skončilo takto. Vrahos poradil kontaktovat Ligu a zavolat ji o pomoc, 
ale kancléř řekl, že Chissové blokují vysílání. Sylase napadlo poslat zprávu z jejich lodi. Vrahos 
souhlasil, jinou možnost neměli. Vrahos a Sylas se rychle vydali k lodi, nasedli do ní a vyletěli. 
 
Thqare rozmachem pěstí omráčil dalšího technika, který se mu ke své smůle připletl do cesty ve 
špatnou chvíli. Většina lidí kolem něj prošla bez povšimnutí – poté, co zabil jednoho pilota, si vzal jeho 
oblek. Helmu si nasadil tak, aby co nejvíc zakrývala obličej. Ovšem hlavní podstatou jeho úspěchu 
bylo jako obvykle to, že stačilo jít nenápadně, nevzbuzovat a nepřitahovat pozornost. Když byl navíc 
spuštěn poplach, našlo se opravdové minimum lidí, kteří mu ve spěchu věnovali druhý pohled – 
zahleděli se, aby člověka pořádně zaregistrovali. To, že je Chiss, ihned nepoznali – hledí jeho rysy 
dost rozmazávalo, ale stačilo to na vzbuzení podezření. Thqare se domníval, že tito lidé možná jsou 
citlivěji napojení na Sílu, ne tolik jako Jediové a Sithové, ale tak, aby jejím prostřednictvím mohli 
nevědomky lépe odhadnout hrozbu.  
 
Tyto lidi si pak většinou navedl do nějaké prázdné uličky, kde to s nimi krátce vyřídil. Vojáky a piloty 
zabíjel, techniky nechával žít, ale ne z milosti. Věděl, že až se proberou, tak budou během útoku spíše 
pomáhat způsobovat chaos u obránců než efektivně pomáhat. Každý člověk měl pro Thqareho svůj 
účel.  
 
Co se týče Hacka, nijak se o něj nestrachoval, instrukce dostal jasné a je dost chytrý i silný, aby se 
bez problémů dokázal skrývat a případně přežít, než dorazí první výsadkáři, kteří znali svůj úkol. Větší 
starosti si dělal, aby mu omylem nezastřelili Sylase. I z krátkého rozhovoru s ním si potvrdil vše, co se 
dozvěděl z ostatních zdrojů a věřil, že kdyby měl dost času, dokázal by ho stejně jako Hacka 
zpracovat pro svou myšlenku. Všichni vojáci byli sice upozornění, aby ho za každou cenu zajali, ale v 
zápalu bitvy se může stát cokoli a pokud budou při tom bojovat proti Vrahosovi… Jejich jediná 
myšlenka asi bude co nejdřív zlikvidovat toho zatraceného nezasažitelného Jedie. Přičemž přítomnost 
Ladereho je divoká karta sama o sobě.  
 
Začal své úvahy na chvíli věnovat sám sobě a rozhlédl se po hangáru, kam právě došel. S potěšením 
zjistil, že nikdo se přílišně nestará, jestli jde přesně do své stíhačky nebo do té, která stála vedle ní. U 
svých pilotů by něco takového v životě netrpěl, byli naučení, že i v nejvyšší rychlosti musí nasednout 
do svého stroje, který jim je na oplátku co nejlépe uzpůsoben. Tady se mu to ale hodilo, může si bez 
problémů do jedné nasednout a nikdo neřekne ani slovo. Málem se nahlas zasmál, jak si nepřátelé 
sami kopou hrob.  
 
Jak se domníval, tak se stalo. Brzy se pohodlně usadil v jedné stíhačce, pohledem přelétl řízení, které 
nebylo nikterak složité. Zažehnul motory a odletěl po boku dalších tří stíhačů ven z hangáru. Předtím, 
než zavřel kokpit, zakřičel na něj jeden z mnoha dalších techniků, že nemá astromecha, ale Thqare na 
něj nereagoval. Technik to tedy téměř ihned vzdal, měl dost jiné práce a když si ten namachrovaný 
pilot tak věřil. Odfrkl si.  
 
Ještě, než se dostal do vesmíru, se rozhlédl po okolí paláce, ve kterém byl tento hangár ukryt. 
Obyčejný člověk by nejspíš užasl nad rychlostí, jakou bilbringští vojáci obsazovali náměstí a další 
velké plochy protileteckými kanony, budovali obranná postavení a rozmisťovali se po budovách, aby 
získali lepší pozice. To ale neplatilo o Thqarem, jehož mozek začal automaticky hledat, a hlavně 
nacházet chyby v jejich strategii, scházela jí především perfektní koordinace. Ani ta rychlost nebyla 
světoborná, ne pro někoho, kdo viděl v akci 33. chisský pluk, který si během útoku na nepřátelskou 
pevnost stihl uvnitř ní postavit dva opevněné tábory na opačných koncích a pak je udržet z vnějšku 
proti čtyřnásobné přesile, zatímco se ještě dobývali dovnitř proti přesile minimálně dvojnásobné. 
Možná to byl přelud, ale Thqare měl pocit, jako by někde mezi dvěma domy zahlédl záblesk dvou 
světelných mečů.  
 
Konečně k němu dolehl hlas velitele letky, který něco přikazoval svým podřízeným. Thqare sice 
nestačil zaregistrovat, o co se hodlají beznadějně snažit, ale věděl, že mu stačí držet se ostatních a 
brzy mu to dojde. Také nezapomněl aktivovat vysílač zabudovaný v jeho levé rukavici, který poslal 
flotile signál, že je v téhle stíhačce, aby se právě ona nestala cílem soustředěného útoku několika až 
moc dychtivých pilotů.  
 



38 

 

Když se nad tím po chvilce zamyslel, tak na jejich původním cíli příliš nezáleželo. Jediný nynější cíl byl 
přežít útok nehorázné přesily chisských stíhaček. Thqare si brzy našel perfektní příležitost a chystal se 
rozletět se ke své vlajkové lodi. Těsně před tím se ohlédl zpátky k asteroidu a přímo zkoprněl. Mezi 
několika dalšími stíhači zahlédl stoupat malou ligovou jedijskou loď pro dva pasažéry. Věděl, že 
nemají šanci uniknout, ale došlo mu něco strašlivého. Vždyť jim neblokují vysílání! Tohle se mu už 
dlouho nestalo, tak hodně zvažoval, co s těmi Jedii udělá, až mu nedošlo, že oni se o něco pokusí 
také, že nebudou nečinně sedět a čekat, až si pro ně dojde. Jejich loď bude mít jinou frekvenci 
vysílání a než to komunikační důstojníci zaregistrují, tak určitě stihnou Lize poslat nouzovou zprávu.  
 
Thqare se málem srazil s jednou chisskou stíhačkou, která se mu právě vyhýbala. Ihned poté zaklel 
tak hrubě, jako už dlouho ne. Nebylo tu kvůli těžce minuté srážce, ale kvůli své vlastní aroganci a 
zapomenutí vnímat své nepřátele jako hráče, a ne jako figurky.  
 
Vztekle bouchl do speciální vysílačky, která mu umožňovala spojení s celým operačním svazem a 
zařval do ní, aby všichni okamžitě zaútočili na jedijskou loď a zablokovali ji vysílání. Řekl také, aby byl 
informován Druhý operační svaz a Sithové. Možná budou potřebovat jejich pomoc.  
 
Hack se neubránil úsměvu. Letmo se podíval vedle sebe na několik velících důstojníků, co stáli 
v pozoru a čekali na pokyny samotného velitele bezpečnosti Bilbringi. Ten shromáždil ve velínu 
všechny své zástupce, poradce a důstojníky, aby mu náležitě asistovali během událostí, co budou 
brzy následovat. Hack náhodou na jednoho z nich cestou narazil, dostal ho a ukradl mu jeho uniformu, 
pomocí níž se dostal nerušeně až sem.  
 
Hackův původní plán byl, že dojde do samotného srdce paláce a osobně popraví samotného kancléře 
Sheeva. Už se tam pomalu chystal, když v tom mu to došlo. Opravdu by to byl ten nejlepší nápad, 
udělal by něco takového Thqare? Ne, ten bude hodně dobře chráněný, možná dokonce i samotným 
Vrahosem a Sylasem. Sám proti nim nemá šanci, a hlavně Thqare by dobře věděl, že kancléř je 
jenom politik, který se stará o chod této soustavy. Kancléř se nevrhne do bitvy proti spojeným 
armádám Sithů a Chissů. Ne, ten zůstane hezky v bezpečí svého paláce a tuhle špinavou práci nechá 
na někom kvalifikovanějším, jako například na velitelovi bezpečnosti. Jestli by dokázal zlikvidovat jeho, 
tak nastane obrovský chaos mezi obrannými složkami Bilbringi. Nebude tu nikdo jiný, kdo by se chopil 
velení. Stačí jen useknout hlavu a tělo odumře.  
 
Velitel bezpečnosti si všiml, že Hack (v přestrojení za důstojníka) ho nevnímá. Napomenul ho tedy. 
Hack se rozhodl, že se už nebude dál skrývat. Gestem ruky ho odhodil několik metrů vzad. Poté vytáhl 
své dobře skryté meče a rozsekal na kusy všechny velící důstojníky. Ostatní rychle vytáhli příruční 
blastery a spustili marnou palbu. Hack jim oplatil mnohem bolestnější mincí ve formě blesků, které 
poškodily i většinu techniky v místnosti. Velitel se mezitím doplazil ke komunikátoru. Hack ho chtěl 
zastavit, ale nakonec se rozhodl, že ho nechá promluvit. Velitel sdělil, že velitelské centrum padlo, 
všichni jsou mrtví. Hack dupl nohou veliteli do zad a umlčel ho tak. Potom se naklonil ke komunikátoru 
a řekl, že centrum bylo první – brzy padne celá armáda a flotila. Potom velitele zabil a rychle odešel. 
Splnil svůj úkol na výbornou. Velitelova poslední slova budou mít hrozný vliv na morálku obránců. 
Nemají žádnou šanci se ubránit útoku, rozhodně ne sami.  
 
Hack zamířil k loděnicím přes obytnou čtvrť. Vojáci, kteří se mu postavili do cesty, zlikvidoval. Teď 
nemělo smysl vyhledávat boj, když tu byl jen on sám. Lepší volbou bylo se schovat, než přijdou 
invazní vojska. Nad Hackem proletělo několik stíhaček. Nakonec se zastavil v menší uličce, kde 
konečně vypnul své meče. Nad hlavou mu prolétla další stíhačka, ale z nějakého důvodu ucítil 
mravenčení, které mu prošlo celým tělem. Nebylo divu, že byl nervózní. Tahle bitva změní dějiny celé 
galaxie. Hack se znovu podíval k obloze. Přilétaly první chisské transportéry. 
 
Planeta Bortas byla mnohokrát v poslední letech obsazena zločinci. Nebylo divu, neboť se nacházela 
mimo území všech galaktických velmocí. Toho využil Onbelik, který planetu s celou soustavou obsadil. 
Tu ovládal již několik měsíců. Po většinu času ji využívala jako základnu jeho vojska, avšak v poslední 
době na ni soustředil stále více vojenské techniky.  
 
Planetu sám navštívil, již ve svém upraveném těle. Cítil se silnější než kdy předtím. Čas na ní si krátil 
vojenskými poradami a přehlídkami. Jeho impérium plánovalo útok na Sullust. Jeho pád by zapříčinil 
ovládnutí celého sektoru. Takový útok nemohl být však dobře utajován a spekulovalo se, že na 
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planetě již fungují ligoví špioni. Onbelik přemýšlel nad Braem. Pokud by měl někdo za cíl infiltrovat 
jeho planetu, byl by to právě on.  
 
Great Victory i s doprovodnou eskadrou přiletěla k planetě Bortas. Na povrchu skutečně byla nějaká 
aktivita. Na orbitě bylo několik lodí Belsaviského řádu. Brae přenechal velení Cassovi a šel do své 
pracovny, kde sebral meč a pistoli. Pak odešel do zbrojnice, kde bylo jeho nové brnění. Droidi ho na 
něj pohotově naskládali. Celou cestu pročítal manuál, kde byly popsány všechny funkce. Bylo to velmi 
zajímavé. Brae pokynul poslední trojici rušících droidů s ysalamiry, aby ho následovali.  
 
S nimi se odebral do hangáru, kde bylo připraveno šest výsadkových lodí s komandy. Rozhlédl se, 
Jediové tu tentokrát nebyli. Usmál se. Pronesl krátkou řeč, že nepřítel je na této planetě. Tady ho 
konečně dostanou a tentokrát jim v tom nic nezabrání. Vojáci vběhli do výsadkových lodí, Brae 
nastoupil jako poslední. Lodě opustily hangár a zamířily si to na Bortas, zatímco Great Victory a 
ostatní lodě zahájily palbu na nepřátelské křižníky.  
 
Cass seděl na můstku, byl nervózní. Náhle k němu přiběhli Joil a Lima. Zeptali se ho, kde je Brae. 
Cass stručně odpověděl, že mají hádat sami. Lima se podivila, že odletěl bez nich. Cass vysvětlil, že 
Brae nechce, aby zasahovali do jeho akce. Joil namítl, že riskuje svůj život. Lima byla rozhodnuta, že 
tam musí letět také. Cass však řekl, že Brae dal rozkaz, aby se Jediové tentokrát drželi mimo hru. 
Lima se ho zeptala, jestli to tak hodlá nechat. Cass se zamyslel. Zhluboka se nadechl. Řekl Jediům, 
aby dělali, co umí nejlépe. Joil a Lima na sebe kývli a rozběhli se do hangáru.  
 
Výsadkové lodě s Braeho komandy slétly k jediné základně široko daleko. Spustily palbu, poničily 
obranné systémy a vyčistily oblast od vojáků. Pak přistály, vojáci vyběhli ven a začali zajišťovat okolí. 
Brae vyšel jako poslední. Rozhlédl se kolem. Onbelik o nich již musel vědět. Brae na něj byl připraven. 
 
Onbelik seděl spolu s jeho Moffy ve válečné síni a debatovali o plánu útoku. Měl přijít již brzy. Náhle 
se ozval pípavý zvuk. Na orbitě se ocitly nepřátelské lodě. Brae měl v plánu zabránit útoku na Sullust. 
Onbelik rychle opustil místnost a dal se k jedinému východu. Jeho základna byla ukrytá, přesto ji Liga 
našla. Rozkázal jednomu z Moffů, aby přivolal posily, a vyšel na nádvoří pevnosti.  
 
Brae právě probodl jednoho vojáka. Odhodil jeho mrtvolu stranou, s brněním to bylo tak snadné. Pak 
si všiml Onbelika. Gestem přikázal svým droidům, aby se rozestavěli do taktické formace. Byli v 
exteriéru, takže mohli snadněji manévrovat. Odklopil si přilbu a sdělil Onbelikovi, že dokončí to, co 
nestihl minule. Onbelik řekl, že na tento okamžik se těšil. Od minule se však zlepšil o víc než jen oči. 
Droidi Braemu nijak nepomohou. Brae namítl, že to zvládne i bez nich. Tasil blasterovou pistoli a 
spustil palbu. Onbelik jeho útoky odrážel a pomalu se k němu přibližoval. Hodlal droidy vyřadit co 
nejrychleji. 
 
Brae nepřestával střílet, ale též postupoval nepříteli naproti. Jak se blížili, připravil si šavli k útoku. 
Onbelik rychle přiskočil k droidovi a jedním sekem o přepůlil. Sotva to udělal, Brae se k němu rozběhl 
a provedl vodorovný švih. Onbelik se dokázal úderu vyhnout, ale spadl při tom na travnatou zem. Brae 
přikázal droidům, aby vyletěli výš. Snažil se Onbelika připíchnout k zemi. Ten se však odkutálel 
stranou a vrhl meč po druhém droidovi. Meč se odrazil od jeho štítu a spadl na zem. Brae po ležícím 
Onbelikovi znovu seknul šavlí. Onbelik vyskočil a vrhl se po meči. Brae znovu seknul, Onbelika zasáhl 
však jen do nohy. 
 
Onbelik poznal, že dostal zásah. Jeho nervy byly však upraveny, již cítil jen malou bolest. Ignoroval 
proto ránu a rozhlédl se po okolí. Jeden z droidů byl šikovně u kovové konstrukce. Zaútočil na ní a 
nechal ji padnout přímo na něj. Obrovská masa kovu malého droida rozdrtila. Brae řekl, že Onbelik je 
na Síle tak závislý – není to moc, ale slabost. Kopl do Onbelika. Jeho noha byla energo-brněním tak 
posílena, že Onbelik odletěl několik metrů a prudce vrazil do zdi. Onbelik se sesunul k zemi. Zvedl se 
a poklepal se na noze. Řekl, že jeho nohy nyní už téměř ani nejsou z masa. Brae přiskočil k 
Onbelikovi a dal mu pěstí do hrudníku. Onbelik opět vrazil do zdi. Brae nemeškal a zasypával 
Onbelika sérií úderů. Jeho ruce byly posílené stejně tak, s každým úderem byl slyšet zvuk pístů 
schopných drtit kámen.  
 
Onbelik se nenechal a kryl se před zásahy svýma rukama. Využil jeho vyztužené nohy a zaútočil na 
Braeho nejcitlivější místo. Útok Braeho odmrštil pryč. Díky brnění byl ale těžší, takže neodletěl moc 
daleko. Dopadl silně na záda a trochu se ještě sklouzl po zemi, až do ní vyryl dráhu. Onbelik Braeho 



40 

 

ignoroval a zlokalizoval posledního droida. Rozeběhl se proti němu a bez zájmu kolem svého 
protivníka proběhl. Brae věděl, co Onbelik chystá. Překulil se na břicho a namířil Onbelikovi pod nohy 
pistolí. Nabil ji k tomu nejsilnějšímu výstřelu – a vystřelil. Blasterová střela narazila do země a 
způsobila prudký výbuch, který Onbelika srazil. Brae se rychle postavil a běžel k němu.  
 
Onbelik se rychle začal plazit směrem k droidovi. Ucho měl při zemi, takže slyšel dunění. Byl připraven 
na protiútok. Brae přiběhl a dupnul Onbelikovi na záda. Zatlačil a Onbelika držel přimáčknutého k 
zemi. Chtěl ho rozšlápnout jako obtížný hmyz. Onbelik zatlačil na druhou stranu a Braeho ze sebe 
lehce setřásl. Brae ztratil rovnováhu a spadl na záda. Onbelik přešel k Braemu, popadl jeho blaster, 
nabil ho na maximální sílu a vystřelil po droidovi.  
 
Droid dostal zásah a přišel o štít, stále ale fungoval. Brae rychle sekl do Onbelikově noze. Prořízl 
brnění a rozsekl mu maso. Onbelik se svalil k Braemu a udeřil ho blasterem do hlavy. Poté naslepo 
vystřílel zásobník po droidovi. Droid dostal spoustu zásahů a explodoval. Brae v tu chvíli ale dal pěstí 
Onbelikovi přímo do hlavy. Vzal si pistoli zpět a ukryl ji do pouzdra. Vytáhl šavli. Pobídl Onbelika k boji.  
 
Onbelik se pousmál a zamířil mečem na Braeho, poté zaútočil výpadem a snažil se Braeho dotlačit do 
rohu. To se mu povedlo. Čepele obou zbraní se střetly. Brae tlačil, ale Onbelik byl silný. Onbelik stiskl 
pěstí a začal bortit konstrukci za Braem. Měl v plánu ho pohřbít zaživa. Brae povolil a nechal Onbelika, 
aby ho zasáhl mečem. Čepel proti cortosisu stejně nic nezmohla. Brae pak zarazil čepel šavle 
Onbelikovi do ramene a snažil se proříznout směrem dolů, k srdci.  
 
Onbelik stlačil a konstrukce se začala sypat. Sám se snažil dostat dozadu a dostat tak šavli ze svého 
těla. Brae byl tak soustředěn na proříznutí se přes kosti, že si bortící konstrukce nevšiml. Obrovská 
traverza srazila Braeho k zemi, takže se Onbelik mohl uvolnit. Další trosky následovaly. Celé okolí se 
zahalilo do prachu.  
 
Onbelik stále cítil hluboko pod troskami tep. V záchvatu hněvu začal sesunovat stále více a více kusů 
budovy. Utvořila se slušná hromada trosek. Po chvíli se však trosky rozletěly do stran z díry vyskočil 
Brae. Seskočil na Onbelika, přistál přímo na jeho hrudník, čímž ho srazil na záda. Onbelik se pod 
váhou protivníka a jeho těžkého brnění trochu zarazil do země. Brae rozzuřeně zařval, aby Onbelik už 
konečně zemřel. Zarazil doprostřed Onbelikova hrudníku šavli. Probodl ho skrz na skrz.  
 
Onbelik ucítil tlak ve hrudi. Poznal, o co jde. Onbelik použil veškerou svoji Sílu a načerpal energii z 
bolesti. Chytil se jílce meče a začal se táhnout nahoru. Hlavou udeřil do protivníkovi hlavy, pustil se a 
chytl Braemu krk. Šavle byla venku. Brae byl překvapen, protivník ho držel za krk. Ochranný pancíř 
kolem krku naštěstí držel. Brae začal boxovat do Onbelikových ledvin i do boků hrudníku. Po několika 
ranách bylo slyšet praskání kostí.  
 
Onbelik stiskl silněji. Hodlal Braeho uškrtit za každou cenu. Pancíř se začal prohýbat. Brae cítil tlak na 
krku, špatně se mu dýchalo. Popadl šavli a zarazil ji Onbelikovi do boku. Onbelik přes veškerý tlak 
pokračoval. Bolest ho stále více posilovala. Brae měl ještě jednu šanci. Chytil Onbelika a aktivoval 
záložní zbraňový systém. Z jeho rukou začaly šlehat mohutné elektrické výboje, které projížděly 
Onbelikovým tělem. Onbelik dostal silné křeče, pustil Braeho a ten ho následně odhodil pryč. Brae se 
pořádně nadechl a pohlédl na své dlaně. Systém fungoval dobře, ale to nebylo vše. Napřáhl ruce 
směrem k Onbelikovi a začal do něj pouštět výboje elektřiny.  
 
Onbelik dal ruce před sebe a začal blesky odrážet. V bolesti nacházel stále větší Sílu. Začala se mu 
líbit. Zařval a vypustil ze sebe obrovskou Sílu, která Braeho odhodila o několik metrů dál. Brae dopadl 
těžce na zem, cítil bolest. Ale nevzdával se. Vstal a začal do Onbelika opět pouštět elektřinu. 
Postupně se k němu blížil. Onbelik se vyžíval v bolesti na tolik, že mu Síla umožnila vstát a pomalu se 
blížit k Bramu. Chtěl ho pořádně obejmout a sdílet s ním elektrický dar. Brae zuřivě zařval. Byl 
naštvaný, že Onbelik stále žije. Rozhodl se zkusit něco jiného. Přepnul funkci rukavic. Z rukou nyní 
začal vrhat proudy ohně.  
 
Onbeliko tělo výrazně nereagovalo, pouze jeho obličej, který byl jediné místo, kde byla odhalena jeho 
kůže. Vrhl se k zemi po Braeho nohou, strhl ho k zemi a chytil jeho ruce. To Braeho trochu vyvedlo z 
míry. Ale pak se rozhodl, že na Onbelika pošle další plameny, i když byl v jeho těsné blízkosti. Onbelik 
držel Braeho ruce a pomalu je začal otáčet proti němu.  
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Plameny nyní proudily přímo do Braeho tváře. Naštěstí ji měl krytou hledím přilby. Vypnul plameny a 
kopnul Onbelika silně kolenem do břicha. Onbelik bouchl rukama o zem a začal Sílou vibrovat všemi 
objekty v okolí. Rychle je vyzdvihl do vzduchu a vypálil proti Braemu. Desítky kamenů, kousků trosek, 
mrtvých vojáků a jejich zbraní vylétly proti Braemu. Tvrdě do něj narazily a doslova ho smetly pryč. 
Brae vrazil do zdi blízké budovy tak silně, že proletěl skrz ni a zabořil se do další zdi za ní. Hrudní plát 
brnění byl promáčklý. HUD mu hlásilo četná poškození.  
 
Onbelik se opět pomalu blížil k nepříteli. Mělo být lehké ho dorazit. Všiml si poškozené zbroje. Brae se 
snažil vyprostit ze zdi. Bylo to těžké. Servomotory v rukách i nohách byly poškozené, pohyb byl 
těžkopádný. Brae spatřil blížícího se Onbelika. Měl ještě jednu funkci, kterou mohl použít. Přepnul 
projektory na rukou a k Onbelikovi vystřelil dva laserové paprsky schopné řezat kov. Hodlal ho jimi 
prostě rozsekat na kusy.  
 
Onbelik si všiml paprsků a rychle se kryl mečem. Brae nečekal, že Onbelik bude mít tak rychlé reflexy. 
Dvojice paprsků byla odražena zpět na něj. Výkonné lasery zasáhly cortosisový pancíř a zahřály jeho 
povrch na kritickou úroveň. Brae zařval bolestí zrovna ve chvíli, kdy Onbelik mírným pohybem meče 
odchýlil paprsky do stran. Paprsky prořízly mohutné potrubí vedoucí podél zdi – a následovala silná 
exploze, která roztrhala budovu na kusy. Zbytek trosek se sesunul na jednu velkou hořící hromadu.  
 
Onbelik se pousmál. Bylo po všem. Zasunul meč a zadíval se na zbytky pevnosti. V dáli uslyšel zvuky 
lodí. Brae nebyl jediný, kdo přiletěl. Onbelik proto rychle opustil ruiny budovy. Byl spokojen, že se 
zbavil svého protivníka. 
 
Vrahos a Sylas odlétali ve své lodi mimo Bilbringi, aby mohli odeslat zprávu. Naproti nim se rozletělo 
10 chisských stíhaček. Sylas zavolal bilbringské piloty o pomoc. 
 
Chisský velitel letky Griw’egr dostal rozkaz od Thqareho, aby zastavil jedijskou loď. Griw se usmál. 
Vždycky toužil vyzkoušet své pilotské umění proti Jediovi. Zavelel svým podřízeným a všichni se 
rozletěli za jejich cílem.  
 
Bilbringské stíhačky se přidaly k Jediům. Piloti byli odhodláni je bránit svými životy. Sylas se snažil 
chisské stíhačky setřást mezi asteroidy. Griw se prudce vyhnul troskám jedné stíhačky, ovšem vrazil 
do malého asteroidu. Všiml si, že dva jeho kolegy potkalo totéž, ovšem těm se to stalo osudné. Zaklel. 
Nesnášel tyhle hrdinské kousky bez jakékoliv cti.    
 
Jediové a jejich spojenci se vzdalovali od Bilbringi. Proti nim byli větší asteroidy. Sylas dostal nápad – 
spustit do nich střelbu. Kousky asteroidů se o pronásledovatele postarají. Vrahos se posadil do otočné 
střílny a začal střílet. Spojenecké stíhačky také. Griwovi se zdálo, že ten jedijský pilot je konečně 
pořádným soupeřem. Přikázal svým dvěma pilotům vystřelit rakety. Jedijská loď se jim vyhnula, ale 
rakety nebyly mířeny na ní. Zasáhly velký asteroid, který byl ihned rozmetán na menší kameny. Ty 
zlikvidovaly několik bilbringských stíhačem a donutily jedijskou loď skoro k návratu, alespoň na chvíli.  
 
Sylase mělo napadnout, že se nepřátelé také zaměří na asteroidy a z honičky se stane hra na kočku a 
myš. Sylas se snažil uhýbat kamenům i raketám. Jeden z pilotů sdělil, že toto je zbytečné. On i jeho 
kolegové byli připraveni obětovat život. Sylas byl proti tomu. 
 
Griw už měl loď Jediů na mušce, když tu jedna nepřátelská stíhačka se postavila všem jeho střelám. 
Dokonce stihla i spustit protistřelbu a poškodit jeho štíty. Totéž se stalo i jeho kolegům. Tři z nich 
zahynuli, když do jejich stíhaček přímo vrazily ty nepřátelské. Griw a čtyři další však pokračovali za 
svým cílem, který získal nebezpečný náskok.  
 
Vrahos přestal střílet a pomocí Síly poslal několik asteroidů k jedné ze dvou stíhaček, které přiletěly 
těm ostatním pěti na pomoc. Stíhačka byla zasažena a vybouchla. Druhou stíhačku rozdrtil pomocí 
Síly. Griw po Jediích střílel vše, co měl v arzenálu, stejně jako jeho kolegové. Kličkování mezi 
asteroidy palbu ztěžovalo, ale byla tak masivní, že párkrát loď nejspíš i zasáhli, ale nikdy ne na 
klíčových místech. S takovým pilotem se Griw v reálu ještě nesetkal. Viděl podobné kousky při 
simulacích bitev proti Jediům, ale nikdy netušil, jak těžce pravdivé to je. Nejvíce ho rozhodilo zničení 
dvou jejich posil, které tu loď málem chytly do kleští, ale nevzdával se a stále střílel.  
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Sylas vystřelil několik raket na jeden větší asteroid, který se před ním objevil. Potom, co vybouchl, na 
něj naletěl obrovskou rychlostí. Díky předtuše Síly věděl, jak se vyhnout. Za ním bylo jen obrovské 
množství prachu a spousta úlomků. Loď však schytala velké poškození. Zbývalo 20 sekund 
k dosažení potřebné vzdálenosti. Vrahos na nic nečekal a pomocí Síly přesměroval prach z asteroidu 
a menší kusy z něj směrem k nepřátelským stíhačkám.  
 
Griw zareagoval s ohromující rychlostí, prudce zpomalil a strhl svou stíhačku za dvě, které patřily jeho 
kolegům. To samé se povedlo i jeho kolegovi, který se schoval za pátého stíhače. Všichni tři, kteří je 
kryli, nepřežili, jejich stíhačky byly buď zničeny kameny nebo se jim prach zanesl do důležitých částí. 
Oni dva však vyrazili jako šípy, teď už v cestě nebyly žádné asteroidy, ale náskok Jediů se snižoval 
velice pomalu. Byl to závod s časem. 
 
Zbývalo 10 sekund. Vrahos začal zase střílet, aby stíhačky zpomalil. Sylas věděl, že tahle loď už toho 
moc nevydrží, bude se muset vyhnout všem útokům, co na něho vyšlou. Pomocí Síly zkoušel zrychlit 
své reakce ještě více, chtěl překonat svůj limit, jeho soustředěnost byla na nejvyšší možné hranici. 
Loď se až šíleně vyhýbala všem pokusům o zásah. Griw chvíli nechal střílet svého parťáka. Nakonec 
se mu v těch pohybech podařilo najít vzorec a tam, kam by měl podle logiky ten Jedi uhnout kvůli 
střelám z druhé stíhačky, vyslal svá poslední torpéda. Netušil, že čas vypršel.  
 
Sylas vyslal zprávu Lize. V tu samou chvíli do lodi narazila torpéda. Vrahos se ale nehodlal vzdát a 
pomocí Síly začal mírnit jejich účinek. Dařilo se mu to, ale loď pomalu začala ztrácet energii. Sylas 
navedl loď zpět na povrch. 
 
Griw prudce zastavil. Možná by své nepřátele mohl i nechat vybouchnout, když teď při pádu nemohli 
manévrovat, ale proč? Co by z toho měl? Svůj neúspěch tím nezmenší. Selhal. Jeho eskadra byla 
zničena. Přestože měl přesilu. Poražen nevídanou odvahou, sebeobětováním a nevídanými 
schopnostmi. Jeho parťák se znovu nechal strhnout vírem bitvy, ale on se k tomu nijak nedokázal 
přinutit. Nakonec oznámil své mateřské lodi, že je mu špatně od žaludku a silně ho bolí hlava a vydal 
se směrem k ní. Admirálu Thqaremu poslal krátkou zprávu o svém selhání. Věděl, že admirál je teď 
zahlcen mnohem důležitějšími zprávami a k té jeho se dostane až po bitvě, pokud vůbec, ale on mu to 
z nějakého nepochopitelného důvodu prostě potřeboval oznámit.  
 
Sylas zabral ze všech sil, snažil se loď srovnat tak, aby přistání bylo měkčí. Vrahos se připravil použít 
Sílu, aby náraz utlumil. Jakmile loď narazila, oba Jediové použili své schopnosti a loď zpomalili. 
Přistání bylo tvrdé a loď se trhala na kusy, díky tomu, že byla rozehřáta na vysokou teplotu. Jakmile jí 
přibrzdili, tak na nic nečekali a běželi ven. Po chvilce loď vybouchla. 
 
Kray Sis, Erosen a Huren stáli v čele armády Shirů. Naproti nim se blížila armáda Rojha Batraya v 
čele s mocnými členy rodu Batray, kteří aktivovali Batrayan Eye. Erosen kývnul na Hurena a ten si 
sundal pásku ze svého oka, aktivoval Dakutan Eye. Dvě armády se střetly a započala masivní jatka. 
Kray vytáhnul své dva světelné meče a začal se prosekávat k jednomu členu rodu Batray. Jakmile se 
k němu dostal, tak na něj namířil svým mečem. Člen rodu Batraya Zabraka nikdy neviděl, považoval 
ho za příšeru. Kray dodal, že tohle je naposledy, kdy nějakého Zabraka uvidí. Vyslal obrovskou vlnu 
Síly, která odhodila menší část armády pryč, jenže protivník část vlny pohltil a vyslal ji zpět. Kray vlnu 
jednou rukou zastavil. Byl překvapen, že ji protivník dokázal pohltit. Ale co když žádnou schopnost 
nepoužije? Kray se zrychlil pomocí Síly natolik, že člen rodu Batraya nebyl schopný zareagovat ani 
svým okem. Během chvilky skončil přeseknutý vejpůl.  
 
Kray se podíval, jak se daří Erosenovi a Hurenovi. Oba dva vyřídili své oponenty a během chvilky se 
potom všichni tři s pomocí ostatních Shirů zbavili nepřátelské armády. Erosen cítil, že Rojha Batray je 
blízko. Chystal se udělat něco, co mohlo hrozit celou galaxii. Podal Krayovi jeho amulet. Huren se 
zamračil. Sdělil Erosenovi, že dělá chybu. Kray však řekl, že ho zatím nehodlá použít. Cítil, že je 
připraven, ale ještě nenastal čas. Kray se podíval na oblohu, pomalu se k nim blížil obrovský křižník 
nepřátelských Shirů. 
 
Erosen poznal, že Rojha Batray je na palubě. Museli utéct. Huren chtěl zůstat a bojovat, ale Erosen 
mu vysvětlil, že to je přesně to, co Rojha chce. Erosenovo oko by se mu velmi hodilo. Kray byl možná 
jediný, kdo ho dokázal zastavit. Kray Sis ignoroval jejich rozhovor a rozeběhnul se proti křižníku. Po 
chvilce se zastavil a vší silou trhnul rukama k zemi. Křižník začal ztrácet stabilitu a pomalu klesal dolů. 
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Vypadalo to, že křižník spadne na zem a utrpí poškození, ale v tom Kray ucítil obrovský tlak, který mu 
bránil stlačit křižník až dolů. 
 
Rojha Batray na můstku křižníku dostal hlášení, že byl zaměřen jeden rychlý nepřátelský cíl. Nechtěl 
ho ale sestřelit. Zajímalo ho, co má v plánu. Nikdy necítil uživatele Síly jako byl tento. Pozoroval, o co 
se Zabrak pokoušel. Náhle se celý křižník otřásl a klesal k zemi. Rojha byl překvapen. Pilot navrhl 
zvýšit výkon motorů, ale Rojha to chtěl udělat po svém. Otevřel své pravé oko a aktivoval Batrayan 
Eye. Podařilo se mu ovládnout všechny tři stupně. Pozvedl svoje ruce a vší silou odporoval Krayovi. 
Křižník začal opět stoupat a opět nabral stabilitu. Kray náhle odletěl několik metrů vzad. Rojha přikázal 
přistát.  
 
Kray vstal a byl velmi překvapený. Za tu dobu, co trénoval u Shirů, velmi posílil, ale přesto se objevil 
někdo, kdo ho dokázal takto ohrozit. Erosen a Huren neváhali a rozeběhli se k němu. Kray byl 
v pořádku. Jen chtěl vyzkoušet, co jeho protivník umí. Křižník přistál a Rojha vyšel ven, následován 
menší armádou. Erosenovy ruce se rozzářily do červena, dotkl se jimi Kraye i Hurena. Oba dva se 
začali cítit silněji než kdy předtím. Erosen s nimi sdílel část své moci. Dodal, že Rojha přistál jen proto, 
že si je jistý svým vítězstvím. Huren vytáhl svůj bleskový meč, Kray zapnul své dva světelné meče. 
Erosen rozkázal armádě, aby zaútočila. Obě strany se rozeběhly proti sobě. 
 
Stíhač nastartoval a rozletěl se. Elynea v jeho kabině si položila sedačku a oddechla si. Byla řádně 
zpocená a byla si i jistá, že i řádně rozcuchaná. Zbroj měla špinavou od krve, smrděla a její makeup 
musel vypadat odporně. Nejhorší možný vzhled na mítink u krále. Ale přesto, že toto byla snad ta 
poslední věc, co by chtěla, Elynea ji musela udělat.  
 
Řekla Fredovi, že ji nemusel zachraňovat. Fred věděl, že by protivníky zvládla. Na druhou stranu, 
pokud by se ji něco stalo, B-art by ho nechal popravit. Fred se zasmál a utřel si směs prachu, krve a 
potu z čela. B-art mu dal za úkol hlídat ji. Byla pravda, že Elynea si musela účast na této akci vydupat. 
Přesvědčit krále o její nezbytnosti na misi bylo značně obtížné. Nyní ale věděla, že to stálo za to.  
 
Do několika krátkých minut stíhač přiletěl do hangáru křižníku, kde byl i král. Trojice nastoupila do 
výtahu a vyjela na můstek ke králi. Můstek slavil. Všude poletovaly konfety a krásné polonahé dívky 
jejího věku nosily litry a litry šampaňského. Admirál Ael-Immar právě dával rozhovor nějaké novinářce, 
která se vzala bůh ví odkud a celé dění natáčel kameraman. Elynea už chtěla být rychle pryč.  
 
Elynea poklepala králi na rameno. B-art ji přivítal. Měl na sobě pompézní uniformu, velmi mu to 
slušelo. Chtěl od ní hlášení. Elynea sdělila, že akce proběhla úspěšně. Loď zajata za ztráty dvou 
Mandalorianů. Král se sklonil a políbil Elyneu. Poděkoval jí a odešel k Ligovému admirálu Allecovi. 
Elynea tam zůstala ve strnulém šoku stát ještě pár vteřin.  
 
Poslední dva dny byly velmi krušné. Elynea od rána do večera dávala rozhovory, účastnila se různých 
oslav výhry a večeřela s důležitými Rhumiany. Její rozvrh měl po 48 hodinách konečně dvě hodiny 
volna. Lehla si do postele a chvilku na to si ji zavolal král do tréninkové místnosti. Natěšenost na toto 
setkání nebyla největší.  
 
Vzala si na sebe sportovní úbor, za pásek meč a pohodlnou obuv. Než našla požadované místo, 
dvakrát se ztratila, její orientační smysl v paláci byl i po měsících mizerný. Přemýšlení nad tím, proč se 
chce král sejít zrovna tam hned zapudila, protože král občas dával na oko nesmyslné rozkazy.  
 
Vstoupila do místnosti. Král seděl uprostřed místnosti v tureckém sedu ve volných kalhotách a tričku. 
Vypadal jako by meditoval. Elyena byla překvapená, že ví, jak se to dělá. B-art prozradil, že to neumí, 
ale potřeboval zabít čas. Meditaci mu doporučil jeho lékař. B-art řekl, že podle Freda Elynea dobře 
šermuje. Chtěl to vidět. Řekl ji, aby přinesla dva tréninkové meče a sama se odpoutala od Síly. 
 
Král vyskočil na nohy a vzal nabízený meč. Vyzval ji k boji. Elynea byla značně překvapená královým 
šermířským umem. Jak se později pochlubil, pět let studoval vojenskou akademii a absolvoval také 
výcvik šermu. Sekal rychle, ale s jistou grácií a inteligencí. Endorfiny proudily krví. Elynea sekla na 
hlavu a uskočila. B-art zahájil protiútok a sekl jí klamně na krk a rychle na druhou ruku. Elynea 
nechtěně využila Sílu, meč odsekla a zasadila oponentovi prudkou ránu do nohy. B-art se skácel na 
zem a křičel bolestí. 
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Elynea se lekla. Proboha, co jsi to právě udělala králi Rhumijské říše, řekla si a přiběhla ke králi. Král 
seděl k ní zády. Sedla si k němu a zeptala se na nohu. Král zasténal bolestí. Jedi si k němu sedla blíž 
a dala mu ruku na nohu. Král jí pohladil ruku, druhou jí chytil za krk a políbil. Elynea se nebránila. 
 
Hack očekával, že si obránci všimnou blížících se chisských transportérů, bude spuštěn poplach a 
připraví se na protiútok, ale tohle byl naprostý chaos. Zmatení vojáci pobíhali sem a tam po přistávací 
rampě hledajíc vhodné krytí. Všiml si, že mezi vojáky jsou i technici, dělníci a piloti, kteří nestačili včas 
nastoupit do svých letounů. Nebyli to žádní vojáci, sami se odsoudili k smrti. Přiblížil se k přistávací 
ploše a schoval se za hromadu beden. První výsadkové lodě konečně přistály. V jejich útrobách 
nejprve spatřil rudé čepele, následovala palba z obou stran. 
 
Hack si nasadil masku, opustil své bezpečné místo a vběhl obráncům přímo do zad. Ti si toho nejdříve 
ani nevšimli. Hack jimi pronikl lehce jako nůž máslem. Hack uslyšel Ladereho, jak velel k útoku z první 
řady. Náhle se ozvala stíhačka obránců, která se vrátila, aby zničila výsadkové lodě. Tomu musel 
zabránit. Pustil oba své meče, zavřel oči a natáhl ruce směrem ke stíhačce. V téhle póze byl naprosto 
nechráněný, ale spoléhal na Ladereho a jeho vojáky. Hlavou mu prolétla známá slova a z nějakého 
zvláštního důvodu se nedokázal udržet a vyslovil je nahlas. „Jsem Revargus a to něco znamená.“  
 
Pilota stíhačky neviditelný tlak natlačil vší silou do sedačky. Pokusil se natáhnout ruku k ovládání, ale 
bylo to marné. Ten neznámý tlak, ta síla se ho snažila roztrhnout vejpůl. Všiml si, že jedna z páček se 
začala sama hýbat. Kanony stíhačky začaly zaměřovat jeho vlastní spolubojovníky. Vší silou se 
pokusil dostat ze sevření, což se mu nakonec přes veškerou bolest a nepohodlí povedlo, ale bylo příliš 
pozdě. Stíhačka sama spustila palbu, kanonáda smetla většinu vojáků. Pro ty, kteří přežili, tohle byla 
poslední kapka. Morálka byla naprosto zdecimovaná a většina z nich na místě odhodila zbraně a 
začala utíkat. Páka se znovu samovolně začala stáčet a namířila stíhačku směrem na největší masu 
utíkajících. Pilot ze všech svých sil zatlačil na páku, ale ta se ani nehnula. Stíhačka místo toho 
nejvyšší rychlostí do vojáků vrazila a explodovala.  
 
Hack otevřel oči a podíval se na dílo zkázy, které způsobil. Na ploše byly desítky, možná i stovky 
mrtvých. Hlavně nepřátel, ale spatřil i pár Chissů. Bylo mu jasné, že soustava do konce dne padne. 
Přišel k výsadku a pozdravil Ladereho. Ten mu však nevěnoval ani mrzký pohled. Místo toho vydal 
rozkaz Bojovým Inkvizitorům Terkanovi a Kurtorovi. Měli jít s Chissy do obytných čtvrtí a zabít 
každého, kdo se jim postaví do cesty, vojáky i civilisty. Měli je vytáhnout z jejich vlastních domovů a 
popravit je. Bojovým Inkvizitorům Jarodovi a Inkartovi rozkázal, aby zabezpečili perimetr. Toto bude 
jejich předsunutá základna. Ladere se chtěl o důstojníky ve velícím centru postarat sám. Hack si však 
významně odkašlal a sdělil, že o tohle se už postaral.  
 
Ladere se konečně na Hacka podíval pohledem plného opovržení. Nechápal, jak to, že na Bilbringi 
není žádný velitel. Hack mu řekl, že velitelé tu byli, ale už nejsou. Jarod Hacka pochválil, ale Ladere to 
nadšení vůbec nesdílel. Rychle změnil téma hovoru: stále tu byl kancléř Sheev. Až padne on, občané 
budou brzy následovat. O tento triumf se chtěl postarat osobně. 
 
Bojoví Inkvizitoři se urychleně vydali za svými povinnostmi, pouze Jarod si vyměnil jeden krátký 
pohled s Hackem. Ladere se začal připravovat k odchodu, Hack ho dohnal. Bylo by moudré, kdyby se 
připojil k jeho úkolu. Pár hodin na tomto místě už strávil a myslel si, že mu bude nápomocen. Znal 
zkratku k paláci. Ladere věnoval Hackovi další pohled nesčíslné agrese a toho nejvyššího možného 
opovržení, ale nic nenamítnul. 
 
Jeden z členů domobrany přiběhl za kancléřem Sheevem přímo do jeho kanceláře, aby ho varoval. 
Bylo tu zde i několik dalších vojáků. Kancléř doteď sledoval z okna, jak se situace vyvíjí. Domobrance 
mu ale sdělil, že nepřítel je už tady. 
 
Hack si k sobě přitáhl jednoho domobrance a přesekl ho vejpůl. Jeho spolubojovníky pohled na kolegu 
dosti vyděsil a znejistil, ale palbu nakonec spustili. Hack máchal svými meči a odrážel všechny 
výstřely zpět k nim. Domobranci začali pomalu ustupovat, čímž dali Hackovi příležitost k útoku. Ten se 
vymrštil a veškerou rychlostí se na ně vrhnul. Začal kolem sebe rozsévat chaos a smrt. I Ladere 
konečně tasil meč, avšak do útoku nevyrazil. Zůstal stát na místě a jen příležitostně odrážel střely či 
zabíjel vojáky, kteří se snažili utéct.  
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Ladere si to nerad přiznával, ale Hack se podstatně zlepšil. Už to nebyl ten mladý kadet, který na 
Korribanu porážel stejně nezkušené Bojové Inkvizitory. Ladere si ještě dobře pamatoval, jak jeho rány 
byly nejisté. Nyní do nich však dával nevídanou sílu, necítil žádný strach z nepřátel – naopak on byl 
jejich postrachem. Ladere se nakonec pousmál. Byl možná dobrý, ale stále se ještě nemohl rovnat 
Vrchním Inkvizitorům, natož jemu samotnému. Chyběla mu preciznost, měl jen hrubou sílu. Hack se 
v tomto podobal Savagi Opressovi. Toho to brzy stálo život, stejně tak jako to bude brzy stát Hacka.  
 
Dveře do kancléřovi kanceláře se rozrazily, ale bylo tam jen pár domobranců. Pozvedli zbraně, ale byli 
rázně umlčeni blesky Síly. Sheevovi se podlomily nohy a upadl. Obě nepřátelské tváře na něj vzhlížely 
se shora jako zlé stíny. Jeden z nich pozdvihl svoji zbraň, aby vykonal smrtící úder, ale ten druhý ho 
zastavil. Hack namítl, že by bylo lepší, kdyby kancléř žil. Nově jmenovaný vůdce bude u obyvatelstva 
jistě nenáviděný, což vyvolá vzpouru. Ta může přerůst v něco většího. Hack navrhl přinutit Sheeva, 
aby pracoval pro ně. Díky němu bude celá soustava stabilní. 
 
Vrchní Inkvizitor pustil svoji ruku tak rychle, že Hack nestačil ani zareagovat. Kancléřova hlava se mu 
skutálela k nohám. Ladere chytl Hacka a přimáčkl ho ke zdi. Řekl mu, že oni jsou Sithové. Jsou chaos, 
ne řád. Bylo mu jedno, jak hodlají Chissové tento svět vést. Sithové ho mají jen dobýt, a to udělají 
pomocí ničivé síly. To ostatní je problém Chissů. Ladere Hacka pustil, avšak k jeho velkému 
překvapení zjistil, že nehnul ani brvou. Jestli mu nahnal strach, tak to nebylo na něm ani trochu znát. 
To nebylo možné, při podobném incidentu dříve se div neroztřásl strachy. Tenhle fakt Ladereho 
naštval ještě více. Náhle se z komunikátoru ozval Jarod, což byla pro Hacka jediná záchrana z této 
situace. Na Bilbringi prý havarovala loď samotného Mistra Vrahose. Ladere byl odhodlaný ho dostat, 
nehodlal selhat. 
 
Vrchní Inkvizitor Aust se s nevídanou rychlostí vyhnul výpadu svého protivníka, a aniž by se ohlédl, 
pokračoval v pohybu. Svůj světelný meč vyhodil do vzduchu a kotoulem se prosmýkl mezi dalšími 
dvěma nepřáteli. Elegantně vyskočil, přitáhl si meč do ruky, při pádu se otočil a dopadl čelem proti 
dvěma Bojovým Inkvizitorům. Než stihli zareagovat, střetl svůj dvojitý světelný meč s jejich čepelemi 
takovou silou, až se oba zakolébali, načež je oba Sílou odhodil. Sílou postřehl blížící se nebezpečí 
zezadu, počkal do chvíle, než se další Bojový Inkvizitor dostal až na dosah k němu, uskočil a 
uvolněnýma nohama ho zasáhl do zad, až jeho soupeř spadl na zem. Zbývající protivník proti němu 
vyslal blesky, Aust je však jen odrazil do Inkvizitora, který se už málem znovu vstal, ale tohle ho 
definitivně uzemnilo. Pak Aust roztočil svůj meč v nepředvídatelné spirále agresivních seků, kterými 
svého soupeře doslova obklopil a brzy ho přiměl udělat chybu, díky které mu vyrazil meč.  
 
Bylo dobojováno. Jeho soupeři vstávali a dávali se dohromady ze šrámů, které jim uštědřil. Aust se 
rozhlédl a vše svým pohledem zhodnotil. Corir a Pyrk, dva Bojoví Inkvizitoři, které vyřídil jako první, 
měli výcvik, jak nejlépe spolupracovat ve dvojici. Ale zapomínali na to, že oba bojují stejným stylem a 
dělají stejné chyby. Museli se doplňovat, krýt slabá místa toho druhého. Yerkper, kterého vyřídil poté, 
se příště nesměl bezmyšlenkovitě řítit do útoku. Nakonec zhodnotil Vrchního Inkvizitora Barraaua. Ten 
bojoval solidně, ale soupeř, který je čekal, je mnohem silnější. Toho v duelu neporazí nikdo z nich a on 
nijak neukázal nějaký zázračný um v ochraně svých slabších spolubojovníků. Barraau zkritizoval 
Austa, že i on v souboji s Kaynem ztratil tři své společníky, a navíc ho nechal uprchnout. Barraau 
vyplivl krev, kterou měl v ústech ještě po jedné ráně, jež během boje od Austa utržil, přitáhl si svůj 
meč, který si znechuceně zavěsil na opasek a hrdě se narovnal s odporem v tváři.  
 
Prudký úder Síly mrštil překvapeným Barraauem ke stěně. Než se stačil vzpamatovat, stál Aust u něj 
a levou rukou ho držel pod krkem, zatímco v pravé svíral svůj meč s jednou zapnutou čepelí, která 
mířila v nebezpečně blízké vzdálenosti na jeho hrdlo. Aust mu dal na vědomí, že urážky nehodlá 
tolerovat. Až si bude Barraau zase stěžovat Laderemu, tak mu má vyřídit, aby se naučil držet jazyk za 
zuby a přestat se plést do cizích věcí. Aust dodal, že Laderemu se podařilo naštvat už více než dost 
Sithů.  
 
Aust pustil svého kolegu, který se zhroutil na zem a odkráčel pryč, přímo mezi Bojovými Inkvizitory, 
kteří se mu s překotem klidili z cesty. Vyšel na chodbu a zamířil do svých kajut. Rychle pročistil svou 
mysl od nenávistných myšlenek na své selhání proti Kaynovi, které ho postupem času hněvalo víc a 
víc. Teď už nezkaleným a kritickým pohledem zkoumal svůj nynější tréninkový souboj a přemýšlel nad 
tím, co mohl udělat lépe a jak se těmto drobným přestupkům příště vyvarovat. V duchu se stále 
neviděl dokonalý, ano, porazil by mnohem silnější skupinu, než byl jeden Vrchní a tři Bojoví Inkvizitoři, 
jenže to jsou pořád nezkušení bojovníci. To, jak bolestivý rozdíl mu chybí, aby se vyrovnal s 
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opravdovými mistry meče, zažil na vlastní kůži už několikrát. Během šermířských tréninků s Dassem, 
kdy ho jeho Císař přešermoval, i když měl po boku Queridu. A to Císař nijak nepoužil Sílu, absolutní 
dominanci s jejím použitím mu ukázal, kdy jeho i Hacka bez jakéhokoli problému málem zabil. A v 
poslední řadě s Kaynem… Ne, nesměl na to neustále vzpomínat, jinak ho to oslabí v klíčovou chvíli. 
Ale nejhorší bylo, že podle některých zdrojů se povídalo, že Vrahos je i lepší bojovník než Kayn či 
Dass. To se Austovi nechtělo věřit, přesto musel být minimálně na velmi podobné úrovni. I s přesilou 
bude velkým oříškem.  
 
Aust musel být silnější, rychlejší, musel více nacházet chyby protivníka a využívat je. Tahle rychlost 
nestačí, to, co předváděl Kayn, byla rychlost, nějaké Austovo vyhýbání se útokům skupiny slabých 
Inkvizitorů je proti tomu nic. V duchu přemýšlel nad hlavními oporami ve skupině, která měla být celá 
nasazena proti jedinému Jedimu, jenže Kayn byl také jeden. Jediní, kdo tam byli z jiného důvodu než 
do počtu, jako živé štíty, anebo jako podpůrní bojovníci, byli Ladere a Hack. Oba byli evidentně 
dostatečně schopní, mocní v Síle, výborní šermíři a i inteligentní. Přesto zde tkvěla slabina v jejich 
ohromné vzájemné nevraživosti. Bude si muset hlídat, aby nijak neohrozila tuto akci. Smutným faktem 
byla i ztráta Serise, Aust s ním počítal jako s jedním z nejsilnějších, který by mohl v klíčovou chvíli 
napomoci jejich vítězství. Sice byl jedním z největších pochlebovačů Ladereho, ale stále mu něco 
říkala čest, povinnost a poslušnost, takže v boji by nejspíš nedělal nesmysly a možná by s jeho 
pomocí šlo i krotit Ladereho.  
 
Na to navazoval další problém, Aust si až moc dobře pamatoval svůj poslední rozhovor s admirálem 
Thqarem, kdy ten Chiss naznačil, že ví, že se Serisem není něco v pořádku, což ale podle časové osy 
vědět nemohl. Vrchní Inkvizitor si úmyslně v lodních záznamech prohledal, jak šli události po minutách 
a Thqare mu to sdělil velmi brzy potom, co byl Seris zabit. Zdálo se nasnadě, že měl na lodi špeha, 
jenže podle zpráv od Birna i Hacka měl Birn zařízení, které blokovalo veškeré vysílání z lodi, ale od 
obou to znělo, jako by si byli vědomi, že někdo je stále absolutně nad věcí v tomhle ohledu. Navíc, 
když mu admirál oznámil po kouknutí se na hodinky, že Druhý operační svaz se bude moci 
připravovat nad boj, tak to bylo téměř totožné s časem, kdy byl popraven ten zrádný viceadmirál Nibir.  
 
Od myšlenek ho osvobodila zpráva od Austova zástupce – nejvyššího Mistra noci ve flotile, který měl 
převzít plné velení, až se Aust zapojí do pozemní bitvy. Oznamovala, že přišel povel ve formě žádosti 
od viceadmirála Zurg’akr‘hufa, jehož poslání mu nařídil přímo admirál Thqare – mají se ihned vydat do 
soustavy Bilbringi a zapojit se do bitvy. Aust vydal strohý rozkaz a schválil okamžitý vstup celé flotily 
do hyperprostoru. Nevydal se na můstek ani do svých kajut, ale pomalým krokem si to zamířil rovnou 
do hangáru. Mistru noci nařídil, aby si vzal hlavní velení na starost od začátku s tím, že on nebude 
váhat a do bitvy se zapojí ihned. Také poslal zprávu všem Inkvizitorům ve flotile, aby v době výstupu z 
hyperprostoru byli ve svých stíhačkách připraveni na boj. To samé platilo pro všechny jednotky určené 
k výsadku, především na elitní skupiny Nočních plášťů. On sám nasedl do kokpitu své stíhačky 
Annihilator jako úplně první, protažený dostatečně byl, ale teď potřeboval získat pořádné nabití i v 
jiném spektru. Zavřel oči a ponořil se do meditace. Chtěl načerpat energii, ale Síla mu také umožnila 
spatřit střípky věcí budoucích.  
 
Světelné meče míhající se proti sobě navzájem v zuřivém a vyčerpávajícím sledu. Postava klanící se 
hologramu. Povstávající mrtvola. Výkřik bolesti. Červenomodrá kaše v hnědém talíři. A mnoho dalších, 
které ani nestihl postřehnout… Z meditace ho vytrhl ruch v hangáru, který dával najevo, že se blíží 
výstup z hyperprostoru. Nevěděl, kolik uběhlo času, ale jedno bylo jisté, ten okamžik se blížil. Teď, teď 
teprve všichni uvidí moc jeho a moc Sithů. Mistr Vrahos přestane být jednou z největších hrozeb pro 
Císaře Dasse a celou Sithskou říši.  
 
V zatím uzavřeném hangáru nic neviděl, ale stejně jako všichni ostatní cítil to známé cuknutí. Z 
můstku teď bylo jistě vidět, jak se hvězdy protáhly. Adrenalin plně proudil v jeho krvi. Hangár se teprve 
začal otvírat, ale při prvním náznaku dostatku prostoru na průlet vyrazila jeho stíhačka jako šíp, až po 
notné chvilce následovaná prvními odvážnými piloty – většinou dalšími Inkvizitory a pak všemi 
ostatními. Naskytla se jim na první pohled dechberoucí scenérie, ale na ten druhý jen neskutečná 
změť chisských, bilbringských a ligových lodí, jak po sobě pálí nekonečné salvy ze svých turbolaserů. 
Na svém komunikátoru si aktivoval spojení s ostatními Inkvizitory, hlavními veliteli chisských a 
sithských jednotek, stejně jako s veliteli výsadků.  
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V hlavě mu zazněla slova, která si Jediové často říkali před bitvou: „Ať tě provází Síla.“ Odfrkl si, 
Sithové podobné filozofické citáty nepotřebovali, oni Sílu měli vždy a stále. Oni jí ovládali, ne ona je. 
Sestřelil jednu stíhačku TIE, očividně zcela zaskočenou nespočtem nových nepřátel a vyrazil vpřed. 
 
Mladší Chiss oznámil, že admirál dorazil na palubu. Všichni Chissové různých postavení na palubě, se 
chvilku pozastavili nad svými úkoly a povinnostmi a náležitě pomocí salutování pozdravili toho nejvýše 
postaveného muže v Druhém operačním svazu, admirála Birna. Ten lehce kývnul hlavou a až 
nezvykle tichým hlasem jim dal pohov. Rychle se posadil do svého křesla na palubě dřív, než mohl 
někdo zaznamenat jeho únavu, která z něj přímo čišela.  
 
Birn to nikomu nepřiznal, ani Hackovi a dokonce ani Thqaremu, že ta věc s Nibirem ho pořádně vzala. 
Ve flotile slouží téměř celý svůj život, vystřídal se na nespočetných místech a postaveních na 
všemožných lodích či flotilách, potkal spoustu dobrých a chytrých, zároveň zkorumpovaných a 
špatných lidí, avšak z žádným z nich si nedokázal vypěstovat žádný vztah než ryze pracovní. Nedá se 
ani ničemu divit, pro Chissy byl tenhle způsob naprosto běžný, avšak osud tomu chtěl, že Birn byl 
často převelen na místo, kde už sloužil Nibir nebo naopak. Po letech zkušeností si Birn zařadil Nibira, 
jako někoho velice zkušeného a věrného, téměř někoho na podobné úrovni jako je i Thqare. Jakmile 
se Birn stal admirálem, osobně si k sobě převelel Nibira, ze kterého si udělal toho nejbližšího a 
nejspolehlivějšího spojence. A on ho i přes tento fakt zradil. 
 
Birn se pokoušel přejít na jiné myšlenky, ponořit se do hledaní dalších věrných Nibirova odkazu, či 
zabývat se větším odhalením toho, co má Thqare vlastně celou dobu v plánu, ale moc to nepomáhalo 
a dnes se mu ještě zdál ten sen, který to celé mnohokrát zhoršil. Ne… nebude už ten sen v hlavě 
nadále rozebírat, nebylo na tom nic skutečné. Ano, byli to hrůzostrašné vyhlídky, ale ne nebylo to nic 
reálného. Birn se obrátil na mladého chisského důstojníka, který prozatímně zastával roli viceadmirála. 
Pocházel z vlivné rodiny, takže jakákoliv laskavost z jejich strany se později může hodit. Viceadmirál 
potvrdil, že všechny lodě ze Třetí flotily jsou připraveny a čekají na pokyn k odletu. Birn přikývl a po 
interkomu se zeptal na situaci i dalších dvou viceadmirálů Osmé a Jedenácté flotily, kteří mu též 
potvrdili připravenost. Birn doufal, že Thqare ví, co dělá. Celý operační svaz následně skočil do 
hyperprostoru.  
 
Druhý operační svaz vyskočil z hyperprostoru poblíž větší skupinky bilbringských lodí, která už teď 
byla dost zaměstnána s chisskými flotilami, co už byly dávno na svých místech. Birn vydal rozkaz 
k palbě. Turbolasery se začaly zařezávat do lodí obránců, začaly je cupovat na kusy. Birn se pousmál. 
Bilbringi má na své straně ligové a rhumijské lodě, ale i přes tento fakt mají stále chissové početní 
výhodu. Tohle bude bitva jejich životů. A bude patřit jim, všem Chissům. 
 
Ladere příručním dalekohledem jednoho z mrtvých bilbringských vojáků kompletně zanalyzoval 
situaci. Loď Vrahose a jeho padawana explodovala. Vrchní Inkvizitor správně odhadoval, že musí být 
naživu a někde poblíž. Cítil je. Ladere zvedl ruku, aby dal signál k útoku, ale po pár vteřinách ji stáhl a 
otočil se na všechny Bojové Inkvizitory, včetně Hacka. Oznámil jim, aby ještě chvíli počkali. On sám se 
od nich vzdálil do jedné z postranních ulic. Tam už na něj čekala zahalená postava.  
 
Člověk byl překvapený, že ho Ladere našel. Ladere si přišel pro informace. Bilbringan se nervózně 
podíval za sebe a když se ujistil, že je opravdu nikdo neodposlouchává, tak mu pověděl, že v jednom 
z místních barů spatřil onoho chisského admirála, Bojového Inkvizitora a padawana. Padawan si 
sundal masku a odhalil tak, že je to Chiss. Ladereho tato informace překvapila. Muž dál pověděl, že 
masku odložil i onen Inkvizitor. Ladereho podezření bylo oprávněné – je to člověk. Ladere si začal 
v rychlosti promýšlet svoje následující kroky. Muž se ho začal dožadovat lodi pro něj a jeho rodinu, jak 
mu Ladere za jeho práci sliboval. Ladere mu však usekl hlavu. 
 
Vrahos a Sylas byli obklíčeni. Šest Inkvizitorů stálo proti nim. Když se Jediové rozběhli na útok, jeden 
ze Sithů odskočil stranou. To byla šance pro Sylase. Vrahos cítil jejich nadšení, hněv a Sílu. Vrahos 
se nepřátel zeptal, jestli opravdu chtějí podstoupit tento tanec. Vržený světelný meč směrem k jeho 
hlavě mu byl jasnou odpovědí. Vrahos ho zachytil a rozdrtil ve své ruce. Nejslabší kus, Sitha, který 
právě přišel o světelný meč, si pomocí Síly přitáhl do své ruky, sevřel mu krk a pronesl, že tanec 
začíná. Mrtvého Inkvizitora odhodil stranou. 
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Vrahos byl obklopen čtyřmi Inkvizitory. Když zaútočili, Vrahos použil obrannou formu Soresu a odrážel 
jejich útoky. Sylas mezitím v postranní uličce narazil na Hacka. Sylas cítil, že Hack bude nad jeho síly, 
ale chtěl koupit svému mistrovi čas. 
 
Ladere se bolestivě chytnul za bok, kam ho zasáhl Vrahos mečem. Byl tak neskutečně blízko, mohl se 
zbavit jednoho z nejmocnějších Jediů jednou pro vždy, ale on zklamal. Ne Dasse, ne Sithy, ale sám 
sebe. Nedokázal zlikvidovat Vrahose, dokázal aspoň zlikvidovat jinačí hrozbu. Hack stál v bojové 
pozici a vyčkával, z jaké strany zaútočí Vrahos. Teď měl tu nejlepší možnost. 
 
Jeho hlavu osobně donese Císaři. S touhle myšlenkou zažehl svoji zbraň a připravil se k popravčí 
ráně, avšak zničehonic se přiřítil mladý Jedi s modrým mečem a zablokoval Ladereho ránu. Byl to ten 
Chiss. Ne, on Hacka nezachrání, on nepřežije. On ne. Ladere dal do svých úderů všechnu tu agresi, 
kterou několik měsíců držel v sobě. Sylas to nevydržel a upadl, avšak stále svíral svůj meč v obranně. 
Ladere se vítězoslavně usmál. Zlikviduje je oba. Mistr ale nebyl daleko.  
 
Když se Vrahos dostal do příliš velkého tlaku, vytvořil kolem sebe bariéru Síly, nashromáždil další 
energii a teleportoval se na vyvýšenou budovu. To Inkvizitory zaskočilo. Vrahos udeřil posílenou rukou 
do budovy, která se zbortila a padala na Inkvizitory. Vrahos věděl, že je to nezabije, ovšem starosti o 
jeho padawana ho přinutily k ráznému kroku.  
 
Hack odrážel útoky Sylase bez známky námahy. Když polevil, Sylas vytáhl druhý meč a zuřivým 
útokem překvapil Hacka. Ten přešel do hluboké obrany a zdálo se, že pod náporem padne. Vypustil 
ale vlnu Síly, která Sylase odzbrojila. Dříve než mohl být mladý Jedi vydán na milost a nemilost svého 
protivníka, jako vítr se přihnal jeho mistr. Vrahosův kop odhodil Hacka daleko, tak silně, že proletěl 
zdí.  
 
Mistr pomohl padawanovi na nohy. Všimli si jich dva Inkvizitoři, kteří na ně ihned zaútočili. Jediové se 
ovšem nenechali zaskočit, přemetem se vyhnuli úderům. Ještě než Sylas dopadl na zem, Vrahos oba 
protivníky odzbrojil.  
 
Inkvizitor Inkart prosil o milost. Ladere to ale považoval za patetické. Sylas si byl jistý, že Vrahos oba 
zajme. To, co ale jeho mistr udělal, ho překvapilo. Vrahos rukou prorazil hrudník prvního Inkvizitora a 
před jeho očima mu jeho vlastní srdce rozmačkal na malé kusy. Druhý Inkvizitor ihned padnul na 
kolena a začal prosit o milost také. Vrahos ho nechal žít. Řekl mu, aby varoval ostatní, že pokud 
budou následovat cestu temnoty, potká je stejný osud, jako Inkarta. Vrahos následně mávl rukou a 
Inkvizitor odletěl několik metrů pryč. Sylas se cítil nesvůj. Je tohle cesta Jediů? Nestihl ani položit 
otázku a cítil, jak se jejich cestou valila armáda. Vrahos se obklopil světlem a oba Jediové zmizeli. 
 
Ladere odlétl několik metrů dozadu. Když se zvedl, spatřil je oba dva stojící bok po boku, žáka a 
učitele. Hack byl pryč, musel buď utéct, nebo ho Vrahos vyřadil z boje. Mrtvý ale nebyl. Zklamal… 
Ladere se dal na ústup. 
 
Komunikační důstojník nervózně přešlapoval vedle admirála Etnoma, který s naprostým klidem hleděl 
skrz průzor na můstku do hlubin vesmíru. Oznámil, že přišla zpráva ze soustavy Bilbringi od Mistra 
Vrahose. Zaútočil tam velký počet chisských lodí, Vrahos žádal o všechny dostupné jednotky – 
každou volnou loď a každého volného Jedie. Chissové blokují vysílání, Vrahosovi se ale nějak 
povedlo to obejít. 
 
Etnom byl překvapen. Podle všeho se chystaly útoky na Corellii, Fondor a Kuat. Přemýšlel nahlas. Po 
těch překotně uspěchaných útocích na začátku by nečekal, že najednou přejdou k takto pomalé 
ofenzívě a dobývání vedlejších nebo neutrálních soustav. Ligové vlajkové lodě této partie byly příliš 
dobře chráněny, a tak je chtěli jen zmást předstíráním. Teď si jen přijdou a utrhnou si zralé ovoce, 
nechráněnou figuru. Ale ne zcela a ne zadarmo. I chybný tah může být někdy dobře využit. Důstojník 
se ho zeptal na rozkazy. Etnom vydal rozkaz k okamžitému odletu k Bilbringi. Nařídil kontaktovat 
všechny dostupné ligové síly v méně důležitých soustavách, vše, co můžou, musí poslat na pomoc. 
Chtěl také mluvit s Braem a Artaxem a dalšími Jedii na palubě. Také nařídil vyslat zprávu B-artovi. 
 
O pár minut později. Mistr Artax se zeptal, jaký je plán. Etnom neměl dost informací. Nevěděl, jestli 
bude možné nepřítele zahnat. Bylo nutné zachránit co nejvíc vojenské techniky, vojáků a civilistů 
v soustavě. A pokud se budou muset stáhnout, tak ať nepřítel dostane loděnice v co nejhorším stavu. 
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Admirál Etnom se tvářil zcela vyrovnaně, ale mistr Artax v něm přeci jen cítil, jak bojuje s nervozitou, 
kterou cítili zcela všichni a on, mistr Jedi, zcela nejvíc, protože Síla mu říkala, že něco není v pořádku. 
Cítil nějaké velké narušení Síly a neměl z toho dobrý pocit.  
 
Jeden z rytířů Jedi dodal, že nesmějí zapomínat na záchranu Vrahose a jeho padawana. Sithů musí 
být zničeno co nejvíc, když je příležitost. Etnom logicky dodal, že Vrahos i padawan jsou už nejspíš 
mrtví. Jsou tam sami proti celé armádě Chissů, nikdo není neporazitelný. Etnom však doufal, že to 
není pravda, i když na zázraky nevěřil. Rytíř řekl, že kdyby Vrahos zemřel, vycítili by to všichni 
uživatelé Síly v galaxii. Jeho moc v Síle je příliš velká, než aby jeho odchod byl nepostřehnut, obzvlášť 
ostatními Jedii. Artax se zamyslel, jestli to narušení, které cítí, nemůže být smrt Vrahose, ale rychle to 
zavrhl. To by cítil mnohem intenzivněji, tohle bylo něco vzdáleného a teprve se probouzejícího k 
životu. Etnom souhlasil, že Jediům poskytne dost jednotek, aby mohli Vrahose zachránit a zapojit se 
do bojů se Sithy. 
 
Na můstku, pár minut před výstupem z hyperprostoru. Turbolasery byly připraveny k palbě a stíhačky 
mohly být ihned po výstupu z hyperprostoru vypuštěny. Všichni byli na svých pozicích. Po chvíli došlo 
k známému cuknutí a loď, stejně jako celá flotila za ní, vystoupila z hyperprostoru. Před všemi na 
můstku se otevřel pohled na bojiště, kde chisské lodě tvrdě drtily ty bilbringské, které se ale stále 
nevzdávaly, stále měly naději. Etnom vydal rozkazy. 
 
Důstojníci pobíhali po můstku a plnili rozkazy, když tu se ozval komunikační důstojník a sdělil, že 
chisská vlajková loď je chce kontaktovat. Etnom kývnul hlavou a před ním se zobrazil obličej Chissa 
ve středním věku, jehož pohled byl i přes hologram pronikavý a přímo zdrcující. Admirál Etnom musel 
brzy párkrát zamrkat, protože se nedal snést. Byl to admirál Thqare. Nabídl mu možnost vzdát se, 
nebo i utéct a zamezit obrovským ztrátám v pro Ligu předem prohrané bitvě… 
 
Thqare rychlým krokem mířil na můstek a v datapadu, který držel v pravé ruce, neustále četl zprávy o 
stavu na bojišti a snažil se získat přehled nad celou situací. Jak se téměř hned po jejich spatření 
domníval, Jediům se povedlo odeslat nouzovou zprávu, takže nenápadný útok přestal být stavem na 
bojišti. Někteří piloti tvrdili, že viděli tu jedijskou loď vybuchnout, ale Thqare tomu ani za mák nevěřil. 
Věděl, co uživatelé Síly, a obzvlášť ti mocní, kterými Vrahos i Sylas byli, dokáží a přežití ztroskotání v 
porouchané lodi mezi to patřilo.  
 
To zatím ale nebylo pro celou bitvu podstatné, horší bylo, že všichni obránci získali naději, když zjistili, 
že o jejich problémech ví Liga a věřili, že jim pošle pomoc. To byla pravda jen poloviční, protože díky 
Thqareho machinacím byla většina ligové flotily zcela bezvýznamně zazděná na důležitých ligových 
planetách, kde marně očekávaly chisský útok. Jediná dost velká jednotka poblíž by měla být ta, která 
patřila admirálu Etnomovi, jednomu z mála ligových velitelů, kteří byli dle jeho mínění hodni nějakého 
respektu. Z toho, co se dočetl v hlášení o bitvě u Kuatu, kde právě jeho manévr zachránil Ligu před 
mnohem většími ztrátami, věděl, že ho konečně čeká soupeř, kterým nebude muset pohrdat, ale 
kterého si bude moci vychutnat až do konce.  
 
Starostí byla i rhumijská flotila, nedávno porazila skupinu sithských křižníků a konkrétně král B-art měl 
dost důvodů pokračovat v boji proti Sithům a tím pádem i Chissům. Sice patřil mezi dost 
nepředvídatelné vůdce, ale Thqareho zdroje tvrdily, že král má poslední dobou s Jedii velmi dobré 
vztahy a ani by neváhal pomoci, pokud by to pro jeho říši mělo prospěch, kterým vděčnost celé Ligy 
mohla být.  
 
Můstek byl otevřený, jak z něj i do něj neustále proudili důstojníci, předávající zprávy a přijímající 
rozkazy. Chisský admirál ve spěchu zaregistroval zasalutování elitních vojáků, kteří vstup na můstek 
strážili a vešel dovnitř. Hned, jak si ho viceadmirál Zurg’akr‘huf všiml, mu uvolnil taktické křeslo, to 
kolem sebe přehrávalo nejdůležitější informace o průběhu bitvy, zprávy od ostatních velitelů, které 
umožňovalo i kontaktovat, a samozřejmě i samotné mapy bojiště.  
 
Rychle si sedl a začal vydávat rozkazy. Devátá flotila se měla přemístit do okrajových částí soustavy a 
připravit se na odražení posil, které za chvíli přiletí. Pátá flotila se měla zaměřit na méně významné 
asteroidy a všechny křižníky kolem. Lodě kontradmirála Mitth’ogin‘fira se postarají o krytí mezer mezi 
flotilami, aby je nepřítel neoddělil. Thqareho flotila bude dál zdržovat většinu nepřátelského loďstva a 
veškerý svůj útok koncentruje na centrální asteroidy. Thqare kontaktoval generála Sabosen’urg’pira, 
od kterého chtěl hlášení. 
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Ten ohlásil, že postupují na všech frontách. Ztráty byly minimální a mají stovky zajatců. Díky 
Inkvizitoru Hackovi tu má nepřítel nulovou spolupráci jednotlivých oddílů, takže je snadné je 
obkličovat. A k většině se nedostala informace o odvysílání zprávy Lize, takže na rozdíl od jejich přátel 
nahoře nemají ani pořádnou motivaci bojovat. Kancléř Sheev Pior je po smrti. Thqareho nezajímaly 
detaily, chtěl vědět, jak si poradil s těmi Jedii. Generál řekl, že Ladere a pět Bojových Inkvizitorů po 
nich jde, ale z jeho hlasu bylo zřejmé, že jim nevěří. To Thqareho rozčílilo. Považoval to od Ladereho 
za velmi špatný nápad. Ihned nařídil poslat minimálně tři protijedijské oddíly, nejlépe i s doprovodem 
dalších elitních vojáků. Generál dodal, že ztráta Ladereho nikomu neuškodí, ale Thqare potřeboval, 
aby uspěl, jinak to ohrozí celou operaci. Věděl ale, že Ladere svojí arogancí vše riskuje. Generál 
Senurgp se zeptal, jestli tři oddíly budou stačit. Thqare na rovinu řekl, že nebudou. Vrahos byl příliš 
mocným protivníkem.  
 
Sotva ukončil spojení s generálem, z hyperprostoru vystoupily ligové lodě. Thqare si s nimi nedělal 
starosti. Dokud nedorazí admirál Etnom, nebude pro jednotky viceadmirála Corbl’guzvra problém 
udržet je v patřičných mezích. Tyhle neorganizované přílety nejbližších dostupných lodí jim naopak 
umožní je ničit postupně. Thqare pohlédl na mapu bojiště. Nařídil stíhačům zničit nepřátelské letouny. 
Když je zlikvidují dost rychle, budou mít bombardéry volnou cestu až ke skupince fregat. Bez jejich 
přítomnosti budou moci vyslat výsadkové lodě s 58. brigádou a podpořit vojáky z druhé strany loděnic. 
A Spacequake nařídil přesunout na jinou část bojiště – bilbringská vlajková loď se zdála být už dost 
poničená. Chtěl ukončit její trápení. 
 
Bitva stále probíhala v chisské režii, bilbringské ani ojedinělé ligové lodě se nemohly měřit s jejich 
palebnou silou, obzvlášť při tak chaotické strategii, ale to se mělo brzy změnit. Z hyperprostoru náhle 
vystoupilo velké množství lodí. Viceadmirál Zurg’akr’huf dodal, že to musí být ligová flotila, jejíž přílet 
Thqare předvídal. 
 
Etnom pozdravil admirála Thqareho. I jen těch pár vítězství mu dodalo hrůzostrašnou pověst. Jeho 
nabídku ale musel odmítnout. Sloužil Lize a svou povinnost vůči ní splní až do konce. Thqare se ho 
snažil přesvědčit – pokud by se vzdal, mohl by dostat velitelskou pozici u Chissů. Je velmi inteligentní 
a spolu by mohli vykonat mnoho dobrého ve prospěch celé galaxie, rozhodně více než on jako admirál 
Ligy. Thqare ho ujistil, že oni nejsou jako Sithové. 
 
Etnom se ale nenechal přemluvit. Od Chissů se neměl co dalšího naučit. Vítězství Chissů v této bitvě 
ještě nebylo zdaleka tak jisté. Etnom se držel svého klidného přístupu, jestliže bylo cílem toho Chisse 
ho rozzuřit, tak neměl naději na úspěch. Thqare dodal, že lituje, že tu není Brae, se kterým se také 
toužil setkat. S úsměvem dodal, že nejspíše sedí zbytečně u Corellie jako všichni ostatní a čeká na 
imaginární chisskou flotilu. Etnom mu řekl, že s Braem se setká, až ho jakožto Konzul bude soudit za 
zločiny proti této galaxii. Chystal se ukončit spojení, ale Thqare ještě dodal, že dorazili další hosté, 
kteří k němu nebudou tak slušní a laskaví jako on. Thqare pak sám spojení ukončil. 
 
Thqare se zahleděl na displej, aby vše zhodnotil. Nyní situace vypadala zcela jinak. Do soustavy 
dorazily desítky sithských lodí, přičemž ihned spustily peklo na levém křídle ligové flotily, které bylo z 
jejich příletu zcela vyjevené. Všude jinde byla situace stabilní a Chissové s chladnokrevnou vytrvalostí 
pokračovali v ničivé štafetě, kterou ale neustále přilétající ligové lodě začínaly nebezpečně 
komplikovat. Navíc bylo vidět, že admirál Etnom se chopil velení a jejich nepřátelé konečně 
spolupracovali.  
 
Všiml si, jak od ligových lodí odlétaly desítky transportérů a mířily na asteroidy, aby svými 
Stormtroopery podpořily tamější vojáky. Rychle mávl na viceadmirála a sdělil mu své rozkazy ohledně 
nich – v předních transportérech jistě budou Jediové. Gakrh ho přerušil ve snaze ukázat, že primitivní 
věci mu opravdu dojdou sami. Thqare ale vysvětlil, že přední transportéry má naopak nechat 
bezpečně proletět. Chtěl, aby si Inkvizitoři trochu zabojovali, když už tady mají posily. Thqare nařídil 
zničit až ty další transportéry. 
 
Admirál neváhal a zase vydal příkazy komunikačnímu důstojníkovi – chtěl navázat spojení s velitelem 
sithské flotily, aby s ním mohl domluvit celkovou strategii. Chtěl také vyslat zprávu Austovi, ve které 
mu chtěl popřát hodně štěstí v boji s Vrahosem a ostatními Jedii. Také chtěl vzkázat Hackovi, že to 
s kancléřem byl dobrý nápad. Thqare se podíval na svůj soukromý datapad. Rychle prolétl jednou 
zprávou od svého špeha, zamračil se a pak nenápadně pokýval hlavou. Tahle etapa bude již brzy u 
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konce a hra se dostane k prvnímu velkému vyhodnocení. A on bude mezi vítězi. Musí být, byl 
předurčen, aby vše dovedl do cíle. 
 
B-art dostal zprávu, že se s ním chtěl Etnom spojit. Volání přijal, ukázal se Etnomův hologram. Sdělil 
mu, že spojená flotila Chissů a Sithů zaútočila na soustavu Bilbringi. Byl vyslán, aby ji odrazil, ale bitva 
zatím neprobíhala, jak si Konzulové představovali. Liga neměla v okolí další křižníky. Chtěl B-arta 
požádat o pomoc, ale ani nedořekl větu a B-art mu dal najevo, že poletí také. Admirál stál chvíli mlčky, 
poté se lehce, téměř neznatelně usmál a uklonil se.  
 
B-art přikázal připravit divize dva až sedm. Osmá bude u něj na lodi. Divize se měly nalodit na křižníky 
Sword, Yuno, Gold, Aldo a Nemesis. Zbytek lodí zvolí Ael-Immar. Také se musela připravit pětice 
Allecových lodí. Dal komandérovi jen hodinu na přípravu. Elynee řekl, aby se připravila na boj. 
Všechny určené jednotky se urychleně mobilizovaly.  
 
B-art se dostavil na můstek své vlajkové lodi. Lodě Nemesis a Shire byly připraveny. Gold, Yuno a 
Sword měly přiletět každou chvíli. Ligový křižník admirála Alleca ještě nabíral vojáky. Když bylo vše 
připraveno, flotila se ponořila do hyperprostoru. B-art nařídil řídit se taktikou tří Z: zorientovat se na 
bojišti, zhodnotit situaci a identifikovat nepřítele a zaútočit a vyhrát. Netrvalo dlouho a křižníky se 
zjevily na bojišti u soustavy Bilbringi a posádky spatřily od Války za svobodu největší bitvu. Elynea 
polkla. Král se přistihl, že se usmívá. 
 
Kray a Huren se v čele shirské armády prosekávali nepřátelskými jednotkami. Huren se svým mečem 
byl jako vítr, bylo vidět že svoje šermířské schopnosti zdokonaloval každý den. Kray Sis byl zase 
divoký jako bouře, též skvěle ovládnul svoje umění meče.  
 
Kray se podíval do vzduchu, tam probíhala bitva shirských stíhaček. Jakmile se očima vrátil do 
pozemní bitvy, tak v dáli spatřil muže, který ho před chvíli velmi překvapil. Poznal, že je to Rojha 
Batray. Byl si vědom, že proti němu bude muset spolupracovat s Hurenem. 
 
Rojha pomocí Síly vysával životy svých nepřátel, kdykoliv se k němu přiblížil větší oddíl, tak se během 
okamžiku proměnil na hromadu shnilých mrtvol. Ovšem na Kraye tato schopnost neměla účinek. 
Konečně se s ním setkal tváří v tvář. Kray věděl, že když ho zabije, dokončí svůj výcvik a bude moci 
odletět pryč z této soustavy. 
 
Rojha Batray nikdy nepotkal někoho tak mocného, jako byl Kray. Považoval ho za démona. Huren na 
tento den čekal dlouho – konečně Rojha zaplatí za to, co provedl. Huren tasil meč, Kray taktéž – své 
dva meče spojil do jednoho oboustranného. Rojha tasil svůj kovový meč, který nabil energií temné 
strany Síly. Kray ho poznal. Jednalo se o prastarý meč používaný Sithy dávno před vynálezem 
světelných mečů. 
 
Ke Krayově a Hurenově překvapení se proti nim Rojha vrhnul jako první. Byl rychlý, ale jeho dva 
oponenti ho s přehledem dokázali stíhat. Výpady byly tak rychlé, že pro ostatní na bojišti bylo 
nemožné je stíhat, viděli jenom barevné šmouhy. Erosen sledoval souboj z dálky a při tom sám 
bojoval proti několika oponentům, které však zvládal.  
 
Huren zaútočil na nohy svého oponenta a Kray zase provedl výpad na další otevřené místo. Rojha 
vyblokoval Hurenův výpad a svojí volnou rukou zastavil světelnou čepel Kraye – její energii 
absorboval pomocí Síly. Kray ho ovšem kopnul do břicha a Rojha odletěl několik metrů dozadu. To na 
Rojhu udělalo dojem, ale nezastavilo ho to. Vypustil obrovskou salvu blesků. Kray se postavil před 
Hurena a ze svých rukou vypustil své vlastní blesky.  
 
Kray i Rojha se začali přetlačovat, Huren chtěl eliminovat zaneprázdněného Rojhu, ale blesky 
znemožňovaly, aby se k oběma nějak přiblížil. Kray se usmál. Oproti Darth Erdegovi tohle nebylo nic. 
Kray svými blesky prorazil blesky svého oponenta a ten schytal plnou sílu tohoto útoku. Kray se 
zhluboka nadechl, velmi ho to vyčerpalo. Huren viděl příležitost a ihned se velkou rychlostí rozeběhnul 
zabít Rojhu. Kray si všimnul něčeho divného – zakřičel na Hurena, aby to nedělal. 
 
Rojha otevřel své oči s díky svému Batrayan Eye telepaticky zaútočil na Hurenovu mysl. Promítal mu 
okamžik, kdy Huren musel sledovat smrt svého otce, kterého zabíjel Rojha. Huren se najednou 
zastavil a padnul na kolena. Nikdy nehodlal Rojhovi odpustit. Rojha se jenom pousmál a řekl, že oko 
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jeho otce mu nikdy nedalo to, co potřeboval. Hurenovo oko mu to možná dá. Rojha si přitáhnul Hurena 
a chytil ho za krk. Vydloubl mu jeho speciální oko a poté odhodil Hurena opodál, ten se díky šoku 
nemohl pohnout.  
 
Kray byl vyčerpaný a před tím, než mohl dorazit Rojhu, ten si Hurenovo speciální oko nasadil na místo 
pravého oka, tím pádem se stal první bytostí, která nosí dvě prokleté oči. Rojha ucítil bolest, která ho 
málem zabíjela. Moc dvou prokletých očí byla až příliš, ale Rojhova vůle byla silná dost na to, aby to 
snesl. Kray z něho cítil obrovskou moc, moc která se rovnala té jeho. Hurena považoval za pošetilého 
hlupáka, který se nechal ovládnout emocemi. 
 
Když svůj pohled obrátil zpět na Rojhu, ten stál ihned vedle něj s napřáhnutým mečem, který měl 
Krayovi useknout jeho hlavu. Díky svým reakcím se Kray výpadu vyhnul a aktivoval svůj dvojitý meč. 
Kray poslal proti Rojhovu vlnu Síly, ale ten jí vyblokoval též Sílou. Kray chvíli přemýšlel, jestli by si 
neměl nasadit amulet, ale rozhodl se, že ne. Rojha provedl několik výpadů, zatímco Kray přemýšlel. 
Málem by přišel o hlavu, kdyby ho Erosen na poslední chvíli nezachránil. Erosen na něj křikl, aby utekl 
pryč. Nevšiml si ale Rojhova útoku. Kray se snažil Erosena varovat, ale bylo pozdě. Rojha během 
okamžiku probodl Erosenovu hruď. Ten vyplivl krev. Kray vypustil kouli Síly, která Rojhu odhodila pár 
metrů pryč.  
 
Kray přiběhl k Erosenovi, který ležel na zemi. Snažil se mu pomoci. Erosen řekl, že Rojhův meč je 
otráven jedem, který nedokázal překonat. Kray vytáhnul amulet a přiložil ho k Erosenovi. Mohlo ho to 
zachránit. Stále se od něj měl co učit. Erosen se ale usmál a vysvětlil, že se již naučil vše. Tenhle 
amulet nebyl určený pro něj. Z posledních sil ho předal Krayovi. Erosenova ruka se rozzářila do 
červena. Dotknul se Kraye. 
 
Kray Sis ve své mysli náhle uslyšel onoho prastarého Sitha. Opět mu musel zachránit život. Kray 
namítl, že on pomoc nepotřebuje – to naopak Sith, protože bez hostitele je uvězněn. Potřebovali se 
navzájem. Sith ale řekl, že nyní převládne jeho vůle. Kray se zhluboka nadechl a jeho ruka se 
rozzářila do červena stejně jako před tím Erosenova. Rychle se přiblížil k Sithovi a prsty mu klepnul do 
čela. Kray se nesnažil Sitha vyhnat pryč, místo toho s ním chtěl splynout v jednu bytost. Sith ze 
začátku odporoval, ale po chvilce jako by se ani nebránil.  
 
Rojha Batray vstal na nohy. Krayův útok nečekal. Ucítil obrovské narušení v Síle. Viděl mrtvého 
Erosena s krvavým úsměvem na tváři a vedle něj Kraye. Ten sice stál, ale byl v bezvědomí. Rojha na 
nic nečekal a vypustil na něj blesky Síly. Kray náhle natáhl pravou ruku a blesky pohltil. Poděkoval 
Erosenovi, za sebe i za Sitha. Otevřel oči, levé měl modré a pravé sithsky žluté. 
 
Rojha ucítil, že Kray není vůbec stejný jako před chvílí. Zeptal se, co je ten amulet zač. Kray si ho 
strhnul z krku a položil ho k Erosenovi. Řekl, že ho už nepotřebuje. Nyní byl on a Sith jedna osoba. 
Rojha zkusil Kraye telepaticky napadnout, ale nemělo to žádný účinek. Kray si přitáhnul svůj dvojitý 
světelný meč a obrovskou rychlostí provedl jeden výpad. Usekl Rojhovi ruku, ani jeho oči nedokázaly 
zareagovat. Zařval bolestí a chtěl rychle zahájit protiútok, jenže Krayovi se rozzářila ruka do červena a 
ťukl Rojhu do čela. Ten upadnul do bezvědomí. Kray následně vyndal Hurenovo oko a vrátil ho jemu 
původnímu majiteli. Za pár chvil prokleté oko Hurena zcela vyléčilo. Vstal a ptal se, co se stalo. Kray 
mu sdělil, že vyhráli. Ovšem Erosen nepřežil. Zachránil Krayův život za cenu svého. 
 
Další den stál Kray a Huren u Erosenova hrobu. Kray i Huren k němu přiložili své meče. Krayovi šlo 
z počátku jen o moc, ale teď chápal, jak s ní má naložit. Litoval, že ho nedokázal zachránit. Huren měl 
o Krayovi pochyby, ten ale nyní měl všechny jejich znalosti. Erosen by na něj byl pyšný. Kray se 
s Hurenem rozloučil a odešel. Nastoupil do své lodi a zadal kurz na Borosk. Byl čas vrátit se domů. 
 
Vrchní Inkvizitor Aust si Ladereho změřil pohledem plného opovržení a zklamání. Vedle Austa stálo v 
šiku několik dalších Bojových Inkvizitorů a dva Vrchní, kteří přišli jako podpora. I oni si ho prohlíželi tím 
stejným pohledem. Jak se jen opovažují, nemají na to žádné právo. Dokonce i početná stráž Nočních 
plášťů si ho prohlížela zvláštním pohledem. Nebylo to možné, ale v jejich očích viděl pobavení.  
 
Ladere řekl, že ho málem dostal. Byl toho schopen. Aust se ho ptal, proč na ně nepočkal. Společně 
mohli mít šanci. Měl štěstí, že se Hack a Jarod vrátili živí. To se ovšem nedalo říct o ostatních. Ladere 
se ušklíbl. Hack se vrátil před několika minutami společně s Jarodem a Derwegem. Jak je možné, že 
je ti Jediové nezabili, či nezajali?  
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Ladere byl na Austa rozzuřen, protože Aust kdysi udělal stejnou chybu s Kaynem. Aust však namítl, 
že on měl své rozkazy. Ladere stiskl pěst zlostí, avšak dal si extrémní pozor, aby ho nikdo nespatřil. 
Nakonec si vyměnil poslední nevraživý pohled s Austem a zařadil se mezi něj a Inkvizitory.  
 
Aust vystoupil z řady směrem k Inkvizitorům a Nočním plášťům. Bojovali udatně, ale válka ještě 
neskončila. Dnes bude den, kdy podlomí samotné pilíře řádu Jedi. Dnes je ten den, kdy ukážou Lize, 
že jí brzy čeká neodvratná zkáza. Dnes je ten den, kdy Sithové ukážou celé galaxii, že oni jsou 
jedinými vládci galaxie. Za Korriban, za Dasse! Aust vysvětlil, že Jediové a vojáci Ligy provádějí velký 
výsadek. Když je porazí, vítězství bude jejich.  
 
Inkvizitoři se začali připravovat k útoku. Aust nebyl ten typ, který by se hlavou napřed vrhl do akce. 
Dřív, než si vše pečlivě nenaplánuje, se nevyrazí. Ladere si všiml, že Aust přistoupil k Hackovi a něco 
mu šeptal. I když to byl risk, Ladere se co nejvíce přiblížil, aby aspoň něco zaslechl. Aust si po bitvě 
bude chtít s Hackem v soukromí promluvit, stejně tak i Thqare. Zrádci, pomyslel si nevraživě Ladere. 
 
Kayn Sis a Word procházeli chrámem Irustsis. Word chtěl vědět, proč ho sem Kayn přivedl. Ten 
vysvětlil, že jeho mistr Kray Sis se vrátil. Word byl nadšený, konečně se s ním mohl setkat. Kayn 
otevřel dveře do trůnního sálu. Kray to již byl, sledoval hologram mapy galaxie. Word vstoupil dovnitř 
jako první a na znamení respektu sklonil hlavu. Pozdravil ho. Word se nemusel nijak snažit, aby z 
Kraye cítil i něco jiného než jen vybroušenou temnotu. Bylo v něm něco jiného.  
 
Kray se na něj otočil a chtěl vědět, kdo vlastně je. Word zatnul zuby vztekem a spolkl první odpověď. 
Druhou si už lépe promyslel. Představil se jako Word, Sithský lord a velkoadmirál, který v Bitvě o 
Rhumii zradil Sceletona a přidal se na Krayovu stranu. Povstal z mrtvých, aby dokončil svůj cíl: aby 
v galaxii vládl opravdový uživatel Temné strany Síly – Kray Sis. 
 
Kray si vzpomněl, kdysi se ho chystal využít proti Sceletonovi. Ani ve snu by ho nenapadlo, že ho 
ještě někdy potká. Word vysvětlil, že nyní se nachází v cizím těle. Těla bude muset střídat, ale jeho 
moc a oddanost Krayovi to nijak nesnižuje. Word Kraye varoval, že je Dassovou nemesis. Dass ho 
touží zničit nejvíc ze všech věcí. Doporučil mu, aby si na něj dával pozor a nepodceňoval ho. Kray to 
vzal na vědomí. 
 
Word se stále snažil pochopit divnou auru vycházející z Kraye. Sdělil, že Dass se nějak dostal 
k ohromné studnici sithského vědění a odemkl v sobě ohromnou moc. Je mnohem mocnější než 
Word, ale ne mocnější než Kray. Dass má však spojence v Chissech a také jednoho nového 
Inkvizitora, Hacka, který je odlišný od ostatních. 
 
Kray se pak zeptal Kayna, jestli splnil svůj úkol. Kayn ohlásil, že úspěšně ovládl Mandalore a zbavil se 
všech členů Hand, kteří plánovali zradu. Také porazil několik mocných Inkvizitorů. Kayn po chvilce 
vytáhl skleněnou nádobu, ve které bylo podivné oko. Ohlásil, že byl přepaden dvěma neznámými 
nepřáteli; každý z nich měl zvláštní oko, které mu zvyšovalo moc. Kray Sis suše sdělil, že to on je 
poslal. Vysvětlil, že se chtěl přesvědčit, zdali je Kayn stále hoden být jeho učedníkem. Byla to 
zkouška, kterou Kayn splnil. 
 
Kayn cítil, že z Kraye nevyzařuje klasická Temná strana Síly, ale spíše něco jako čistá Síla bez 
omezení a beze strany. Word se Kraye zeptal, jaká bude jeho oficiální role v Unii a jak hodlá vysvětlit 
ostatním Rytířům Irustsis jeho přítomnost zde. Čistokrevného Sitha mezi sebou asi neuvidí rádi. Kray 
ho ujistil, že jeho slovo je tu respektované. Wordova přítomnost nebude nikoho pobuřovat. Pak se 
Worda zeptal, jakou pozici by si přál. Word by se chtěl stát členem Hand, Kayn s tím souhlasil.  
 
Word pak odešel z trůnního sálu, aby si mohl Kray promluvit s Kaynem. Kray ho varoval, aby si na 
Worda dával pozor. Nebylo jasné, jestli je nezradí. Tak či tak ho využijí pro své plány. Kray pak Kayna 
požádal, aby na něj zaútočil. Kayn byl překvapen, ale mistrův rozkaz splnil. Tasil světelný meč i 
Darksaber. O chvíli později Kayn vyšel ze dveří. Jeho brnění bylo poničené. Kayn si sundal masku a 
vykašlal krev. Poté se zhluboka nadechl a začal se smát. Pak šel za Wordem, aby ho seznámil s jeho 
novou pozicí. Word se zdržel připomínek a dotazů ke Kaynovu stavu. Jen pokýval hlavou a vydal se s 
ním. 
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Bitva probíhala dál, z původní invaze s jednoznačným výsledkem se stal vyrovnaný střet, přičemž 
počet zúčastněných lodí nejspíše dosáhl svého vrcholu. Do soustavy dorazila méně početná, ale silná 
rhumijská flotila krále B-arta a chisský Druhý operační svaz pod velením admirála Birna.  
 
Prolétávající výsadkové lodě. Vzájemné duely stíhaček. Letky bombardérů v útoku. Vybuchující 
křižníky. Nepřehledná smršť turbolaserových střel posílaných mezi sebou. To vše, a ještě víc se dělo v 
jeden jediný moment.  
 
Thqare svému viceadmirálovi a jeho dvěma pobočníkům, které potřeboval, aby svého nadřízeného 
vůbec stíhal, diktoval všemožné rozkazy. Najednou byl přerušen otřesy, které rozkolébaly celý 
Spacequake. Admirál energicky vstal a rychlým krokem zamířil ke kapitánovi, který stál blíž k výhledu 
z můstku a nervózně hleděl na hologram bitvy přiblížený na oblast poblíž Spacequaku. Na 
viceadmirála kývl, aby si zatím vzal na starost celkovou strategii, dokud on nevyřeší tento taktický 
problém. Kapitán ohlásil, že dva ligové křižníky na ně střílí zespod. Štíty tam jsou slabé. Thqare chtěl 
vědět, kde jsou ochranné eskadry stíhaček. Kapitán vysvětlil, že je rozdělil na skupiny a vyslal do boje. 
Myslel si, že tak zdrží nepřátelské fregaty, než dorazí posily. Ligové křižníky vypadaly, že se blíží 
k poškozenému doprovodnému plavidlu.  
 
Admirál ho odstrčil, až kapitán skoro upadl a přistoupil k hologramu. Na adresu podřízeného utrousil 
poznámku, že toto není obyčejný ligový velitel, ale chladně a přesně uvažující důstojník, který neskočí 
po snadné kořisti na úkor možnosti získat celý trumf. Rychle se zamyslel. Rozkázal vyrazit kupředu, 
přímo proti té největší skupině lodí. Všechnu energii do štítů. Kapitán vykřikl, že to je sebevražda, ale 
Thqare ho s úsměvem ignoroval. Posádka můstku jen díky perfektní vojenské disciplíně plnila rozkazy 
bez zaváhání a otázek, přestože taky nevěřila, že to skončí dobře.  
 
Ligové lodě, které jim stály v cestě, začaly větší a stále rychlejší lodi uhýbat. Dva křižníky pod ní s ní 
však stále držely krok za neustálého ostřelování. Nakonec Spacequaku stály v cestě dva destruktory, 
jejichž kapitáni se rozhodli využít velikostní převahy svých lodí, a i za rizika vzájemného zničení se 
zbavit chisského admirála. Před sebe vyslaly všechny tažné paprsky s obráceným směrem, aby byla 
jeho rychlost při nárazu co nejmenší.  
 
Admirál promluvil do lodního interkomu, aby se všichni něčeho chytli. On sám však zůstal stát bez 
držení a pak dal příkaz provést ten nejšílenější manévr, který byl s destruktorem viděn: přepnout 
motory na zpětný tah a vypnout všechny stabilizátory na pravé straně lodi. Všechnu volnou energii 
vyslat do turbolaserů na hřbetu. Až se otočí, budou pálit.  
 
Celá loď začala couvat, odtlačená navíc obrácenými tažnými paprsky ligových lodí, přičemž se i 
otáčela a obsluha umělé gravitace měla plné ruce práce udržet jí správným směrem dolů. Loď se 
kymácela, několik špatně stojících důstojníků popadalo, ale Thqaremu nedělalo problém se na nohou 
udržet. Dva nepřátelské křižníky se k vlastnímu překvapení ocitly přímo před přebitými turbolasery, 
jejichž salva je proděravěla jako cedník. Ke Spacequaku se předtím zezadu blížila eskadra 
nepřátelských bombardérů, ale tímto manévrem byli piloti tak vykolejení, že ani nestihli zareagovat. Při 
jeho couvání skončili doslova roztavení v jeho mohutných motorech a žáru z nich vycházejícího.  
 
Admirál se v klidu znovu posadil na své taktické křeslo a podíval se na svého viceadmirála, který se 
zkoprněle držel opěrky, stále v úžasu i úděsu z toho, že někoho mohlo tohle napadnout, natož, aby to 
i úspěšně realizoval. Thqare chtěl hlášení od generála Sabosen’urg’pira ohledně jeho obsazování 
asteroidů. Gakrh ohlásil, že loděnice jsou obsazeny z 60 %, ale postup je nebezpečně blokován stále 
přibývajícími ligovými posilami. Méně významné asteroidy jsou už z většiny obsazené. Na tom 
hlavním je prý nekontrolovatelný chaos. Vrchní Inkvizitoři Aust a Ladere, vrchní Mistr noci, generál a 
další dva vyšší důstojníci na jiných stanovištích tam vydávají rozkazy jak zběsilí, ale ty se navzájem 
popírají. Jediům, kteří přiletěli z lodí se podařilo spojit s mistrem Vrahosem, který toho zmatku dosud 
využíval a způsoboval jim citelné ztráty. Zprávy jsou tak útržkovité, že Gakrh dál moc netušil, co se 
tam děje, protože každé stanoviště tvrdí něco jiného, ale nejspíš to vypadá, že se tam blíží nějaký 
velký střet Jediů a Inkvizitorů, kteří se na obou stranách shromažďují. 
 
Thqare to vzal na vědomí. Hodlal nechat Jedie a Inkvizitory trochu se pobít navzájem. Sám se znovu 
zaměřil na situaci na vesmírném bojišti. Bylo toho hodně na práci, i přes tenhle taktický úspěch nebyli 
ostatní jeho kapitáni ve střetech tak úspěšní. Nechávali se obkličovat a dostávat se do špatných 
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situacích. To samé samozřejmě probíhalo i naopak, ale tahle bitva neměla skončit jako remíza nebo 
těžce vybojované vítězství. Strategie admirála Etnoma měla tuhý kořínek. 
 
Sylas pocítil úlevu bilbringských vojáků. Pokud by je chisské jednotky našly, šance na přežití vojáků by 
byla malá. Vrahos ihned dal povel. Nemohou se měřit s palebnou silou nepřátel, ne dokud nedorazí 
posily. Ale mohou jim škodit jinak. Nařídil rozdělit se na skupiny. Navíc, lidé na planetě potřebovali 
jejich pomoc. Vojáci ho poslechli a vydali se do akce. Vrahos sám se uvedl do meditačního postoje. 
Sylas ho nechal několik minut bez povšimnutí, následně ale musel uvést svůj názor – chtěl také do 
boje, chtěl něco dělat. Vrahos mu řekl, aby zůstal klidný. Jediové nejsou jen bojovníci s mečem. Mají 
svůj nejmocnější nástroj – Sílu. Sylasovi odpověď nestačila. Ale věděl že odpor nemá smysl.  
 
Po nějaké chvíli Vrahos ukončil meditaci a vydal se kupředu, Sylas ho následoval. Vrahos mu poradil, 
aby se soustředil. Vrahos měl pravdu. Sylas se až příliš soustředil na místní válku a utrpení, že 
zapomněl vnímat okolí. Dvojice dorazila ke skupině Jediů, jedním z nich byl i Artax. Vrahos se s ním 
přivítal, zatímco z nebe slétaly ligové výsadkové lodě. Naděje. 
 
B-arta kontaktoval Thqare. Představil se mu. B-art vysvětlil, že proti Chissům nic nemá, chce jen zničit 
Sithy. Pobídl Thqareho, aby s nimi ukončil spojenectví – ještě je čas. Thqare toto odmítl. Liga musí být 
zničena. Ovšem naopak nabídl spojenectví B-artovi – odplaty Sithů se bát nemusí, Chissové se o ně 
postarají. B-art však odmítl spojenectví se Sithy, kteří napadli jeho planetu. Už porazil Maluma a 
Sceletona. A nyní porazí i Dasse, i kdyby při tom měl sám umřít. Thqare pochopil, že přemlouvat B-
arta nemá smysl. B-art až nezvykle rychle ukončil rozhovor. Rozmluva trvala moc dlouho. Určitě se jej 
Thqare snažil zdržet. Byl čas dávat rozkazy. 
 
Dostal stručné informace o protivnících. O Chissech bohužel mnoho nevěděli. B-art hodlal využít 
faktu, že jim s flotilou skočil do zad. Bude jim chvíli trvat, než se připraví na boj. Rozkázal vypustit 
stíhačky. Druhá divize se měla připravit na výsadek. B-art pak promluvil k posádkám svých lodí. 
Chissové tvrdohlavě odmítají opustit svého nového spojence. Sithové museli využít svých triků a při 
posledním záchvěvu před smrtí si našli novou oběť, na které parazitují. Jde o jejich porážku, ne smrt. 
To ale neplatí o Sithech. Mrtvý Sith, dobrý Sith. Všichni mají bojovat do posledního dechu.  
 
Děla duněla a zasypávala nepřátelské křižníky desítkami střel. Z křižníků vyletěly letouny a jednotky 
vojáků z říše se vylodily na hlavním asteroidu. Elynea Shaanti šla v jejich čele a vrhla se do zad 
sithských a chisských jednotek. Fred, Sarak, Flintlock a další mezitím přistáli mezi vojáky domobrany 
a společně se postavili proti společnému nepříteli.  
 
B-art stál na můstku a křičel rozkazy. Plukovníci a admirálové se u něj střídali a křikem je poslali dál. 
Situace nebyla jistá. Útočníci měli značnou přesilu a jejich velení fungovalo překvapivě dobře. Přesto, 
že se na pár frontách dostali do sevření mezi obránce a jejich spojence, dokázali především Chissové 
zachovat klid a odrážet B-artovy výpady. Toto bylo velice nepříjemné. Rychlá porážka nepřátel byla už 
po půlhodině jasná jako naprosto bláhová idea. Houževnatost protivníků byla otravná. B-art varoval 
kapitány, aby zůstali ostražití a byli připraveni na všechno. Tento rozkaz vyvolal na můstcích často 
lehké zmatení. Každý druhý si jej vyložil jinak.  
 
B-arta kontaktoval admirál Etnom. Byl rád za jeho podporu, ale chtěl jeho pomoc u pravého křídla. B-
art mu rychle odpověděl, že tam něco pošle. Uvědomoval si, že pokud povolí sevření nepřátelských 
lodí, může být bitva ztracena. Admirál se uklonil a pokračoval ve velení svých lodí.  
 
B-art nařídil, aby Sword vybombardoval jeden menší asteroid blízko hlavního asteroidu. Byl téměř 
pokryt červenými puntíky obkličující modré puntíky. Červené puntíky jako by neubývaly, naopak. 
Sword měl nová dalekonosná děla s magneticko-laserovým zaměřováním. Bude to dobrý test. 
Nejdříve protipěchotní střely, potom něco tvrdšího. Sword ohlásil, že bude potřebovat krytí. B-art tam 
poslal Allecovu Alphu-3. Rádce ale připomněl, že na asteroidu jsou stále přátelští vojáci, možná i 
civilisté. B-art řekl, že nepřátel je tam mnohem víc. Podle hlášení z průzkumného ligového stíhače 
uviděl pilot i nějaké světelné meče. Rádce navrhl poslat tam výsadek, ale B-art nechtěl riskovat život 
svých vojáků kvůli cizincům, na kterým mu nezáleželo. Bilbringští vojáci bojovali dobře, jejich oběť 
pomůže proti-sithské koalici v dalších bojích. Vydal rozkaz k palbě. 
 
Desítky střel brzy zasypaly vše živé i nežité na asteroidu. B-art se dostal do stavu, který již roky 
neokusil. Za deset bilbringských jeden Sith by byl pořád skvělý obchod. Toto je jackpot. Královo 
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smýšlení, které nastalo během bitvy o Rhumii, kdy se zapřísáhl, že jeho národy nevstoupí do další 
zbytečné a ničivé války, bylo to tam. Stačilo, aby srdce tohoto válečníka znovu okusilo sladkost 
rozkazování podřízeným, přesouvání křižníků, měnění formací a plánů a nařizování krvavých 
bombardování a střetů, a jeho vášeň pro boj a válku byla zpátky. Do té doby občas vřící, ale jinak 
klidný gejzír B-artovy lásky vůči tomuto stylu života byl zpátky a zcela ovládl jeho myšlení. Zorničky se 
roztáhly, endorfiny proudily tělem. Vše se zpomalilo, jedním okem jako by pozoroval mapu, druhým 
kamery z lodí a třetím posádku. Uši poslouchaly koncentrovaně dění na celém bojišti a neunikl jim ani 
šepot. B-art Řezník, jak se mu kdysi v minulosti říkalo, se vrátil.  
 
Ladere zastavil spěchajícího Chissa. Byl to posel, nesl důležitou zprávu pro Austa. Ladere mu řekl, že 
Aust má mnoho práce a není vhodné ho rušit. On mu tu zprávu předá sám. Posel sdělil, že Rhumii se 
povedlo dostat se za jejich linie. Elitní komando se jim chystá vpadnout do zad, až zaútočí na Jedie. 
Ladere nechal posla odejít pryč. Podíval se směrem k Hackovi. S velkou pravděpodobností král B-art 
pošle pro tento úkol své nejlepší muže. Ladere si chvilku začal zahrávat s myšlenkou, že by poslal 
Hacka s pár Zatracenými. Když se o něj nezvládl postarat on, možná to zvládne někdo jiný, avšak 
nakonec to zavrhl, bylo to příliš riskantní. Co kdyby je Hack porazil a vrátil se s tím, že dostal špatné 
informace? Ladere sklouzl pohledem z Hacka na Jaroda. Tohle už ale fungovat bude. Ladere si 
vzpomněl na Austovu řeč, co měl před chvílí. Dneska nebude ten den, kdy zlikviduje Hacka. Smířil se 
s tím, že dnes bude den, kdy Hack přijde o své blízké. 
 
Vrahos upozornil Jedie dřív, než se na pohled objevila skupinka Inkvizitorů. Velké náměstí 
představovalo výborné bojiště. Mistr Sylvestr zastával názor, že to jsou zvířata – přemohou je taktikou. 
Artaxova padawanka Sintha si ale nebyla jistá. Mají početní přesilu a Sílu ovládají víc než dobře. 
Inkvizitoři se přeskupili do bojového postaveni a vyčkávali. Jediové nemohli utéct. Museli to vyřešit teď 
a tady. Zatímco Vrahos poslouchal Artaxův názor, soustředil se na Sílu nepřítele. Bylo jich dvanáct, 
Jediů bylo devět. Sylas chtěl znát Vrahosův plán. 
 
Inkvizitoři se na rozkaz Austa dali kupředu. Ladere se chtěl osobně postarat o Vrahose. Jediové stáli v 
obraném postavení, zatímco 12 aktivovaných čepelí světelných mečů běželo proti nim. V mžiku ale 
Jediové opustili zdánlivě defenzivní postoj a rozběhli se taky. Vrahos jako jediný zůstal stát. Aust ho 
pozoroval, zatímco Vrahos sám sebe obklopoval světlou stranou Síly. A náhle zmizel. Aust se ho 
rychle snažil vycítit v Síle.  
 
Následný moment mu ale řekl jeho pozici. Vrahos dopadl přímo mezi běžící formaci Inkvizitorů a 
pomocí telekinetické vlny je rozdělil na dvě skupinky. Jediové reagovali na plán Mistra a také se 
rozdělili. Vrahos, Sylas a Kelig a si vzali pravou stranu, kterou držel Ladere s Tireralem a další čtveřicí 
Inkvizitorů. Na druhé straně vedl ofenzívu Jediů Artax, který se ihned pustil do boje s hlavní hrozbou – 
Austem. Zde byli síly téměř vyrovnané, šest zástupců světla, proti šesti zástupcům temnoty.  
 
Vrahos na sebe strhnul pozornost trojice Inkvizitorů plných hněvu vůči Jediům. Především z Ladereho 
cítil Vrahos neskutečnou touhu Jedie zničit. Zůstal v pozici Soresu a bránil se výpadům nepřátel. Sylas 
se soustředil na Inkvizitora útočící silně a zároveň rychle, ale téměř bez techniky. Nechal nepřítele 
myslet si, že má navrch. A následně udeřil. Stál vůči nepříteli zády, nafingoval útok do pravého boku 
Inkvizitora, ale místo toho se chopil jeho rukou a obě mu usekl. Červený světelný meč mu přistál 
přímo do ruky a sťal s ním hlavu jeho nepřítele. Následně šel pomoci mistru Keligovi. 
 
Na druhé straně se právě Barraau chystal ukončit život padawanky Sinthy, ale byl odhozen vlnou Síly 
vyslanou Artaxem, který následně pokračoval v souboji s Austem. Artax silnými útoky tlačil Austa k 
opuštěné budově na náměstí. Aust vyskočil do prvního patra, s Artaxem v patách. Jeho nepřítel 
ovšem využil chvilku nepozornosti wookieeského mistra Jedi a využil Sílu k hození všech předmětů 
směrem k němu. Artax pod tíhou zásahů spadl zpátky do bojiště. Aust se vrhnul za ním s cílem 
dokončit souboj, Jedi se ale stihl vyhnout jeho útoku. Počty na obou stranách se zmenšovaly.  
 
Ladere proletěl bojištěm z důsledku souboje s Vrahosem, a tvrdě narazil do budovy, ovšem nabuzený 
faktem, že během souboje velkého mistra téměř připravil o ruku. To mu dodalo ještě větší Sílu k jeho 
poslání – vyhledej a znič. Do cesty se mu ale postavil Sylas. Místem se prohnal křik, který na chvilku 
zmrazil všechny bojovníky: Hack chystal zabít všechny. Jeho slova byla slyšet všude na bojišti. 
V rukou držel hlavy dvou Jediů, které předhodil další své oběti – mladé padawance, která pod 
náporem strachu začala utíkat. Její smrt byla rychlá. 
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Situace na pravé straně se rychle řešila. Vrahos přemohl své nepřátele a ihned se snažil vyhledat 
Sylase. Ten pomalu ale jistě prohrával souboj s Laderem. Síla ale napověděla Vrahosovi, že teď je 
šance Inkvizitora, který je příliš zaměstnaný v souboji s padawanem, vyřídit. Veškerou svoji energii 
směřoval k němu a přesně v moment, kdy Sylas ležel na zemi poražen, Ladereho vynesl do vzduchu. 
Neklidný Inkvizitor vzteky máchal kolem sebe a Sílou se snažil dostat ze sevření, leč neúspěšně. Než 
ale Jedi stihl dokončit své dílo, ucítil letící meč. Nucený zachránit sebe propustil ze sevření Ladereho 
a letící meč chytil. Patřil Hackovi, ze kterého přímo čišela nenávist a hněv. Vrahos zachycený meč 
poslal zpět svému majiteli, ale mnohem větší rychlostí. Hack nestihl uhnout a zásah ho vyřadil z boje, 
leč nezabil. 
 
Artax bok po boku se Sinthou tlačili Austa. Koordinovanými útoky získávali převahu. Padawanka 
zaútočila na hlavu, zatímco Artax na nohy, ale Aust se dokázal přemetem vyhnout oběma útokům. 
Jediové ještě více tlačili svého soka. Wookieeský mistr se natáhl v Síle s cílem odhodit vlnou Austa, 
ten ale kontroval tím samým útokem. Přetlačování bylo vyrovnané, ale když se přidala Sintha, 
Inkvizitor odletěl pod náporem Síly. Padawanka a mistr se na sebe usmáli. Chystali se dokončit svého 
soupeře, Aust ale neřekl své poslední slovo. Sílou urval panty velké brány a ta padala přímo na 
Sinthu. Ta měla co dělat, aby bránu udržela nad svojí hlavou, plně se na to soustředila, zatímco Artax 
se zuřivě pustil do boje s Austem. Dokonce už připravil Austa o meč a hodlal se ho probodnout... když 
v tom se Aust rozhodl udělat zoufalý krok. Modrý světelný meč probodl tělo. V oběti Artax spatřil 
hrůzu. Byla to jeho padawanka. Smutek a šok ho přinutil klesnou na kolena. Aust poslal Mistra za svojí 
padawankou. 
 
Sylas nechtěl věřit tomu, co viděl. Zdálo se, že Aust bude zabit Artaxem, ale když v poslední setině si 
Inkvizitor přitáhl padawanku a tím si zachránil život, bylo jasné, že je po souboji. Tělo Artaxe a dalších 
padlých Jediů představovalo velice nepříjemnou situaci. Z Jediů zbývali již jen Vrahos, Sylas a Kelig, 
zatímco Inkvizitorů bylo stále více než pět. Pokud měl ale Sylas strach, bylo to jen z faktu, co udělá 
jeho mistr. Z Vrahose ale Sylas nic necítil. Kelig je vyzval, aby se stáhli. Chtěl Sithy zdržet… ovšem 
svoji větu nedokončil. Vrahos sdělil, že zůstane on. Kelig chtěl utéct, stejně jako všichni ostatní 
Jediové poslední doby. Neměl mu to ale za zlé. Vrahos si z dálky přitáhl meč Artaxe a jeho 
padawanky. Vší silou je narval do sebe tak, že ze dvou mečů vznikl provizorní oboustranný. Chytil ho 
do jedné ruky, zatímco v druhé ruce držet svůj oboustranný meč. Vrahos řekl, aby šli a varovali Ligu. 
On už utíkat nechce. Všechny nepřítele rozseká. 
 
Po zteči následovalo hrobové ticho. Oči se teď upíraly na maskovaného Jedie oděného v bílé, držící 
oboustranné světelné meče v obou rukách. Sekundy ubíhaly. Vrahos se konečně rozhodl konat. Z 
jeho rukou vylétly žluté blesky. Všichni Inkvizitoři dokázali útok zachytit, Vrahos ovšem využil 
okamžiku a rozběhl se mezi ně. Zatímco Inkvizitoři čekali na klasický útok, Jedi si Sílou dal meče 
lehce před svoji ruku a roztočil je. Meče se točily tak rychle, že plnily roli štítu i zbraně v jednom. 
Vyskočil přímo mezi ně a dělal otočky. Inkvizitoři viděli jen šmouhy světelných mečů, byli nuceni 
vyhýbat se útokům. Jeden z Inkvizitorů se snažil točícího se Vrahose zastavit, ovšem rychlost točících 
se čepelí ho rozsekala na několik kousků. Inkvizitoři zapomněli na ostatní Jedie, čehož Kelig využil a 
probodnul jednoho z nich. Ladere si jich všiml a vrhnul se na ně.  
 
Vrahos zatím opustil své postavení, místo toho u obou mečů vypl jednu čepel, a tak měl klasickou 
dvojici světelných mečů. Aust, Hack, Barraau a Tireral se sice snažili Vrahose tlačit, ten ale 
telekinetickými útoky nedovolil, aby se na něj vrhlo více Inkvizitorů naráz a nikdy nečelil více než 
dvěma protivníkům současně. Ladere také bojoval proti přesile, ofensivní Sylas a defensivní Kelig 
tvořili zajímavou kombinaci, která by potrestala jedinou chybu.  
 
Vrahos odrážel kombinaci útoku Austa a Hacka. Oba vládli mečem téměř dokonale a tlačili svého 
nepřítele. Vrahos, na kterého začínala naléhat tíha útoku, se rozhodl pěstí udeřit pod sebe do 
samotné země. Ta se okolo něj začala třást. Dvojici se již blížili na pomoc i Barraau a Tireral, Vrahos 
po nich ovšem hodil své světelné meče s úmyslem zdržet je. Následně se chopil Hacka a Ladereho a 
vší silou s nimi mrskl do budovy tyčící se naproti nim.  
 
To je na chvilku vyřadilo z boje. Nyní ale čelil dalšíma dvěma Inkvizitorům beze zbraně. Vyhýbal se 
útokům jak Barraaua, tak Tirerala. Neměl již Sílu na další obrovský útok, proto potřeboval získat čas. 
Zatímco se úspěšně vyhýbal útokům, ležící Aust, který nebyl schopen vstát, dokázal ještě vyslal 
poslední vlnu Síly, která podlomila Vrahosovy nohy. Ten se skácel na zem. Barraau, který se již viděl 
jako hrdina, máchl mečem s úmyslem dokončit tento souboj. Jeho meč ovšem k šoku všech 
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přihlížejících Jedi chytil do rukou, aniž by přišel k jakémukoliv zranění. Z posledních sil odhodil 
druhého Inkvizitora svojí vlnou Síly a Barraauovi utrhl ruku i se světelným mečem, který padl 
Vrahosovi do ruky. Hrozivý křik trval krátce, tělo jednorukého bylo rozpůlené vedví.  
 
Ladere byl naštvaný. Chtěl bojovat s Vrahosem, skutečným mistrem Síly, ne s těmihle podřadnými 
protivníky. Ačkoliv Sylas byl jistě zajímavý, Kelig byl klasický Jedi. Jeho defenziva by nějaký čas 
vydržela, ale časem by ho porazil... ale Sylas. Možná neměl tak vycvičené smysly jako mistr vedle 
něho, ale jeho potenciál byl enormní. Někteří protivníci si rádi drželi přesilu od sebe a rozděloval je. Ne 
však Ladere. Ten využíval přesilu ve svůj prospěch. Zbraň přítele se může jedním špatným odrazem 
stát zbraní nepřítele.  
 
Začínal si ovšem až příliš dobře uvědomovat, že několikrát se útoku Jediů vyhnul jen velice těsno. 
Inkvizitor zařval a Sílou odhodil Sylase několik metrů dozadu. Následně, místo toho, aby zaútočil 
mečem, překvapil keldorského Mistra Keliga tím, že použil druhou ruku a jeho masku nutnou k přežití 
mu vyrval z obličeje.  
 
Šokovaný Kelig se zhroutil na zem, bez schopnosti dýchat. Zraněný Sylas ale nedopustil, aby mistr 
přišel o život, rozběhl se a odkopl Inkvizitora od ležícího Keliga. Jasná obloha planety sledovala 
poslední chvilky souboje. Všichni účastníci souboje měli problémy se vůbec udržet na nohy. Zatímco 
Sylas ošetřoval keldorského Mistra, Vrahos upřel svůj pohled na Austa. Beze slova vstal a vydal se k 
vrahovi svého přítele. Tireral se ho snažil zastavit, Vrahos se ho mávnutím ruky zbavil. Hack se 
pokusil o útok ze stínů, jeho nepřítel ovšem vypustil ze svých rukou zlaté blesky, které našly svůj cíl a 
zasáhly ho. Ladere vycítil svojí šanci. Vrahos ovšem natáhl paži a jak Austa, tak Ladereho se 
neviditelnou rukou Síly chopil. Začal je pomalu svírat a jejich kosti pomalu drtit. Ladere ani Aust se 
nedokázali z nepřítelova sevření dostat. Ladere ovšem v poslední moment soustředil veškerou svoji 
nenávist a vypustil jí v té nejčistší podobě. Modré blesky obalily Vrahose a bolest ho přinutila pustit 
oba Inkvizitory ze svého sevření. Laderemu bylo jasné co musí udělat. Opakoval útok. Nyní ho ale 
připravený Vrahos stihl zachytit a jeho útok absorboval.  
 
Ladereho vlastní útok se obrátil proti němu. Začal řvát bolestí. Aust ovšem nenechal Ladereho 
samotného v boji s Jedim a vypustil vlastní salvu blesků. Tu Vrahos dokázal zachytit druhou rukou, 
ovšem síla obou Inkvizitorů nedovolovala poslat útok zpět na nepřátele, dokázal ho jen absorbovat. 
Přidal se i Tireral a nakonec Hack. To Vrahosova obrana již nedokázala vydržet a v prostoru mezi 
Inkvizitory a Vrahosem se objevila erupce temné a světlé strany Síly. Všichni zúčastnění odlétli několik 
desítek metrů a všechny budovy v okolí se začaly rozpadat. Více než polovina města pocítila tento 
enormní útok. 
 
Sylas potřeboval okamžitě pomoc. Ruku držel nad nehybným tělem Keliga, udržoval ho při životě. 
Vrahos se ho zeptal, proč jsou stále tady, když měli odejít. Výbuch mu dal pořádně zabrat, ale pomalu 
se připravoval na pokračování souboje. Sylas vysvětlil, že Kelig ho nechtěl opustit, a on také ne. Nyní 
museli jít, nebo Artax nebude jediný mistr, který dnes padl. Vrahos si Sílou našel a přitáhl svůj 
světelný meč. Aktivoval ho. Sylasovi sdělil, že se o něj nemusí bát. Sylas se nebál o něj, ale o Keliga. 
Potřeboval akutní pomoc, pomoc Vrahose. Museli se dostat do základny a Vrahos byl jediný, kdo měl 
schopnost je tam dostat včas.  
 
Vrahos pohlédl na téměř nehybné tělo mistra Keliga a konečně si uvědomoval moudrost slov svého 
padawana. Měl chuť jít a pomstít Artaxe... ale nemohl by. Jednal by tak v hněvu. Ten by vedl k 
nenávisti. A ta by vedla jen k utrpení. Vrahos Sylasovi poděkoval za to, že ho udržel na světlé straně. 
Pak se trojice teleportovala pryč z bojiště.  
 
Ladere zatím stáhl kůži z mrtvého Artaxe. Jeho srst chtěl nosit jako trofej. Aust ho okřikl, že tím 
Vrahose jen vyprovokuje. Navíc Artaxova kůže patří jemu. Ladere mu ji tedy s provokativním smíchem 
hodil. Aust přikázal stáhnout se do velitelství. 
 
Admirál Thqare znepokojeně sledoval jedním okem vyvíjející se bitvu na prostorné holografické mapě, 
zatímco tím druhým byl přilepený na datapadu a vstřebával rychle přibývající nesourodé zprávy o 
vývoji situace na hlavním bilbringském asteroidu. Jeho loď si nemilosrdně klestila cestu bitevním 
polem a zanechávala za sebou spoušť, která by se nezahanbila v porovnání s žádným galaktickým 
šrotištěm. Cílem bylo odvést pozornost veškerých dostupných ligových sil na levé křídlo, aby skrz to 
pravé mohli Sithové provést průlom a pokusit se o obklíčení co největšího počtu nepřátelských lodí. 
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Plán v rámci možností vycházel, ale ztráty na ostatních místech byly bolestné kvůli pružnému velení 
admirála Etnoma, který neustále posouval dopředu a dozadu linie, jež ligová flotila držela, a vytvářel 
prohlubně, které zachytávaly osamocené chisské lodě a prováděly s nimi rychlý proces. 
 
Chisský admirál, hluboce fascinován tímto manévrováním, si přepojil ke svému křeslu komunikaci se 
všemi veliteli v příslušných sektorech, nechal si tamější oblast přiblížit a pustil se do vydávání rozkazů 
v titěrném válčení o každý kousíček vesmíru, kde se počítaly jednotlivé turbolaserové zásahy. 
Navenek si sice tvrdil, že to dělá, aby zamezil přílišným ztrátám, ale uvnitř své mysli si uvědomoval, že 
ve skutečnosti mu jde o vlastní sebevědomí, že i v tomhle admirála Etnoma překonává. Nejen v 
celkové strategii, ale i v taktice tvrdého boje nekonečných útoků a ústupů. Svého viceadmirála zatím 
nechal pokračovat v již načrtnutém postupu, ve kterém, jak doufal, neprovede žádnou chybu a stihne 
ho dotáhnout do konce včas. 
 
Admirál Etnom se po dlouhé době pousmál. Ten Chiss, Thqare, měl možná přesilu, možná měly jeho 
lodě lepší výzbroj a posádku, možná byl lepším velitelem a stratégem, dokonce byl možná lepším i v 
jeho milované poziční taktice. Ale v tom byla jeho chyba. Tak moc si chtěl dokázat svou dominanci, že 
se úplně přestal věnovat kompletnímu velení. Přesně v to Etnom doufal, ať už je velitelem po Thqarovi 
kdokoli, má proti němu mnohem větší šance. Okamžitě nařídil posílit obranu, změnit formaci na obou 
křídlech, aby pozdržel nápor nepřátel a kontaktoval generála Lamerdona, který velel pozemním 
operacím. 
 
Lamerdon sdělil, že nápor je příliš drtivý. Nejsou schopni se udržet. Nepřítel má mnohonásobnou 
přesilu. Sithové útočí jako šílení, a zatímco je odráží, tak je Chissové s chladnokrevnou přesností 
likvidují. Na všech frontách musel nařizovat ústup. To, co předtím zbylo s bilbringských sil, teď už 
neexistuje. Rhumijské jednotky je posílily, ale je jich příliš málo. Přemístil všechny ligové vojáky na 
klíčové asteroidy a do loděnic, ale během několika hodin je po nich, pokud ihned nedostane posily. 
Kolem generála proletěla blasterová střela. Ohlásil, že se nepřátelé už několikrát přiblížili do těsné 
blízkosti polního velitelství a zabili pár důstojníků. Jediové jejich obranu nepodpořili. Pustili se do boje 
se Sithy na nedalekém náměstí. Mistr Vrahos mu sdělil, že tam nemá smysl posílat vojáky, protože by 
stejně ihned padli.  
 
Celou oblastí, kde byl generál, náhle otřásl výbuch, který ho smetl na zem a rozkmital hologram. 
Etnom slyšel zvuky, které připomínaly bortící se domy a praskání skla, stejně jako pád stovek vojáků 
najednou. Jakmile se hologram vzpamatoval a zaostřil na klečícího generála, Etnom se ho zeptal, co 
se stalo. Lamerdon zaklel bolestí a stoupl si. Přišlo to z náměstí. Nějaký výbuch energie, který zbortil 
všechno, co mu stálo v cestě. Zasákl je i nepřátelské jednotky. 
 
Admirál se hluboce zamyslel. Doufal, že když Chissové uvidí, že zde mají silnější odpor, než čekali, 
tak ustoupí, ale místo toho jim přiletěly ještě větší posily. Zatímco u Ligy se nezdálo, že by sem 
hodlala poslat někoho dalšího. Úzkostlivě si bránila své klíčové planety, přesně, jak ten zatracený 
Chiss chtěl. Povzdechl si. Tahle hra byla prohraná, ale musí z hrací desky zachránit tolik figurek, kolik 
půjde. Řekl generálovi, že nadešel čas ustoupit definitivně. Má sehnat Jedie, spořádaně nastoupit do 
transportérů a odletět. Žádné zbrklé a zbytečně rychlé manévry. Etnom jim dal dost času, aby se 
evakuovali s co nejmenšími ztrátami. Velitel invazních jednotek ani neodpověděl, pouze přikývl se 
smutkem, naštváním, ale i pochopením v očích. 
 
Admirál Birn přikázal dvěma kapitánům fregat, aby vyřídili již poničený ligový křižník, jenž byl tím 
posledním, co jim bránilo oddělit hlavní rhumijskou sílu od ligových destruktorů. Pak se otočil na 
viceadmirála a poručil, aby všechny dostupné letky bombardérů zaútočily na rhumijský křižník Sword. 
Vypadalo to, že hodlá zaměřit palbu na další asteroid. Nařídil také poslat eskadry elitních stíhaček. 
Viceadmirál namítl, že by bylo lepší soustředit veškeré záložní síly proti vlajkové lodi a samotnému 
králi B-artovi. Pokud by loď dokázali zničit nebo obsadit, jejich pozice by se mnohonásobně zlepšila. 
Ztráta řadových sithských vojáků nikomu neuškodí. Birn však vysvětlil, že na asteroidu jsou rozsáhlá 
skladiště surovin, jejichž zničení by bylo bolestivé. Také se už dostává nebezpečně blízko loděnic, kde 
je velké množství chisských vojáků a on nechtěl mít ani jednoho zbytečně mrtvého Chissa. Navíc, loď 
krále B-arta je silně chráněná. Nebyl si jistý, jestli mají dostatek jednotek, aby se na ní mohli plně 
soustředit. 
 
Rhumijské posádky byly velmi houževnaté a král B-art rozhodně nebyl žádným zelenáčem. Jeho 
strategie se zdála z jistého pohledu syrová, ale účinná. Birnovi Chissové sice drželi jeho flotilu v 



60 

 

šachu, ale té se zase dařilo udržovat volný koridor pro transportéry, které evakuovaly jejich vojáky 
zpátky do křižníků. Podle statistik byl sestřelen pouze každý třetí a většina se tak dostala do bezpečí. 
 
O několik desítek minut později. Thqare měl na tváři úsměv. Chisské lodě se i v oblastech nejhustšího 
boje chopily pod jeho velením iniciativy. Nekonečná přetahovaná se začala chýlit ke konci. Zcela 
přestal vnímat okolní dění, nařizoval manévry a obchvaty. Vysílal letky do útoku a znovu je stahoval. 
Křižníky pálily na jeho pokyn s různou intenzitou střel. Bylo to jako kdysi, když ještě nemusel vymýšlet 
velkolepé strategie měnící celý průběh války, ale pouze velel části bojiště a měl osobní vztah s 
každým pilotem a členem posádky. Avšak zdálo se mu, jako by jeho nepřátelé měli mnohem horšího 
velitele než na začátku. Ano, admirál Etnom se musel přestat zajímat o tuhle část bojiště a přenechat 
ji jinému veliteli. Chiss se zamračil. Tohle neměl zapotřebí, zdržovat se v souboji s nějakým 
podřadným důstojníkem. Ale proč to Etnom udělal? 
 
Odpověď pochopil záhy. Viceadmirál Gakrh mu sdělil, že Sithové zahájili útok, ale situace se u nich 
ihned stala patovou. Snad všechny zbylé bilbringské lodě podpořily tam vzdorující ligové, a i ze středu 
jim přiletělo pár křižníků na pomoc. Chissové zatím úspěšně postupovali, ale destruktory Ligy zaujaly 
zdržovací formaci a intenzita jejich útoku se z významné části nevyužitá rozprskává o jejich štíty. 
Viceadmirál se na chvíli odmlčel, ale když Thqare neodpovídal, pokračoval. Navrhl vyslat dvě velké 
skupiny bombardérů a zaujmout jimi jejich pozornost. Korvety a fregaty by se pak pod krytím velkých 
lodí mohly dostat přes jejich linie. 
 
Admirál si povzdechl. Je úplně jedno, jak budou oni postupovat, pokud Sithové neprorazí také. 
Chissové nemohou sami obklíčit celou ligovou flotilu, když jim naproti nepoletí jejich spojenci. 
Tentokrát pohlédl na bitvu přímo skrz průzor na můstku a všiml si, jak se velká část lodí Ligy ve středu 
rozestupuje a snaží se obletět ty chisské, aby se dostaly blíže k asteroidům. To se jim za cenu ztrát 
dařilo a Thqare si uvědomil význam manévru dřív, než obdržel hlášení. Viceadmirál dodal, že Liga 
zahájila hromadnou evakuaci všech jednotek, z loděnic i asteroidů. 
 
Jeho rysy se zkřivily vztekem z celé té situace. Etnom ho napálil, přiměl ho pustit se do 
bezvýznamného boje pro vlastní povznesení a sám pak rychle přetvořil svou celkovou strategii bitvy, 
protože správně tušil, že viceadmirál na ní nebude schopen tak efektivně reagovat. Nyní musel 
Thqare začít kompletně měnit rozkazy, aby vše dostal do vhodné pozice na svůj plán, ale ztratil 
mnoho cenných minut a čas postupně odtikával. Vzpomněl si, že by se měl kouknout, co se děje, 
nebo už spíš dělo na hlavním asteroidu… 
 
Etnom se tvářil spokojeně, byl to malý úspěch, ale i ten se počítá. Zamezil hrozícímu obklíčení a 
umožnil zahájit ústup. Než ten Chiss napraví chyby svého zástupce, získají nějaký čas. Etnom dostal 
hlášení, že rhumijské lodě se dlouho proti Chissům samy neudrží. Velká část jejich jednotek je na 
palubě. Na poli jich bylo méně a byly spíše v zadních liniích, takže se dostaly do transportérů dříve. 
Etnom klidně odvětil, že musí vydržet ještě chvíli, dokud nebudou kompletně naloděni. Pak jim 
pomůže prorazit si cestu zpátky k ligové flotile, která kryje odlétající transportéry. Spolu by se měli 
udržet déle. Důstojník chtěl rozkazy předat B-artovi, ale Etnom ho zarazil. Měl si dát záležet na tom, 
aby tato zpráva vyzněla jako žádost, ne jako rozkaz. B-art je král, velmi hrdý král a tihle monarchové 
často lpí na své nadřazenosti. 
 
Minuty ubíhaly v nekonečném shonu rozkazů a zpráv o stavu na bojišti. Situace se nevyvíjela příznivě. 
Thqare musel velet s vypětím všech sil, jinak by Etnom nechápal, jak může radit svým velitelům úplně 
všude, napravovat předchozí chyby, a ještě vše řídit jako dokonalou partii. Ne, tohle už nebyla partie 
jako na začátku. Tohle byl koncert, který jim Chissové hráli k jejich zkáze. 
 
Komunikační důstojník Etnomovi ohlásil, že Jediové jsou na palubě destruktoru Garwim. Mistr Kelig 
potřebuje rychlé ošetření, padawan Sylas a mistr Vrahos jsou relativně v pořádku. Etnom se zeptal na 
Artaxe a ostatní. Důstojník ohlásil, že jsou mrtví.  
 
Etnom se zarazil, sice byl na ztrátu svých kolegů i podřízených zvyklý, ale mistr Artax byl jeho dobrým 
přítelem. Nejvíc ho však mrzelo, že smrt tolika Jediů bude mít neblahý vliv na průběh války. Po chvilce 
se zeptal na stav Sithů. Doufal, že všichni umřeli. Najednou znovu zmlkl, na okraji mapy bojiště se 
objevily desítky dalších lodí. Byly až na hranicích soustavy, takže identifikace zabrala nějaký čas. 
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Brae, zadoufal mezitím admirál, i když nechápal, proč vystoupil s flotilou tak daleko. Na moment 
porušil svůj kodex a svou mysl upřel do naděje a do rukou štěstěny. Velká část posádky na můstku 
napnula sluch a doslova čekala, aby mohla vybouchnout nadšením. Důstojník od senzorů ale ohlásil, 
že to jsou Chissové. Ticho, které nastalo, se dalo krájet. 
 
Darth Xylus meditoval nad temnou stranou Síly. Zotavoval se z předchozího boje proti vlastním 
sourozencům, které zabil. Po chvilce vstal a vydal se do místnosti, kde byla jeho mistryně Darth 
Marret. Sdělila, že mluvila s jejich spojenci – jejich plány se začínaly dávat do pohybu. Zločinecké 
organizace a korupce pomalu začnou rozežírat Ligu zevnitř a společně s ní i Jedie. Ovšem Unie 
svobodných systémů a Mandaloriané budou těžší protivník. Kray Sis si umí svoji říši pohlídat, žádná 
zločinecká organizace si nedovolí v Unii něco provést. Není tam ani téměř žádná korupce. Na 
Mandaloru sice existuje mnoho zločinců, ale všechny jejich organizace řídí jeden muž – Kayn Sis, 
učedník Kraye Sise. Darth Marret vysvětlila, že Kayn Mandalorianům vládne pod falešným jménem 
Dhar Jhetti. Jeho odhalení veřejnosti by bylo riskantní, ale má plán, který se o to postará.  
 
Xylusovi dala holocron Dartha Erdega. Sama ho otevřít nedokázala, ale on by se z něj mohl mnoho 
naučit. Xylus se ji zeptal, kde bere jistotu, že tu moc potom nevyužije proti ní. Marret ho pochválila, že 
přemýšlí jako Sith. Vysvětlila, že ho stále ještě nenaučila vše. Kdyby se obrátil proti ní, zničila by ho a 
našla by si nového učedníka. Sdělila, že její špioni odhalili dalšího sourozence, kterého musí Xylus 
zabít. Tentokrát to bude ale obtížnější. Nachází se na Naboo. Xylus úkol přijal. 
 
Xylus studoval holocron Dartha Erdega již několik týdnů. Byly tam vědomosti, o kterých neměl tušení, 
přesto se jednalo jen o pokročilejší základny. Marret by mu jistě nedala něco, co by mohl použít proti 
ní. Mladého učedníka fascinovaly jeho červené blesky Síly. Takovou barvu blesků mělo jen pár 
mocných Sithů v historii. Zajímalo ho, proč zrovna on dokázal použít tuto formu v tak mladém a 
nezkušeném věku, ale holocron na to neměl odpověď. Marret mu vysvětlila, že je synem Dartha 
Erdega. Prohlédla si jeho dvojitý světelný meč. Viděla jistou podobnost mezi jím a jeho otcem, snad 
bude někdy jako on. Xylus se usmál a holocron rozdrtil v ruce. Darth Erdeg je minulost, on bude lepší. 
 
Byl připraven vyrazit na Naboo, ale Marret sdělila, že ještě není vhodná doba. Nejprve vyrazí do 
chrámu Rytířů Irustsis, aby navštívili Kayna Sise. Má něco, co potřebují. Xylus pochyboval, že je Kayn 
přivítá s otevřenou náručí. Marret vysvětlila, že má s Kaynem společnou minulost. Oficiálně stále patří 
do Erdegova řádu a stejně tak k Rytířům Irustsis. Xylus se jí zeptal, jestli je Pravidlo dvou stále hlavní. 
Marret ho ujistila, že je – ale aby přežili, musí se držet blízko nepřátel. Hodlala využít Kayna a získat 
to, co potřebují. 
 
Marret trénovala Xyluse v šermu. Zdálo se, že pochytil pár věcí od Dartha Erdega. On dodal, že musí 
být lepší než on. Marret se líbilo, jak Xylus přemýšlel. Aby praví Sithové přežili, musí být silnější než ti 
předchozí. Všimla si též, že Xylus se velice rychle učí, během chvilky napodobil perfektně její styl boje. 
Byl připraven. 
 
Loď přistála na přistávací ploše před chrámem Irustsis. Čekali tu dva Rytíři. Xylus si nasadil kápi a 
svoji masku. Darth Marret vystoupila z lodi a představila se pod svým jménem Mar Etno, Rytířka 
Irustsis a členka Hand. Žádala audienci u Kayna. Rytíři ji hodlali pustit dál, ovšem bez Xyluse. Marret 
chtěla, aby šel také. Ti ji ale řekli, že zůstane pod jejich dozorem. Za dobu, co tu nebyla, se změnilo 
hodně věcí.  
 
Xylus náhle zaútočil a jednomu Rytíři usekl hlavu, druhého zaplavil aurou Temnoty, která mu 
způsobovala šílenství. Marret ho okřikla, aby toho nechal. Xylus se uklidnil a Rytíř padl na kolena. 
Marret mu přikázala, aby je odvedl za Kaynem. Rytíř poslechl. Kayn Sis byl zrovna v tréninkové 
místnosti. Kolem něj bylo několik Rytířů, kteří leželi vyčerpáním na zemi. Kayn viděl Marret rád. Myslel 
si, že je mrtvá nebo ve vězení. 
 
Kayn oba hosty pozval do svého pokoje a nalil jim čaj. Od doby, co se Kray Sis vrátil do vedení, 
nastalo pár dobrých změn. Řád se stává silnějším a populárnějším. Marret se ho zeptala, jestli je stále 
členkou Hand. Má totiž pro řád nového slibného učedníka – Xyluse. Kayn ji však nevěřil, byla velmi 
blízká Darthu Erdegovi. Marret vysvětlila, že je stále loajální. Zná místa, kde jsou ukryty Erdegovy 
spisy, holocrony a další tajemství. Pokud bude stále právoplatným členem Unie svobodných systémů 
a Řádu Irustsis, vše mu předá. Kayn zapnul meč a namířil ho varovně na Marret, Xylus ho ale 
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pohotově vykryl. Kayn se ho zeptal na jméno a Xylus odpověděl, že se jmenuje Dasen. Kaynovi se 
zamlouval. 
 
Kayn sdělil, že nedávno provedl čistku. Většina členů Hand je popravena, takže Marret je vítaná. 
Xylus se mohl přidat do řádu. Marret poděkovala. Oba dopili čaj a dali se na odchod. Odletěli zpět na 
svoji základnu. 
 
Jarod zavelel zhasnout světla a schoval se do stínu. Zavřel oči, zklidnil svůj dech a zaposlouchal se 
do tichého šelestění Zatracených, kteří se též skryli. Postupně všechny zvuky utichly a nastalo 
hrobové ticho. Jarod pomalu vydechl. 
 
Celá tahle situace je horší, než se zpočátku zdálo. Rhumiané využili starých podzemních tunelů, které 
fungovaly před několika desetiletími jako stará bilbringská podzemní magistrála, avšak jak šel čas, 
stala se příliš zastaralou a upadla v zapomnění a dnes už jen chátrá. Avšak dnes, jestli neuspějí může 
ohrozit samotný úspěch Sithů v téhle bitvě, možná i v samotné válce. Tyhle tunely vedou přes 
samotné srdce sithské základny a jejich předsunutých pozic tady na Bilbringi. Rhumiané jsou podle 
všeho po zuby ozbrojení silnými výbušninami, které jestli použijí ve správný čas na správném místě, 
mohou vymazat většinu Sithské a Chisské pozemní armády. To Jarod nedovolí. Neví o nich, podle 
Ladereho zpráv mají mít absolutní minimum mužů. Jarod nezklame Císaře Dasse, nezklame Hacka a 
ostatní. 
 
Už byly v dálce slyšet kroky. Jarod pomalu otevřel oči a zvedl ruku do vzduchu na povel k útoku. 
Vyběhl z krytu a svým mečem naběhl do dvojice vojáků. Třetí z nich namířil svojí puškou na 
Inkvizitora, ale buď překvapením nebo strachem nedokázal vystřelit a pouze stál. Svítilnu namířil 
Sithovi do obličeje. Jaroda to ale mírně překvapilo, avšak na rozdíl od jeho nepřátele se nenechal 
rozhodit, vší silou vojákovi vrazil pěstí a na poslední chvíli stihl zmrazit letící střelu ve vzduchu.  
 
Voják se vzpamatoval a s bojovým křikem naběhl na Jaroda, ale přesně v ten moment střela vyletěla. 
Jarod se rozběhl pomoci Zatraceným. Když odděloval hlavu od těla vojákovi, který se chystal popravit 
na zemi ležícího zraněného Zatraceného, pomyslel si, že Rhumianů je tu mnohem více, než Ladere 
tvrdil. Proč by Král tak riskoval a poslal víc mužů, než je nezbytně nutné? Sith vzhlédl k nepřátelským 
řadám a všiml si v dálce přijíždějících vozíků s výbušninami, doprovázených oddíly dalších a dalších 
vojáků. Muselo jich být desítky, možná i stovky. Jarod zastavil jedno ze Zatracených a přikázal mu, 
aby se vrátil zpět na základnu a ohlásil, že padli do pasti. 
 
Voják nestačil ani svému nadřízenému přitakat a byl rozpůlen modrým zábleskem, který se jako 
bumerang stočil do řad Zatracených a nadělal hotovou paseku. Jarod se to pokusil pomocí Síly 
zastavit. Meč se přece na chvilku ve vzduchu zastavil, avšak najednou se obrovskou rychlostí 
rozpohyboval přímo proti němu. Inkvizitor svým červeným mečem letící zbraň odrazil a ta se vrátila ke 
své majitelce.  
 
Jarod překvapením zalapal po dechu. Rytířka se mu představila, byla to Elynea Shaanti. Chtěla znát 
jeho jméno. Jarod si uvědomil, že se ho snažila vyprovokovat, ale své jméno přesto řekl. Elynea si 
z jeho jména dělala srandu, což Jaroda skutečně vyprovokovalo. Zvedl do vzduchu několik mrtvých těl 
Zatracených i Rhumianů a mrštil je po Elynee. Pousmál se a s obrovskou rychlostí a zuřivostí se vydal 
vykonat popravčí ránu. Elyena elegantně zaujala obranný postoj a ránu velice snadno zablokovala. 
Oba bojovníci si vyměnili pohledy. Jarod věnoval své protivnici nechápavý pohled, ta mu to na oplátku 
odměnila jízlivým úsměvem. Poté mu levou ruku položila k hrudníku a Jarod odletěl několik metrů 
vzad. 
 
Jarod byl zaskočen. Něco podobného mu dokázal způsobit pouze Hack, a ještě při jejich společném 
tréninku. Během počátku této války se Jarod potkal už s několika Jedii, dokonce i s jedním Rytířem 
Jedi, ale nikdo z nich pro něj nebyl výzvou. Až na Vrahose, Hacka a na ni. 
 
Elyena se rozběhla k Jarodovi, který zase zaujal obranný postoj, avšak Jedi zkopírovala jeho 
předchozí tah a Sílou na něj vrhla několik mrtvých těl. Zmatený Jarod se na poslední chvíli vyhnul 
ráně, která ho lehce popálila na rameni. On ale necítil žádnou bolest. Jarod zařval a opětoval několik 
útoků své protivnici, která už tentokrát tyhle útoky neustála tak snadno a byla nucena zahájit pomalý 
ústup. Sith si okamžitě vzpomněl na jeden z tréninků s Hackem, kdy on nad ním vyhrál právě tak, že 
ho natlačil ke zdi, kde Jarod neměl dostatek místa k útočení. Díky Hacku za cennou zkušenost, 



63 

 

pousmál se pro sebe. Avšak právě v ten moment to celé skončilo. Elyena si v čas uvědomila plán 
svého protivníka, a naopak ho využila proti němu. Vyskočila přímo proti zdi, odrazila se a plnou vahou 
dopadla na svého nepřítele. Jarod zalapal bolestí, nevzdával se a pravou rukou se pokusil nahmatat 
svůj meč. Trvalo mu několik vteřin k uvědomění, že mu paže chybí. 
 
Elyena Shaanti vypnula svůj meč a pohlédla na umírajícího Inkvizitora. Pravděpodobně mu chtěla 
ještě něco sdělit, ale Jarod ji ten čas nedal a plivl ji do obličeje krev. Poté se kolem sebe rozhlédl. 
Všichni Zatracení byli poraženi. Vozíky výbušnin byly taženy dál, brzy všichni jeho přátelé zemřou. A 
to jen kvůli jemu. Zklamal je. Shaanti mu po chvilce řekla konejšivým tónem, že není zas tak hrozný 
bojovník. Jarod ji věnoval pohled plný vzteku, avšak už v sobě neměl ani tu sílu, aby po ní znovu 
plivnul. Jeden z vagónů výbušnin projel přímo kolem nich. Jarod naposledy proklel celý Řád Jedi a 
odjistil pojistky. Výkřik té mladé Jedi mu byl tak moc příjemný, že téměř neucítil žádnou bolest, když 
ho žár pohltil. 
 
B-art přikázal, aby lodě Gold a Yuno zahájily bombardování planety Bilbringi. Chtěl podpořit pozemní 
síly. Oba křižníky byly trošku vystrčené z řady. Na oko to vypadalo, že budou dobrým cílem, na 
kterých by si smlslo cokoliv, co by Chissové poslali. Jenže B-art je nechal krýt křižníky admirála Alleca 
z Ligy, které na oko bojovaly na dostřel daleko. Už to vypadalo, že se dva chisské křižníky vydají a 
nechají se vlákat do pasti. Nastartovaly motory, popoletěly, ale pak se zase stáhly a pokračovaly ve 
střelbě. B-art přesně věděl, kdo za to může. Thqare, který se nenechal napálit. Jeho oponent na druhé 
straně byl velmi dobrý. Možná i nejlepší, proti komu zatím čelil. Jeho přehled o bojišti byl ohromující, 
kdekoliv chtěl B-art zatlačit, Thqare už tam měl posily. Kdyby zde byly pouze Sithské síly, jejich útok 
by byl nemilosrdně rozmetán. Kdyby zde byli i Chissové, ale velel jim někdo jiný, nebál by se. Jenže 
zde čelil tomuto Chissovi, který prostě věděl. Nenechal se vlákat do pasti, ale sám je nastražoval. 
Dělal klamné manévry a zákeřně útočil na slabá místa. Byl až moc dobrý. 
 
Bitva se od začátku trošku otočila. Dobré pozice, které obsadily síle Rhumie, byly postupně zatlačeny 
přesilou chisských křižníků a stíhačů. Síly Ligy na tom byly ještě hůř, jak zde bojovaly od začátku, 
měly mnoho poničených a téměř vyřazených strojů. Křižníky ustupovaly a dostávaly se do pozic a 
podmínek, které diktovali Chissové. 
 
Tam dole, na povrchu Bilbringi, to bylo lepší. Elitní jednotky Rhumie a Ligy dohromady s Jedii dělaly 
parádní nepořádek a rozrážely to, co poté běžní vojáci zatlačili nebo dobyli. Jenže pokud se 
spojencům nepodaří vyhrát tady nahoře, je úplně jedno, co se stane tam dole. 
 
B-art byl tolik zahlcen rozkazy a pozorováním mapy, že úplně zapomněl na Orlici. Ta právě bojovala s 
nepřátelskými vojáky a Sithem Jarodem. B-art nařídil poslat zprávu Allecovi – Alpha-4 vystřídá 
Nemesis. Měli ji dát do zálohy, dálkové ostřelování stejného křižníku. Posádka vypustí všechny 
letouny, co najdou v hangárech a podpoří útok na front. Aldo měli ještě nechat na místě, ale měla se 
připravit na stejný manévr, jako Nemesis.  
 
Chtěl mít všechny křižníky podobně poškozené, žádný tady nechtěl nechat. Bitva musela být vyhrána 
čistě, bez větších ztrát. Na tom si zakládal. Boj pokračoval a obě strany zaznamenávaly ztráty na 
životech i strojích. B-artova idea zatlačení pravého křídla se vyplatila. Křižníky uprostřed formace se 
nyní dostaly z nepříjemného sevření a zároveň se Rhumii podařilo aktivně vyřadit pár nepřátelských 
křižníku na pravém křídle při náletu těžkých stíhačů. Situace začala vypadat docela dobře. Nebo 
minimálně lépe. Kdyby přiletěly posily Ligy, Thqare udělal jednu dvě chyby, Rhumijská pěchota 
nadělala paseku na povrchu Bilbringi a třeba Etnom byl schopný zasadit nějaký pěkný úder, mohli 
bitvu teoreticky vyhrát. Pár kousků se jim povedlo a užuž chtěl B-art vydat rozkaz, který by vyslal 
většinu lodí dopředu, aby zasadil tvrdý úder chisským křižníkům. Jenže pak se stalo to, co rozhodlo 
bitvu ve prospěch Chissů definitivně. 
 
Přišlo hlášení, že přiletěla flotila do zad chisské formace. B-art předpokládal, že je to posila z Ligy. 
Bylo to mnoho kusů lodí. Z hyperprostoru se ale vyřítily křižníky Chisské ascendence. Byly všude na 
periferii a pomalu se přibližovaly do zad linie jeho oponenta. I kdyby zničil všechny dosavadní lodě, tak 
nebyla možnost, že by porazil i toto. Nechápal, kde Sithové sebrali toto, když ještě před nedávnem, 
byly jejich síly v troskách. Tohle ne, nemohl riskovat víc, než je nutné. Zachová chladnou hlavu, nyní 
by ničeho nedosáhl. Byla jediné logické východisko z této situace. Přikázal spustit plán „Odstřihnutý 
most“ – nařídil stažení. 
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Kayn si prohlížel holografickou mapu galaxie. Nedávno ho přišla navštívit osoba, o které si myslel, že 
je dávno mrtvá – Mar Etno. Co ho ale zajímalo více, bylo to, co mu nabídla. Holocron Dartha Erdega. 
Do místnosti vešel Than, Kaynův učedník a velitel speciální jednotky Rytířů Irustsis jménem Reapers. 
Kayn si sundal masku a zhluboka se nadechnul. Omluvil se mu za poněkud tvrdý trénink, ale Than to 
chápal. Kayn Thanovi ukázal jednu z planet na Vnějším okraji. Kayn tam má namířeno a chtěl, aby 
Than letěl s ním.  
 
Po příletu na planetu Kayn zadal souřadnice, které dostal od Mar Etno. Připravil si svůj meč a také 
Darksaber.  Than si nasadil masku a zeptal se, co vlastně hledají. Kayn vysvětlil, že jistý Sithský lord 
tu měl svoji základnu a v ní je to, co hledá. Than se zeptal, jestli to náhodou není holocron. Kayn 
zalhal, že je to jistá zbraň, která pomůže v boji proti Sithům. Kayn chtěl před Thanem utajit existenci 
holocronu Dartha Erdega. Oba vystoupili z lodi. 
 
Byla noc a tvrdá bouře. Blesky na obloze byly mocné. Kayn cítil přítomnost nepřátel a zapnul meče. 
Bylo jich dvacet až třicet a rychle se blížili. Than zapnul svůj fialový meč, ale nic neviděl. Ucítil ale, že 
z jeho mistra vyzařovala děsivá temná aura. Kayn cítil přítomnost někoho, koho se bál. Byly to 
zmutované bytosti stvořené oním Sithským lordem. Používají Sílu, aby se zamaskovaly. Kayn poradil 
Thanovi, aby je odhalil pomocí Síly. Than konečně zpozoroval stíny v podobě humanoidů. 
 
Kayn náhle vyrazil oslepující rychlostí, Than si ani nevšiml, že jeho mistr byl pryč. Viděl, jak kolem něj 
leželo deset mrtvých těl. Than náhle ucítil nebezpečí a svým mečem odrazil útok, který mu směřoval 
do zad. Viděl tři stíny s vibročepelemi. Than se postavil do bojového postoje Makashi a zaútočil, jeho 
pohyby byly elegantní, jednomu zmutovanému nepříteli během chvilky usekl hlavu, dalšího z nich 
rychle přeseknul vejpůl a třetího si pomocí Síly zvednul nad zem a zlomil mu vaz. Than se otočil na 
Kayna, kolem něho ležely spousty mrtvol. Than náhle použil blesky a namířil je ke Kaynovi, tím odhalil 
dalšího nepřítele, který se svalil na zem a ihned zemřel.  
 
Kayn ho pochválil, ale dodal, že tohle bylo jen uvítání. Than si všiml, že mrtvých těl je jen 29. Kayn 
sdělil, že jeden se stáhnul. Budou ho následovat, dovede je k základně. Kayn a Than pomalu vyrazili 
směrem k novému cíli. Všude okolo byla temnota a mrtvá těla nepřátel, jediný zdroj světla byly blesky 
na obloze. Svět, který byl přetvořen temnotou, měl být brzo místem, kde Kayn začne svojí novou 
cestu. 
 
Nekonečná temnota a bouře provázela Kayna a Thana. Oba Rytíři Irustsis už hodiny opatrně 
pronásledovali svoji kořist. Kayn cítil, že už jsou blízko základny – byl to spíš chrám. Podívali se na něj 
dalekohledem. Byl větší než chrám na Borosku. Kayn byl připraven zabít toho humanoida dřív než 
varuje ostatní. Than zapnul meč a hodil ho velkou rychlostí k cíli. Zmutovaný humanoid ani 
nezaznamenal, co ho rozseklo na dva kusy. Rotující meč se následně vrátil zpět Thanovi do ruky. Ten 
ho elegantně deaktivoval a vrátil na opasek. 
 
Oba Rytíři Irustsis maskovali svoji přítomnost v Síle. Čím více s blížili k chrámu, tím víc z něj cítili 
temnou stranu a její utrpení, jako by tam byla samotná smrt a živoucí bolest. Z oblohy se objevil 
obrovský blesk, který posvítil na celý chrám. Byl velkolepý a tajemný, ale též bylo znát, že strach je 
slovo, které tento chrám popisuje nejlépe. Than z toho měl špatný pocit, navrhoval vrátit se pro posily. 
Kayn ale trval na tom, že čím míň lidí o tomhle ví, tím lépe. 
 
Během pár minut stáli před branami chrámu. Kayn natáhnul ruku a brána se začala pomalu otevírat. 
Tasili meče a vstoupili dovnitř. Ucítili přítomnost tvorů, které nedokázali identifikovat. Zdáli se mrtví, 
ale zároveň živí, jako schránky bez duše. Brána se za nimi zavřela. Than se vrhl do boje. Zmutovaní 
humanoidé nebyli silní, ale bylo jich velmi mnoho. Kayn ho následoval. Všiml si, že těla humanoidů 
byla shnilá. Už museli být dávno po smrti, ale něco je stále ovládalo.  
 
Prosekávali se armádou, kterou rozdělili na dvě menší. Than vypustil salvu blesků a zničil mnoho 
z nich. Dostal nápad, jak je zastavit – cítil přítomnost osob, které ovládají Sílu. To ony tyto tvory 
ovládaly. Kayn je cítil také. Than zaútočil na dvě vlevo a Kayn na dvě vpravo. Soustředili Sílu do 
smyslů, a tak prohlédli skrze jejich maskování. Osoby ihned tasily světelné meče, byli to Temní 
Jediové. 
 
Than jim nedal příležitost zaútočit. Protivníci se ale efektivně bránili, ale bylo znát, že šerm není jejich 
silná stránka. Jeden provedl výpad na nohy, druhý mířil na hlavu. Than se výskokem roztočil na šikmo 
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a vyhnul se dvojím útokům. Při tom si natočil meč tak, aby jedním sekem rozpůlil oba nepřátele vejpůl. 
Ladně dopadnul na zem a sledoval, jak jedna část zmutovanců padá na zem. 
 
Kayn zaútočil na svoji dvojici nepřátel. Ti na něho vyslali blesky, které ale Kayn vykryl svými meči. 
Pomalu se k nim blížil a vyzařoval auru temnoty, kterou oba Temní Jediové vycítili. Náhle přestali, 
začali se třást, pohled na Kayna jim způsoboval bolest hlavy. Kayn vypnul meče a natáhl ruce před 
sebe – seslal mocnou salvu blesků, která zničila vše v cestě. Temní Jediové ani nestihli zapnout své 
meče a během chvilky se proměnili v popel. Druhá skupina zmutovanců padla n zem. Kayn ucítil, že 
se blíží třetí horda. 
 
Kayn řekl Thanovi, aby ustoupil stranou. Sám se postavil proti hordě a zapnul oba meče. Dal ruce 
v kříž a soustředil do mečů temnou stranu Síly. Kolem čepelí se začínala tvořit energie černočervené 
barvy. Když byly zbraně nabité, Kayn s nimi sekl a vyslal tak dvě ostré vlny energie, které pokosily 
všechny příchozí monstra a Temné Jedie. Than žasnul a Kayn mu řekl, že ho to také naučí, až odsud 
zmizí.  
 
Pokračovali hlouběji do chrámu. Dorazili do obrovské síně plné sithských soch. Země se začala třást. 
V dáli bylo vidět, jak se něco velkého pomalu blíží k jejich pozici. Byl to rancor, vylepšený pomocí 
Sithské magie. Doprovázeli ho Temní Jediové. Than se svého mistra zeptal, jestli ten útok může 
použít znovu. Kayn ale namítl, že to by nebyla zábava. Than si všiml, že Temní Jediové jsou také 
zmutovaní, ale zachovávali si inteligenci. Byli živí. Museli projít nějakým rituálem. Kayn se připravil na 
boj. Na teorie teď nebyl čas. 
 
Rytíři Irustsis rychle vystartovali proti oponentům. Temní Jediové nestíhali jejich rychlost, zvlášť 
Kayna, kterého ani nedokázali zaregistrovat. Tři Temní Jediové přišli o hlavy dříve, než stihli zahájit 
protiútok. Than odrazil sérii výpadů, které na něho protivníci zkusili. Díky formě Makashi se mu dařilo 
je ofensivně zaměstnat a rychlými seky jim ukončit život pokaždé, co polevili v obraně. 
 
Kayn i Than stáli před rancorem. Měl zabudovaný plazmový kanon, ale Than pochyboval, že ho umí 
používat. Někdo ho musel kontrolovat. Kayn kývnul a opět ucítil maskovaného uživatele Síly. Rozhodl 
se postarat o rancora, zatímco Than vyřídí toho, kdo ho ovládá – neměl ho ale zabíjet. Kayn se vyhnul 
plazmové střele, kterou rancor vypálil. Vypnul meče a připravil se na další rancorův výstřel. Když 
vypálil, pohltil veškerou energii z plazmové střely a přetvořil ji v energii blesků Síly, které poslal na 
rancora. Jeho kůže a maso se ihned proměnily v prach. Obrovská kostra s kanonem dopadla na zem. 
Kayn šel za Thanem, který zatím porazil Temného Jedie. 
 
Zeptal se zajatce, kdo je tady velitel. Temný Jedi otevřel ústa a ukázal, že jeho jazyk byl vyříznut. Poté 
se začal smát šíleným smíchem. Than mu pomocí Síly zlomil vaz. Thana napadlo, že tu jsou zbylí 
členové řádu toho Sitha. Zeptal se, jak se vlastně jmenoval. Kayn mu to ale neřekl. Dodal, že od 
těchto Jediů se nic nedozví. Jejich mysl byla poničená temnou stranou. Věděl ale, že tady něco hlídají. 
Than navrhl rozdělit se. Budou mít větší šanci to najít. 
 
Kayn řekl, že chrám je plný nástrah, na které Than není připraven. Pravda ale byla taková, že nechtěl, 
aby našel cokoliv dřív než on. Cíl jejich cesty chtěl držet v tajnosti. Than namítl, že mají vysílačky, 
takže se mohou kdykoliv zase spojit. Kayn se tedy nechal přemluvit, ale řekl Thanovi, aby se ozval, 
jakmile najde hlavní místnost Sithského lorda. Dovnitř ale nesměl chodit. Than kývnul. 
 
Than se vydal neznámou chodbou, cestou potkal pár Temných Jediů, ale ti mu nedělali problém. Na 
zdech byly krví napsané sithské nápisy, cestou viděl i Temné Jedie, kteří se jen krčili v rohu a byli 
neškodní. Cítil z nich strach, který jim vzal vůli k boji. Ucítil několik rychle se pohybujících monster, 
nebyli to Temní Jediové. Than se rychle dostal do další větší síně – zde byly desítky obrovských příšer 
připomínajících hmyz. 
 
Jakmile ho spatřili, vrhli se na něj. Than na nic nečekal a pomocí Síly seslal vlnu, která několik příšer 
přimáčkla ke zdi. Mečem se prosekával skrz ně, až se pod jeho nohama tvořila hromada mrtvol. Than 
jim musel stínat hlavy, aby je zabil, ale ani to některé monstra nezabilo úplně. Ze všech stran se 
hrnuly další a další monstra. Than cítil, že je někdo ovládá – nebo spíš něco. Kolektivní vědomí řízené 
královnou roje. Than vyskočil do vzduchu a seslal blesky. Těla monster začala hořet a celá hromada 
se proměnila v žhnoucí peklo. Than přistál na zem a namířil si to ke svému novému cíli. 
 



66 

 

Ansion. Taliad ze sebe velice opatrně shodila přikrývku a posadila se. Na její nahou pokožku začal 
působit chlad z otevřeného okna, avšak Taliad místo toho, aby se znova zachumlala do teplé postele, 
vstala a přistoupila na balkón. I když se Ansion může zdát nudný, veškerý terén tvoří převážně pouze 
travnatá planina, bez žádných výrazných pahorkatin či kopců, tak i přes to se musí nechat, že tohle 
místo má v sobě své kouzlo. Mladá žena se usmála. Spousta lidí, co ji dobře zná, by se jí 
pravděpodobně ze srdce vysmála, kdyby slyšeli, že nikým nezkrocená slavná Taliad Zin touží přesně 
po takovém klidu, jako je právě tady na Ansionu. Tohle bohužel ale nikdy nebude tvým osudem holka, 
pomyslí si smutně Taliad. Tvůj osud mají v rukách jiní lidé, mocnější, kteří nic z toho nikdy nedovolí. 
 
Noc strávila s Larsem Bulem, který ji znal jako Kento. Baronu zpočátku nevěřila, že by ji někdo mohl 
nepoznat a skočit na tuhle vymyšlenou identitu. Avšak tenhle tlustý Togruta byl ještě tupější, než si 
zpočátku myslela. Lars chtěl, aby zůstala ještě v posteli, ale Taliad mu vysvětlila, že ho čeká spousta 
práce po tom, co Černý úsvit ztratil Bilbringi. Jeho lidé chtějí slyšet, co podnikne dál. Chtějí svého 
vůdce. Lars trval na tom, že Bilbringi ještě neztratili. Liga a Rhumia to nedopustí.  
 
Lars Bul byl do ní tak zamilovaný, že absolutně nevnímal, že vše, co dokázal vytvořit za desítky let, se 
mu hroutí pod rukama. Jméno pirátské skupiny Černý úsvit ještě před pár měsíci něco znamenalo. 
Jako jediní v celém podsvětí dokázali ještě obstojně vzdorovat narůstajícímu vlivu Svazu. Jestli ale 
ztratí svoje hlavní sídlo ukryté na Bilbringi, tak se Úsvit zhroutí jako domek z karet. A Larsu Bulovi je to 
úplně jedno. Je tak zaslepený Taliad. Celé to jde mnohem lépe, než si z počátku myslela. Baron na ni 
bude pyšný. 
 
Lars si všiml jejího tetování nad třísly. Taliad vysvětlila, že je to jen obyčejné tetování. Byl to znak, 
kterým si Baron značkoval své nejvěrnější. Nebo spíše cejch, kterým si značkoval svůj majetek. Aby 
každý poznal, že patří Svazu. Navždy. Larsovi naštěstí tato lež bohatě stačila.  
 
Do dveří náhle vrazil neimoidianský strážný. Lars vykřikl překvapením a strhl všechnu deku z Taliad, 
aby zakryl jen sebe. Strážný rychle odvrátil zrak, i když už teď dobře věděl, že svému budoucímu 
trestu neunikne. Řekl, že oni již přišli. Lars řekl, že strážný měl zajistit, aby je nikdo neobtěžoval. Ten 
dodal, že se jedná o Svaz. Taliad si všimla, jak se Larsova tvář plná vzteku přeformuje. Všimla si 
nezměrného a zároveň oprávněného strachu v jeho očích. Konečně se celá tahle šaráda dostává do 
slibovaného konce. Taliad se neubránila úsměvu, teď už jí to bylo jedno. Klidně ať ji vidí. Tohle je 
jackpot. 
 
Than prozkoumával chrám hlouběji a hlouběji a všiml si, že stěny kolem něj jsou více a více 
biologické. Z hmyzích bytostí cítil temnou stranu. Musely být stvořeny ze Sithské alchymie a magie. 
Dokázal rozeznat některé druhy, ale jiné se zdály být spojeny – dal jim jméno Chiméry. 
 
Po chvilce vycítil skupinku nepřátel. Schoval se za jednu zeď a podíval se na situaci. Všiml si několika 
Temných Jediů, ale tihle byli jiní. Jako by jejich těla byla též vylepšená. Také se stali Chimérami, i 
když humanoidními. Už to chápal, jejich transformace nebyla u konce, po nějaké době se přemění na 
Chiméry úplně. Musel zastavit hlavní Chiméru, aby zabil všechny ostatní. Všiml si, že Temní Jediové 
nemají světelné meče, ale nějaké speciální blastery. 
 
Than se nadechnul, pomocí Síly si přitáhnul jednoho z temných a usekl mu hlavu. Vzal si jeho blaster 
a podíval se na něho. Jednalo se o upravenou plazmovou pušku. Than se usmál a namířil jí na 
ostatní. Spustil palbu. Than se zesílil Sílou a posunul svoje reflexy na maximum. Puškou se prostřílel 
přes Temné Jedie. Jedna rána do hlavy a byli mrtví. V kombinaci s jeho rychlostí a přesností ho 
nemohlo nic zastavit.  
 
Objevilo se i několik velkých Chimér. Than vyskočil do vzduchu a dopadnul na hlavu jedné z nich, 
namířil na ni zbraň a vystřelil. Chiméra spadla tvrdě na zem. Than pomocí Síly zvednul Chiméru a 
využil ji jako štít před střelami nepřátel a do toho je sám střílel. Poté, co vyčistil několik místností, došel 
do obrovského sálu. Uprostřed se nacházeli Temní Jediové, kteří byli rozestoupeni kolem jedné 
Chiméry, vůdce roje. Than si vytáhnul granát, který našel u jednoho Temného Jedie, a hodil ho 
směrem ke svým nepřátelům. V rychlosti na něho namířil puškou a vystřelil. 
 
Temní Jediové nestihli zareagovat a byli zasaženi velkým výbuchem. Than se ubránil štítem ze Síly a 
poté, co se prach rozestoupil, odhodil pušku na zem a pokračoval dál. 
 



67 

 

Kayn pomocí Síly roztrhal nepřátelského rancora a kusy jeho těla hodil obrovskou rychlostí na 
nepřátele. Několik Temných Jediů seslalo blesky, ale Kayn jejich energii pohltil a vyslal své blesky, 
které byly posíleny. Temní Jediové byli proměněni na spálené kosti. Hromada mrtvých zaplňovala 
místnost a Kayn ucítil, že je blízko svému cíli. Vykopnul dveře a vstoupil dovnitř. Uviděl místnost a na 
jejím konci trůn, kde ležela neznámá maska. Ovšem nechyběli ani nepřátelé. Kayn sdělil, že když se 
vzdají, nechá je jít.   
 
Temní Jediové nic neřekli, aktivovali své meče a rozeběhnuli se na Kayna. Bylo jich celkem pět. Kayn 
stisknul ruku a dva z nich rozmáčknul. Dostat se přes jejich silový štít pro něj byla hračka. Další tři 
zastavili, podívali se na sebe a zaváhali. Kayn natáhnul ruku. Čistka chrámu mu sebrala dost sil, takže 
potřeboval nabrat energii. Zbylí tři se začali dusit a jejich životní energie směřovala ke Kaynovi. Kayn 
už nějakou chvíli studoval spousty schopností temné strany a toto byla příležitost, jak je vyzkoušet. Po 
chvilce byli Temní Jediové mrtví a Kayn je pustil na zem. 
 
Došel k trůnu a prohlédl si tu masku. Zděsil se. Vzal masku do rukou a vzpomněl si, co mu kdysi její 
majitel udělal. Viděl hrůzy, na které chtěl zapomenout, ale i hrůzy, které ještě nikdy neviděl. Něco se 
ho snažilo ovládnout. Kayn uviděl celý svůj život před očima až do této chvíle. Najednou si uvědomil, 
že má masku nasazenou a sedí na trůně. Rychle ji sundal a hodil na zem. Měl co dělat, aby zastavil 
ohromnou bolest v hlavě. 
 
Do místnosti vešel Than. Rozběhl se ke svému mistrovi, který seděl na trůně bez své masky, zatímco 
další maska ležela na zemi. Than se ho ptal, co se tu stalo, ale Kayn neodpovídal. Byl vyděšený, jako 
by stále něčemu nemohl uvěřit. Than sebral masku ze země, ale Kayn mu přikázal, aby ji zase položil, 
jinak je oba zabije. Than to chtěl udělat, ale bylo pozdě. Masku si nevědomky nasadil. Toto už nebyl 
Than, ale někdo jiný. 
 
Dass před sebe položil holocron krále Adase a usadil se na zem. Dotkl se ho prostřednictvím Síly, 
aktivoval ho – a nic se nestalo. Zamračil se. Přeci nebylo možné, aby nedokázal otevřít sithský 
holocron. On, Temný pán ze Sithu! Asi použil Temnou stranu příliš povrchně. Tentokrát se plně 
soustředil, ponořil se do Síly a znovu ho aktivoval. 
 
Ani nevěděl, jestli uspěl. Jeho oči zalila temnota, která se začala rozlévat po celém těle jako jed. 
Snažil se jí spálit, ale jeho moc se opět roztříštila a uzavřela. Vzpomněl si, jak celé to narušení potlačil 
při boji se vzbouřenci díky hněvu. Když se mu poddal teď, akorát znásobil agónii, kterou mu působilo. 
Každé použití Síly ho oslabovalo. Ta bytost se v něm probouzela. To ona byla tím narušením. 
Neustále si brala jeho moc, ale zároveň jako by tu nebyla. Cítil ji na té nejhlubší úrovni Síly, ale 
nemohl ji nalézt. 
 
Najednou skrz něj projel záblesk a spatřil umírat tři své Inkvizitory. Dva padli pod přívalem střel, 
zatímco ten třetí byl zabit mečem jakéhosi bojovníka, z něhož však necítil ani žádnou Sílu, ani hrozbu 
pro svou osobu. Proťalo ho jejich utrpení a jeho hněv na ty lovce. Jeho impérium právě ztratilo další 
nadějné Inkvizitory, ale on konečně cítil, jak je jeho duše znovu vtažena do okovů fyzického světa. 
 
Promnul si oči a instinktivně sáhl po svých světelných mečích. Nespatřil ovšem žádné nebezpečí, 
poblíž byla jen silueta krále Adase vycházející z holocronu. Řekl, že konečně mohou pokračovat ve 
výcviku. Dass mu řekl, že když nalezl jeho holocron, Síla se začala chovat podivně. To chápal jako 
důsledek Adasovi moci. Ale od doby, kdy mu udělil první lekci v Sithské magii, se zdálo, že se Síla 
přímo zbláznila. Do jeho mysli i těla se snaží dobýt nějaká jiná síla, nějaká bytost. Neustále útočí v té 
nejčistší formě Síly a čím víc se Dass brání, tím víc se oslabuje.  
 
Ona se zdá nevyčerpatelná. Z ničeho a nikoho Dass necítil větší moc, nikdy, dokonce ani z Kray Sise 
nebo Sceletona! Nedávno ji zvládl odrazit, ale i teď se kvůli ní nedokáže sjednotit se Sílou, pouhé 
otevření holocronu bylo na pokraji jeho sil. A Dass věděl, že se dříve či později vrátí v plné síle. Chtěl 
vědět, co je zač. Adas to považoval za nesmysl. Nikdo nemá takovou moc, aby se dostal do jeho 
mysli. Dass ale cítil narušení, které z ní vycházelo. Ona pokřivovala celou Sílu. Ta bytost nebyla Sith, 
je to něco jako živá esence Temné strany…  
 
Projekce zastavila příval jeho slov zvednutou dlaní. Adas nečekal tisíce let, aby poslouchal jeho 
výmluvy. Jestli chce Dass jeho vědomosti, musí s ním udržet krok. Musí pohledět na svět očima Síly! 
Dass podvědomě tušil, jak to proběhne. Narazil na ze všech stran nekonečnou zeď bránící hlubiny 
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jeho moci. K jeho údivu se svět bez problému rozpil v křiklavou směsici barev, tvarů a vln, které 
vydávaly všechny předměty. 
 
Minule pochopil, jak měnit strukturu existujících věcí. Byl teprve na začátku cesty k ovládnutí té 
schopnosti, ale, pokud porozumí sám sobě, nebude pro něj problém. Další krok mu bude připadat, 
jako když po překonání klidného potůčku musí přeskočit bouřící oceán. Soustředění, které bude 
potřebovat, je nepopsatelné. Jen ty nejsilnější mysli mohou svou vůlí narušit a pokřivit přirozené děje 
celého vesmíru. Základní síly a zákonitosti, které ho drží pohromadě. 
 
Císař hltal každé slovo a Adas se mu to rozhodl dovysvětlit praxí. Adas mu řekl, aby zvedl kámen o 
velikosti pěsti. Dass to provedl. Adas mu pak řekl, aby kámen pustil a překroutil reálný svět tak, aby 
kámen nespadl. Dass ho pustil a vzápětí znovu zachytil. Považoval to za směšné – vždyť pomocí 
telekineze mohl dělat mnohem víc. Adas vysvětlil, že tady nejde o telekinezi. I ta má své limity. Když 
změní fungování daného prostoru, tak ho žádná velikost neomezí. 
 
Sithský lord to zkusil jiným způsobem a, aniž přemýšlel, zvýšil teplotu kamene tak extrémně, že ho 
přeměnil v plyn. Adas řekl, že chce ten kámen zachovat. Naznačil Dassovi, že má poslední šanci. 
Dassovi došlo, že jeho úkolem je zrušit působení samotné gravitace. 
 
Dass se tentokrát nezaměřil na kámen, ale na vlny, které ho přitahovaly k zemi. Většina věcí se 
poddávala, když je měnil, avšak tohle bylo něco zcela odlišného. Odstranil jednu gravitační vlnu, ale tu 
vzápětí nahradila jiná. Byl to nekonečný cyklus, pochopil. Nemohl zastavovat to, co vysílal, musel 
pozměnit jeho zdroj. A zdroj byla samotná planeta. To považoval za šílené, ale jeho odhodlání nikdy 
nebylo silnější. 
 
Ponořil se do hluboké meditace a pokusil se pozastavit samotný vznik gravitace. Jeho snahy byly 
okamžitě rozemílány ohromnou silou celé planety. Využíval další a další Sílu, až se jeho mysl stala 
kanálem, kterým čerpal své nejzazší zásoby. Císař Dass, Temný pán ze Sithu, koncentroval beze 
zbytku všechnu svou neskutečnou moc s jediným cílem – čas se na moment zastavil, jak se střetly 
dvě všemocné síly. 
 
Nakonec ale i on poklesl pod tlakem, který po stovky milionů let držel pohromadě celou strukturu 
planety. Všechna energie, jež využil, se odrazila, avšak místo toho, aby šla do všech stran a otřásla 
celým korribanským systémem, se soustředila zpátky k Dassovi. Ten se pod jejím přívalem zhroutil a 
okamžitě vyslal z obou dlaní sithské blesky, jimiž jí chtěl ze sebe z co největší části dostat, aby ho 
úplně neroztrhala… 
 
Když se probral, ležel roztažen na zemi, jeho tělo bylo celé zkrvavené, pošramocené a vycházely z něj 
oblaky páry. Všechno kolem zmizelo a on si uvědomil, že z velkého chrámu plného místností vytvořil 
obrovský sál, kterému sotva zbyla střecha a obvodové zdi. Ani se nezkoušel zvednout a pohlédl 
směrem k holocronu krále Adase, který záhadným způsobem zůstal netknutý. 
 
Silueta se mračila a probodávala ho pohledem. Adas mu řekl, že se málem zabil. Ležel tu několik dní 
na pokraji smrti. Císař se podivil a s vypětím všech sil se posadil. Adas mu vyčetl, že se pokusil 
vypnout gravitaci celé planety místo toho, aby ji vypnul jen v této konkrétní oblasti. Tu vlnu, která se 
vrátila, by kdokoli, byť jen o kapku slabší, neměl naději přežít. Adasův hlas hřměl prázdnými prostory 
chrámu. Dass se s ním nehádal, ale rozhodně se nehodlal nijak kát nebo krčit strachem. Příště už 
bude vědět, co má dělat. Adas mu řekl, že lekce je u konce. Má jít vládnout své říši a nenechat se 
nikým manipulovat, ani sám sebou. Holocron se vypnul. 
 
Císař se postavil, když tu ho oslnil druhý záblesk. Viděl, jak Serise zasáhla přesná střela do obličeje. 
Další mrtvý Inkvizitor, ne, další mrtvý Sith. Další z jejich řádu zaplatil životem. Kupodivu necítil k 
vrahovi žádnou nenávist – už musel být po smrti. Ale hněv za smrti všech Sithů ho sžíral víc a víc. 
 
Jakmile byl zpátky v přirozeném světě, zděsila ho jedna myšlenka. Rychle protočil hlavou, dokud 
nenašel na zemi to, co hledal. Ano, byla v pořádku. Stále po ní pobíhaly zbytky jeho blesků, ale 
Temná strana Síly, kterou do ní uložil prostřednictvím dvou duší, ji ochránila a celý výron energie 
udržela na povrchu. 
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Teprve, když byl ujištěn, že nezničil nic významného, na něj dolehla tíha zranění. Ztratil 
nezanedbatelné množství krve, měl zlomeniny, poškozené vnitřní orgány a velká část kůže se mu 
prakticky vypařila. Nebyl Jedi, aby se dokázal pomocí Síly jednoduše vyléčit, ale pomocí Sithské 
magie by mohl dosáhnout totožného výsledku. I když to bude mnohem komplikovanější… a 
bolestivější. 
 
Prostřednictvím slabého proudu sithských blesků navázal spojení s Kaynovou rukou a životní Sílou, 
kterou do ní uschoval. Začal ji čerpat, a naopak ze sebe vydával Sílu, která byla součástí jeho mrtvých 
částí. Energie, kterou si bral, byla cizí a jeho tělu připadala invazní, takže na ní reagovalo stále 
intenzivnějšími výrony bolesti, které snášel jen s nejvyšším sebezapřením. I tak se ale dával 
dohromady, přestože ho to vyčerpávalo po všech stránkách, zatímco ruka byla nabíjena jeho 
odumřelou mocí. Ta byla ukládána tím nejprimitivnějším způsobem, což prozatím znemožňovalo 
jakékoli bezpečné uvolnění na pomoc v boji. Plánoval to v budoucnu doladit, ale teď toho zkrátka 
nebyl schopen. 
 
Proces zabral mnoho hodin, možná i celý den. Po něm ještě delší dobu meditoval a dopřával nutný 
oddech svému tělu, které bylo několikrát vystaveno koncentraci obří moci. Když se konečně hodlal 
vrátit do paláce, zasáhl ho třetí záblesk. Věděl, co bude znamenat. Jeden za druhým padali Inkvizitoři 
pod přesnými seky Jediho s dlouhým stínem v Síle. Na moment vše pohltila tma, ale to už se bojovník, 
podivně připomínající Hacka, chystal vykonat rozsudek nad jiným Bojovým Inkvizitorem. Ne, nad 
Sithem. Ne… nad jeho bratrem! Neustále byli jeho bratři zabíjeni během války. Jeden za druhým a on 
s tím nemohl nic dělat. Bojoví Inkvizitoři, které neznal, Vrchní Inkvizitoři, které sám cvičil! Umírali bez 
rozdílu! Ať už rukama Jediů, Chissů, lovců nebo Kayna – všichni to byli vrazi! Cítil, jak se v něm 
hromadí hněv, nenávist, ale tentokrát ne aby ho ovládly. Sám plně nechápal, co provádí, avšak 
všechna bratrská aura sithského druhu, kterou schraňoval, byla skrz galaxii vyslána na místo 
smrtícího střetu skupiny chrabrých Jediů s nemilosrdnými Inkvizitory. 
 
Přirozeně očekával, že jí pohltí jeden z Vrchních Inkvizitorů, nejspíše Aust, ale hostitelem Dassovy 
zuřivosti se stal někdo jiný. Zaslechl Hacka, jak chce zabít všechny. Císař nemohl uvěřit, že právě on, 
který ani nepatří k rase Sithů, byl tím nejsilnějším magnetem pro propojení skrz Temnou stranu. 
Zatímco se ocitl v Hackově mysli, ucítil další energii, která mladým Sithem manipulovala, aby více 
využíval svých emocí. Uvědomil si, že je to tatáž síla, jež mu pomohla, když osvobodil své tělo od té 
zvláštní bytosti a zachránil Austa a… Hacka před smrtí. 
 
Proč si neuvědomil hned napoprvé, že je jakýmsi způsobem blízká k Hackovi? Ne stejná, ale 
podobná. Je mu podobná a evidentně jí na něm záleží. 
 
S touto myšlenkou se probral a skrz jedno z mála oken v chrámu spatřil východ korribanského slunce 
nad obzorem. Na Bilbringi se mezitím schylovalo k osudovým událostem, které se brzy měly dotknout i 
této planety… 
 
Aust šel v doprovodu tří svých zbylých kolegů směrem k chisskému polnímu velitelství a přes rameno 
měl přehozenou Artaxovu kůži. Všichni mlčeli jako zařezaní a každý po svém se uvnitř vyrovnával se 
zážitky z proběhnuvšího souboje. On sám byl zklamaný, ne z výkonu ostatních, ale z toho svého. Sice 
to nebyla taková katastrofa jako jejich akce proti Kaynovi a mnoho Jediů včetně toho Wookieeho bylo 
zabito, ale jejich primární cíl, Vrahos, je stejně dokázal porazit a Aust pořád nepochopil, proč je 
všechny nedorazil. Pamatoval si, jak z něj cítil závan Temné strany, a navíc v ten moment byl Vrahos 
posledním, kdo stál na nohou. Co ho odradilo, aby se nepoddal svému hněvu a touze po pomstě? Tak 
jako tak, opět ztratil mnoho dobrých Inkvizitorů a už dopředu se bál, jak bude reagovat Císař. 
 
Chtěl se dát do řeči s Hackem, ale celým městem otřásl výbuch, který spolehlivě pokračoval ve zkáze, 
o níž se předtím postarala exploze při střetu Vrahose se Sílou Inkvizitorů. Aust tlakovou vlnu vstřebal v 
přikrčené poloze, ale Tireral, Hack i Ladere byli stále příliš unavení ze souboje, a tak spadli na zem, 
přestože hned poté se zvedli. Ladere chtěl vědět, co to bylo. Aust namítl, že na velitelství by to mohli 
vědět. Rozeběhl se a nedal svým kolegům jinou možnost než ho následovat stejným způsobem. 
 
Dorazil s předstihem první a zcela ignorujíc udivené pohledy na jeho zranění si bez okolků mezi 
pobíhajícími Chissy a sem tam nějakými Nočními plášti prorazil cestu ke generálu Sabosen’urg‘pirovi. 
Zeptal se ho, co způsobilo ten výbuch. Generál je přivítal, ale neodpustil si poznámku ohledně jejich 
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menšího počtu. Aust mu nemilosrdně vlepil facku a okamžitě se ocitl v zaměřovačích desítek 
chisských blasterů. Zopakoval svůj dotaz. 
 
Generál chladně pokynul vojákům, aby odložili zbraně. Sdělil, že na místě výbuchu jsou nyní 
vyšetřovatelé. Zatím zjistili, že tam došlo ke střetu několika sithských vojáků s rhumijským komandem, 
přičemž někdo musel odpálit výbušniny, které mělo s sebou. Byl tam i jeden z Inkvizitorů, Jarod. Bylo 
to jediné tělo, které u sebe mělo světelný meč. Jeho zranění taktéž pocházela od této zbraně. Generál 
pochyboval, že Jarod si ta zranění udělal sám, takže tam musel být i nějaký Jedi, který přežil. Aust 
beze slova pokýval hlavou a zavolal si k sobě zbylé Inkvizitory, kteří právě přiběhli. 
 
Aust jim vše vysvětlil. Všiml si, jak nezvykle zasmušilý a duchem nepřítomný Hack ožil při zmínce 
Jarodova jména. Jak jeho obličej postupně přešel ze zvědavého přes smutný na naštvaný. Aust cítil, 
jak se v něm nebezpečně rychle hromadí hněv, nenávist a touha pomstít svého přítele, které hrozily 
doslova vybuchnout. Aust ho však uklidnil. Svůj hněv měl šetřit na Jedie. Stejně prudce jako stouply v 
něm emoce klesly a Bojový Inkvizitor se začal zdát spíše zoufalý a smutný. Těžce dosedl na jednu z 
mnoha prázdných krabic, kde byl předtím materiál na stavbu velitelství. 
 
Aust ho nechal, aby se s tím vyrovnal, ale Ladere nebyl se svým mizerným přístupem daleko. Přisedl 
si k Hackovi a s nápadně hraným soucitem řekl, že Jarod jistě zemřel statečně a se ctí. Do poslední 
chvilky se nepochybně bil za Císaře. Hack se na něj obořil, že čest je mrtvému na nic. Ladere řekl, že 
Jarod občas chyboval, ale časem by se jistě poučil – například při výběru přátel, kteří si bez něj musejí 
připadat tak ztracení. Hack rozzuřeně vyskočil na nohy a bez rozmyslu vyslal na sedícího Ladereho 
vlnu Síly. Bedna se překlopila a on se skutálel dolů. Povedlo se mu přejít do kotoulu a již s 
aktivovaným mečem vyskočit na nohy. I Bojový Inkvizitor se chápal svých mečů, ale vtrhl mezi ně 
Aust, zatímco Tireral zvědavě přihlížel.  
 
Aust oba zastavil. Neochotně ho poslechli. Aust zakázal jakékoliv provokace, skryté výhružky i 
nepřímé útoky. Všichni jsou Sithové bez rozdílu. Ladere se tvářil, že by chtěl něco dodat, tentokrát 
ovšem moudře mlčel. Aust dal Laderemu úkol – v čele jednotky Chissů měl jít do paláce kancléře a 
zajistit tam všechna dostupná data. Tireral měl vzít oddíl Nočních plášťů a prohledat celé město. Měl 
zlikvidovat všechny případné přeživší. Hackovi pak řekl, aby šel za ním. 
 
Když byli z doslechu a dohledu všech Chissů a Sithů, obrátil se na něj. Vyčetl mu, že se nechal 
Laderem vyprovokovat. Kdyby je Aust nezastavil, Ladere by ho určitě zabil. I když Hackova síla roste, 
Ladere je stále jeden z nejmocnějších Vrchních Inkvizitorů. Aust chtěl s Hackem probrat něco 
důležitějšího. Mluvil na Korribanu s Queridou, o Císaři. Z toho, co mu řekl, neměl Aust dobrý pocit. I 
Querida si myslel, že Dass nebyl v ty vražedné chvíle sám sebou. Prý by to mohlo souviset s jedním 
holocronem, který nedávno nalezl… Aust chtěl pokračovat, ale všiml si, jak se k nim blíží jeden Chiss. 
Ještě tedy Hackovi řekl, aby si tyto informace nechal pro sebe. Pak se věnoval vojákovi, ale dal mu 
najevo, že je nerad vyrušován. Voják se nenechal zastrašit a s klidem odpověděl, že s ním chce 
generál okamžitě mluvit. 
 
Inkvizitor si povzdechl. Asi ho potřebovali na velitelství. Pro Hacka žádnou významnou práci neměl. 
Takže mu jen dal Artaxovu kůži, aby ji odnesl Nočním plášťům. Měli ji dobře zabalit a odvést na 
křižník. Hack se pak měl projít a pročistit si hlavu, nebo zajít ke zdravotníkům, protože působí dost 
ochable. Austovi se nezdálo, že to bylo jen kvůli jeho starostem. 
 
Aust dorazil do velitelství. Sabosen’urg’pir ukázal na holografickou mapu. Překvapivě neznázorňovala 
situaci na asteroidu, ale bitvu probíhající ve vesmíru. Rychle pochopil, že generál má namysli velkou 
skupinu lodí na okraji bojiště. Byli to Chissové. Aust nechápal, proč ho generál volal – zjevně jim jen 
přiletěly posily. Austův pohár trpělivosti se potácel na okraji propasti. Generál ho ovšem vyvedl 
z omylu. Nebyly to posily. 
 
Oči pálily jak tisíc čertů. Musely být plné prachu a suti, protože viděla méně než nic. Zakřičela, ne z 
lítosti, strachu nebo bolesti, ale o pomoc. Vážně na ni a její vojáky strhl ten pitomec s tím směšným 
jménem jeskyni? Jak se jen jmenoval? Nemohla si vzpomenout. V hlavě jí třeštilo a nevidomost tomu 
rozhodně nepomáhala. Co by dala za to, aby to bylo všechno? Pravé zápěstí, muselo být podle 
bolesti protočené o 360°, levé chodidlo na tom nebylo jinak. Nějaká žebra musela být zlámaná, 
protože pokaždé, když se nadechla naplno, projela jí vlna bolesti jako elektrický šok. Musela se naučit 
dýchat velmi skromně. 
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Pokusila se otevřít oči, ale hned bylo jasné, že to nebyl nejlepší nápad. Nyní už zakřičela z čisté 
paniky. Začalo jí docházet, jak moc je situace špatná. Ne, že by jí to nedošlo dříve, ale až teď se 
dokázal mozek nastartovat na normální rychlost. Chtěla se nadechnout, ale žebra krutě 
zaprotestovala. Jako by na nic byla tuna kamení. 
 
Slzy stékaly jako nikdy předtím a Elynea dostala silný záchvat paniky. Bolest po celém těle, prach v 
plicích, které bolely, jako po ráně od beranidla a naprosto mizerné vyhlídky udělaly své. Tohle byl 
vážný problém. Toho Sitha měla zabít s menší parádou, teď by nemusela řešit všeobklopující suť. 
 
Chvilku trvalo, než se z toho dokázala dostat a uklidnit se. Čím déle tady bude, tím menší šance bude 
mít na přežití. Každá další minuta, co zde byla, mohla být její poslední. Musela se vyhrabat, ať to stojí, 
co to stojí. 
 
Byla si jista, že jediný důvod, proč tu je, je Síla. Jediný spojenec, co jí zůstal. Jen ona a Síla. Sami dvě 
v hromadě suti, kolik metrů pod povrchem země, pod městem. Kolik to mohlo být metrů? Deset? 
Dvacet? Čtyřicet a víc? Neměla nic jiného, než kopí z naděje a vůli jako štít. 
 
Většinou, když operovala se Sílou, viděla, co dělá. Přisunutí hrnku s kávou, poslání vlaštovky přes 
půlku chrámu řádu nebo ovládnutí mysli se vždy odehrávalo před jejíma očima. Nyní musela doufat, 
že to, co dělá, se jí nezdá, že jí Síla nebo mozek kvůli nedostatku kyslíku neklamou. Páteř se 
narovnala z písmene C do I a na prsa tlačila jen půl tuna kamení. 
 
Suť, kamení a hlína se před ní odhrnovala. Bublina vzduchu kolem ní dělala iluzi, jako by vstupovala 
do hyperprostoru. Nebo takto si to alespoň představovala. Vylez, dělej, nahoru sakra, makej, říkala si 
Elynea. Byla vyčerpaná, všechno jí bolelo, ale její odvaha a nechuť ke smrti jí zde odmítaly nechat. 
Centimetr po centimetru, metr po metru. 
 
Pořád nic neviděla, a i kdyby měla oči čisté, bylo to jedno. Tma jí obklopovala jako by byla vyhozena z 
vesmírné lodi a okolo ní se rozkládalo jen temné a chladné nic. To ji ale nezastavilo a když zaslechla 
první výbuchy nad ní, udělalo jí to radost jak nikdy. 
 
Prach a hlína zafungovaly jako přírodní tlumič, a tak zvuky, které Elynea slyšela, byly mnohem blíže, 
než se původně domnívala. Rytířka Jedi vylezla na světlo světa zmatená, špinavá, vyčerpaná a 
zdemolovaná jako novorozeně. Hodně pomlácené novorozeně. Nejdříve vylezla hlava a oči byly 
schopny po dlouhé době spatřit něco víc než jen temno. Přes všechen ten prach to stejně nebylo nic 
moc, ale stejně tento moment Elynea později popisovala jako jeden ze svých nejradostnějších ve své 
kariéře. 
 
Dostala nahoru zdravou ruku, a pak to už šlo o něco lépe, než se se zdálo. Zapřela se a Síla ji 
vyhodila na zem. Za Elyneou jen zůstala malá, půl metru hluboká díra. Někdo promluvil. Elynea 
netušila, že je někdo nedaleko ní, natožpak, že to je skupina vojáků. Ti hned pochopili, že nepatří 
k nim. Elynea si až teď uvědomila. Že tam dole, hluboko pod zemí, zůstal její světelný meč. 
 
Průzkumný stíhač dostal zásah, perfektně mířená střela z křižníku. Byl daleko, kilometry od nich, ale 
přesto šel v přestávkách, kdy se nestřílelo, slabě slyšet. Zhruba stejně jako komár ve druhém rohu 
místnosti. Točil se ve vzduchu jako špatně postavená vlaštovka, pak mu upadlo křídlo. Pilot už musel 
být touto dobou mrtvý. Z vnitřku letounu se dral kouř, který popisoval dráhu letu stíhače do jeho 
přistání. Stíhač zaplul do výškové budovy, kde začal hořet. 
 
V dáli zahřmělo a nad jejich hlavami prolétly tři dávky protipěchotních střel. Velitel řekl, že musejí 
odejít, nebylo tu bezpečno. Jako jediný měl sundanou helmu, pušku jen v jedné ruce. Na ramenou 
znaky, které ukazovaly jeho nadřazenost nad ostatními. Nařídil spoutat Elyneu Shaanti. Oči už 
dokázaly vyplavit většinu prachu, teď už i něco viděla. Před ní stáli dva řadoví vojáci a jejich šéf, za ní 
byly tři… ne čtyři. Obklíčili ji. Avšak v kleče bez meče toho šlo vymyslet podstatně více, než by se dalo 
na první pohled říct. Zdání klame. 
 
Došlo na to, že nikdo nevěděl, čím Elyneu spoutat. Nikdo si do pole nebral pouta, zvlášť na Jedie. 
Velitele napadlo spoutat ji páskem a doopravdy ho jeden voják sundal. Jenže když už voják přistoupil 
a chytil Elyniino zápěstí, vymrštila se a temenem nabrala jeho nos. Jeden byl na chvilku dole. Kotoul a 
pěst zrychlená Sílou nabrala žaludek vojáka. Popadla ho za brnění u ramenou, odtáhla pár metrů 
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dozadu a posunula se do zákrytu mezi zbytkem vojáků. Ti stihli zareagovat podstatně pomaleji než 
Elynea, zamířili a instinktivně rozstříleli záda kolegovi. 
 
Voják už odmítal stát. Vytáhla jeho blaster trčící za opaskem a tělo poslala do velitele vojáků. 
Vystřelila tři střely na nejbližšího vojáka, ale trefila se jen jednou. Střílet druhou rukou je těžší, než se 
zdá. Zdání klame. 
 
Už chtěla střelit na dalšího, ale smršť střel od zmatených vojáků už ji znovu pronásledovala. Byli 
ochromeni její rychlostí a reakcemi, nestíhali ji. Vždy se objevila někde, kde ji nečekali. Děsně rychle. 
A jednoho po druhém si je vyzobala. Dost jich bylo zastřeleno, ale většina jen zůstala omráčena na 
zemi. 
 
Zastavila se. Na chvilku během boje ji endorfiny a adrenalin přesvědčily, že ji nic nebolí, ale teď jí bylo 
zase hrozně. Možná ještě hůř. Chodidlo, které jí ještě před chvilkou přesouvalo od vojáka k vojákovi, 
bolelo nepřirozeně. Dělaly se jí mdloby, hlava byla jako jaderný reaktor před výbuchem. Jeden 
z vojáků na ní sprostě zavolal. Narovnala hlavu a promnula oči. Jako kdyby ji nadávka vzbudila ze 
snu. Byl to onen velitel bez helmy. Byl zalehnut mrtvolou. Musel mít všechno rozlámané. Vypadal 
ošklivě a naštvaně. Chtěl po ní, aby k němu přišla. Elynea byla jako v transu, vůbec nevěděla, co dělá. 
Jindy by se takto nezachovala. Naklonila se na něj. 
 
Velitel zaklel a z hrudi těla vyletěla střela. Tělo lehce nadskočilo a záblesk jí proletěl kolem hlavy. 
Střelec už chtěl vystřelit znovu, ale Elynea přišlápla ležící mrtvolu. Pistole schovaná pod mrtvolou se 
mu zarazila do žeber. Zakřičel a zaklel. Začal brebtat cosi nenávistného, ale rytířka byla mimo. Její 
vnímání bylo roztříštěno jako rozbité zrcadlo. Cítila spálené vlasy vedle ucha, které pálilo, jako kdyby 
jej předtím nakláněla nad oheň. Hrozně moc si chtěla lehnout. Vzpomínala na svojí dokonalou postel v 
královském paláci. Obráběná drahým opáleným dřevem, zlatá nebesa a matrace příjemnější než obětí 
milovaného… Pohlédla na záda mrtvého ležícího vojáka a vytáhla pojistky u granátů, které měl za 
opaskem. Než se velitel rozprskl po okolí, pokračoval v různých nemilých pokřicích. Co by teď dala za 
postel. 
 
Kdesi pod zemí, pod sutí, kamením a vším možným byl světelný meč. Doteď se bez něj obešla, ale 
klidně by se vsadila, že jej nyní bude potřebovat. Napřáhla ruku k zemi. Pro náhodného 
kolemjdoucího by to vypadalo, jako by si chtěla potřást s neviditelným trpaslíkem. U takového 
soustředění se děsně mračila a vůbec jí to neslušelo. Zaměřila ho. Meč se začal prodírat zeminou a 
nejednou v plné síle přiletěl přímo do ruky Elyney Shaanti. Sevřela ho s největší možnou silou a 
usmála se. 
 
Tohoto jinak působivého výjevu si všimla další bojová jednotka zadního voje sithských klonů. Těm to 
ale tolik působivé nepřišlo a spustili na rytířku palbu. To byl dost dobrý důkaz o tom, že je načase 
ustoupit. 
 
Co potkala po cestě, přesekla či odhodila někam od sebe. Považovala svoji rychlost za dost dobrý 
sprint, ale předběhlo by ji zdravé dítě. Vojáky měla za patami a naneštěstí jich přibývalo víc a víc. 
Když začali střílet, odrážela jim střely neohrabaně zpátky, to je drželo v dostatečné vzdálenosti. Vojáci 
ale věděli, že před sebou mají velmi zranitelnou Jedi, kterou když nedostanou, čekají je velmi nemilé 
následky. 
 
Najednou byla uprostřed sithské přední linie. To poznala tak, že kloni byli úplně všude okolo ní. 
Sekala, kam dosáhla a naštěstí sithští byli z její přítomnosti znatelně zaskočeni a chvilku trvalo, než 
nedokázali zhodnotit situaci. 
 
Poznala dunění děl. Na druhé straně byli rhumijští. Oddělovalo je několik set metrů pořád posouvající 
se země nikoho, kterou tlačily jednotky Sithské armády. Jdu za vámi, krajané, pomyslela si Elynea. 
Stála jako v transu na lehce vyvýšené plošině, kde měla docela slušný výhled a pozorovala. Za zády 
zaslechla kroky. Stál tam voják. Stihla ještě trošku vyhnout hlaveň, ale střela přesto našla svůj cíl. 
Klíční kost se přetrhla vedví a část masa mezi ramenem a krkem se rozprskla po okolí. Ještě než 
stihla Elynea spadnout, poslala střelce skrz nejbližší zeď. Zem ji praštila do zad a vyrazila dech z plic. 
Ležela jako ryba na suchu a lapala po dechu. Hlava třeštila jako kostelní zvony, znovu. Koukala do 
nebe, kde se právě odehrávala jedna z právě probíhajících nejimpozantnějších scenérií. Sledovala 
přelétající světlici. Vzala to rovnou přes neznámý křižník Ligy až ke křižníku Sword. Ten si 
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pamatovala, král o něm jednou mluvil. Jeden z nejlepších Rhumijských křižníků, říkal. Byl na něj 
děsně pyšný a všechno. Nebo že by to byla Alpha-3? Ta má taky takovou příď, uvažovala Elynea na 
zemi. 
 
Ležela v kráteru a mohla jen děkovat své aktuální špinavosti. Jak byla celá od směsi hlíny a krve, 
dokázala nečekaně splynout s okolím. První tři dvojice vojáků, co kolem ní probíhali si jí vůbec 
nevšimli. Musela jít pryč. Už jen kousek. Rhumijská vojska podle všeho ustupovala. A ne zrovna 
pomalu. Co když ustoupí rhumijští dřív, než je stihne dohnat? Musí si pospíšit. 
 
Když je člověk na pokraji sil, vyčerpán a zmrzačen, vždy dokáže něco, čemu se při pozdějším 
vyprávění špatně věří. U Elyney to byla tato chvíle. Kvůli nové ráně z ní krvácelo jako z podříznutého 
zvířete. Její pohyb se vlastně odvíjel jen od jedné nohy. Zbraň měla ve druhé ruce. Ta levá, kterou 
používala primárně, byla nepoužitelná. Když ušla víc kroků a zadýchala se, strašně ji bolely žebra a 
prsa, v boku jí pálilo kvůli tržné ráně, jejíž původ se vytratil z paměti. Přesto se ale zvedla a šla dál. 
 
Prokulhala kolem čtyř stěn, které kdysi byly dům. Zahnula do menší uličky a šla dál. Byla to ta nejhorší 
procházka po městě, co kdy dala. Naproti sobě už rozeznávala vojáky. Zapnula meč, aby poznali, že 
to je ona. Brečela a mávala. Křičela radostí, když viděla, že se jeden oddíl vojáků v klínové formaci řítí 
k ní. V samém entusiasmu si nevšimla, že kolem ní přibývá stále více výstřelů. Střely jí míjely jen díky 
ohromnému štěstí, že nestála na tolik otevřeném prostranství. Přesto na ní mířilo nezdravé množství 
blasterů a pušek. Chvilku po tom, co granát roztříštil kus bývalé banky za ní, jí střela z odstřelovací 
pušky prolétla stehnem. 
 
Stehno je jedno z míst, kudy protéká nejvíce krve. Je to sval velmi důležitý k chůzi a pohybu člověka. 
Když je dysfunkční, tělo trpí. Elynea znovu spadla, tentokrát na břicho. Pád ji přesto zachránil před 
další smrští střel, které prolétly nad ní. Elynea už cítila všechno jen ne naději. Přemítala o nekonečné 
smůle. Vzpomínala na řád Jedi, mistra, pedantského učitele dějin Birna… ale taky na Rhumii, kde se 
cítila tak skvěle. Na to, jak se na ni dívaly davy poté, co ji představil král B-art a jak bojovala proti těm 
Sithům a na sex. Jo, ten byl dobrý. Popravdě si toto pořád neuspořádala v hlavě. Potřebovala si s 
někým popovídat, chyběla jí nějaká společnice. Tu si musela najít, na to nesmí zapomenout. 
 
Ležela s hlavou na bok a koukala se do prázdna. Zase slyšela kroky, tentokrát ale až když byly úplně 
u ní. Všechno splývalo v jedno, na ničem nezáleželo. Cítila se spíše jako modelína než člověk. Vojáci 
ji rychle sebrali a odnesli do transportéru. Pak už Elynea nic nevnímala. 
 
Kayn, který vyčerpaný seděl na trůnu, pomalu vstal. Po dlouhé době pocítil to, co necítil už několik let. 
Strach. Than už nebyl Than, ale někdo, koho se Kayn hodně bál. Byl to muž, který byl znám tím, že 
kdysi jen zmínka o jeho jméně dokázala i ty nejmocnější lidi v Galaxii vyděsit. Darth Erdeg. 
 
Nemohl být stále na živu, Kray ho zabil. Kayn pomalu sahal ke svým mečům. Erdeg mávnul rukou a 
poslal Kayna k zemi. Byl pořád slabý, byl to stále ten malý chlapec, kterého připravil o vše a následně 
z něj udělal svoji loutku. Erdeg pomocí Síly zvedl Kayna na nohy a nechal ho zamrzlého na místě. 
 
Kayn, ať se snažil sebevíc, se nemohl dostat z jeho sevření. Erdeg vysvětlil, že po své porážce 
přesunul své vědomí a duší pryč z těla. Chystal se posednout dalšího z klonů, ale Vrahos ho málem 
zničil. Nestihl se přesunout do těla, ale stihl se přesunout do této masky – za cenu toho, že v ní bude 
uvězněný. Kayn se ho zeptal, proč si masku nenasadil nějaký z místních Temných Jediů. Erdeg 
Kayna pustil ze svého sevření. Vysvětlil, že jejich těla jsou slabá a neudrží jeho duši. Kayn a Than to 
ale zvládnou. Kayn si přitáhl svoji masku a nasadil si ji. Poté zapnul oba meče. 
 
Erdeg se ho zeptal, jestli ho zvládne porazit. Protože porazil jeho jedijského mistra a už jednou porazil 
i jeho samotného. Klidně to udělá znova. Erdeg zapnul Thanův fialový meč. Kayn vysvětlil, že tehdy 
byl učedník, dnes je Mistr Rytířů Irustsis. Neváhal ani sekundu, během okamžiku stál u Erdega a 
jedním mečem provedl výpad na hlavu a druhým na bok. Erdeg vyblokoval útok na bok a útoku na 
hlavu se vyhnul. Ovšem nečekal, že Kayn instantně provede další výpady. Následovala pozoruhodná 
podívaná v duelu, při kterém sebemenší chyba mohla stát život toho druhého. Kayn při jednom ze 
svých výpadů použil oba meče najednou, Erdeg útok vykryl, ale Kayn ho odstrčil a rychlou otočkou s 
kopem odhodil Erdega na zem. 
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Erdeg byl v šoku, za své doby potkal mnoho elitních šermířů, ale ani jeden z nich nebyl na takové 
úrovni, možná jen Darth Domikro. Kayn se obrovskou rychlostí vrhnul na svého oponenta, Erdeg 
rychle vstal a zahájil útok. Kayn musel uznat, že jeho technika byla působivá, přeci jenom Erdeg byl 
mistr jeho mistra. Erdeg se snažil najít všelijaké slabiny Kayna pomocí Síly. Kayn blokoval všechny 
jeho pokusy a následně vracel salvu oslepujících blesků. Kayn řekl, že je marné hledat slabiny v jeho 
stylu, žádné nemá. Poté rychlou otočkou se snažil přeseknout Erdegovu masku, ale Erdeg se stihl 
vyhnout a uskočil do zad. 
 
Erdeg uznal, že Kayn je nejlepší šermíř, jakého kdy poznal. Brzy ale zjistí, že vše, co se naučil, 
povede pouze k vítězství Erdega. Kayn rozhodně Erdega nepodceňoval, ale věděl, že v šermu ho 
může porazit. Ovšem náhle přišlo něco, co nikdy nečekal. Kayn najednou rychle vyblokoval sekvenci, 
která byla podobná jeho stylu. Výpady se hrnuly ze všech stran, byly téměř neviditelné.   
 
Erdeg chvíli přestal útočit. Kayna se posměšně zeptal, jestli ho něco nezaskočilo. Volnou rukou ho 
vyzval k dalšímu útoku. Kayn tentokrát směřoval k Erdegovi pomalu. na chvíli se mu zdálo, že Erdeg 
použil jeho formu, ale nevěřil tomu. Když byl dostatečně blízko, zahájil útok. Erdeg však lehce uhýbal 
a začal údery vracet. Nebyl pochyb o tom, že Erdeg dokázal používat stejný styl, jako Kayn. Ten 
zpanikařil a uskočil dozadu. 
 
Kayn vyslal salvu blesků. Chtěl vědět, jak může Erdeg všechno znát. Ten druhou rukou blesky pohltil 
a poslal je zpět na Kayna, který se jim vyhnul. Erdeg vysvětlil, že když si Kayn nasadil masku, prohlédl 
jeho mysl. Jeho vědomosti Tulaka Horda jsou nyní Erdegovy, stejně jako celý trénink. Dokáže 
předvídat každý jeho útok. Kaynovi je souzeno prohrát. Svůj účel splnil, je na čase, aby zemřel. 
 
Kayn nemohl uvěřit tomu, co teď slyšel. Jeho jediná výhoda byla teď pryč, Darth Erdeg si sním celou 
dobu jen hrál. Jako vždycky, každý v jeho životě si sním jen hrál. Jeho otec, Darth Erdeg, Císař Dass, 
Kray a Vrahos. Kayn začínal být naštvaný, jeho tělo začalo vyzařovat obrovskou temnou auru. Už měl 
dost toho, jak všichni kolem něho jsou lepší než on. Vypnul svůj Darksaber, místo něj vytáhl klasický 
meč. Oba klasické meče spojil dohromady v jeden oboustranný. 
 
Dřív, než Erdeg stihl zareagovat, Kayn se dostal za něj. Erdeg se otočil, ale Kayn tam už nebyl. Poté 
ucítil útok zezadu a na poslední chvíli i stihl výpad zablokovat, ovšem s dalšími útoky už měl problém. 
Snažil se najít pomocí Kaynovy formy odpověď na jeho útoky, ale tohle byla forma, kterou ani Kayn 
nikdy nepoužil. Nová forma, na kterou nebyl Erdeg připraven. Snažil se mu číst z mysli, ale Kayn jako 
by vůbec nemyslel. Kayn během chvilky vyrazil Erdegovi meč z ruky a kopem do břicha ho poslal k 
zemi. 
 
Kayn se ho chystal dorazit, když v tom Erdeg seslal vlnu Síly tak mocnou, že to Kaynovi poničilo 
brnění a odhodilo desítky metrů dozadu. Narazil tvrdě do jedné ze zdí a poté dopadnul na zem. Erdeg 
řekl, že se na šerm nikdy nespecializoval. Vždycky spíš oceňoval vědomosti v Síle. Díky Kaynovi je 
teď kompletní v obou vlastnostech. Vyslal na Kayna blesky. Kayn řval bolestí, nikdy nezažil takovou 
bolest jako prožíval teď, ani on sám nedokázal sesílat tak mocné blesky. Erdeg zvednul Kayna a začal 
sním pomocí Síly házet o stěny, poté si v druhé ruce vytvořil menší elektrickou kouli a hodil jí na 
Kayna. Kayn dopadl polomrtvý na zem, už ani necítil vlastní tělo. Erdeg k němu přistoupil a dodal, že 
ho nezabije. Měl pro něj nabídku. Seslal na něj další blesky. Kayn opět zařval bolestí, ale tentokrát v 
záchvatu vzteku vyslal vlnu a tím blesky zastavil. Vyskočil na nohy a přitáhnul si oboustranný meč. 
 
Jeho tělo ho zrazovalo, ale dokud mohl, tak bude bojovat. Zeptal se ho, co mu může nabídnout. Erdeg 
se usmál. Byl v jeho hlavě, věděl, po čem touží – a mohl mu to dát. Kayn po chvilce usoudil, že kdyby 
ho Erdeg chtěl mrtvého, tak ho už dávno zabil. Deaktivoval meč a nabídku si vyslechl. 
 
Erdeg se ho zeptal, jestli si přeje konec krveprolití v celé galaxii, konec korupce, kterou jsou všechny 
mocné frakce přeplněné. Jestli si přeje klid pro svůj lid na Mandaloru. Jestli si přeje klid pro sebe a 
svoji budoucí rodinu. Kayn odpověděl, že ano. Řekl, že ještě nedávno hledal výzvu na každém rohu, 
ale tehdy neměl co ztratit. Teď už má. 
 
Maska Darth Erdega spadla Thanovi z tváře. Ten ihned spadnul na zem v bezvědomí. Kayn věděl, že 
Thanovo tělo už nemohlo vydržet, ale jeho mohlo. Samozřejmě jen blázen by věřil někomu jako je 
Darth Erdeg, ale Kayn věděl, že ho může využít. Věděl, že díky němu jednou dosáhne svého cíle. 
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Kayn sebral Erdegovu masku a nasadil si jí. Erdeg mu řekl, že Kayn není Sith ani Jedi. Nejde mu o 
moc, ani o sebe samého. Oba společně dostanou to, co chtějí. Kayn ho ale varoval, že není hlupák – 
nevěří Erdegovi, ale věří v jeho moc. Pokud bude plnit to, co slíbil, budou si rozumět. Kayn pomocí 
Síly popadnul ležícího Thana a pomalým krokem mířil pryč z Erdegova chrámu. Po nějaké době došel 
k bráně. Erdeg mu poradil, že jeho chápání Síly je špatné. Naučil se mnoho schopností, ale pouze 
základy. Nikdy nebudou stačit proti mocnějším protivníkům. Musí se je učit postupně, na nejvyšší 
úroveň. Kayn vysvětlil, že podobným způsobem se cvičil v šermu. Mávl rukou, aby otevřel bránu. Poté 
se rychlým krokem vydal k lodi, doprovázen masivní bouří. 
 
KONEC. 


