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Kdysi dávno v jedné p ředaleké galaxii.... 
 
 

STAR WARS 
JEDI VS SITH 5: CAMPAIGN OF DEATH 

 
 
Už po t ři roky krutí Yuuzhan Vongové decimují galaxii a zab írají jednu planetu za druhou. Od své 
invaze obsadili již stovky obydlených sv ětů, a přestože se Novému Impériu poda řilo vybojovat n ěko-
lik vít ězství, jejich kone čná porážka je stále v nedohlednu. 
 
Zatímco se Povstalc ům da ří přežívat, díky smlouv ě o neúto čení s Novým Impériem, Druhá Obchodní 
Federace je tém ěř zničena a organizace Shadows taktéž p říliš neprosperuje. Lord Replikator, jediná 
bytost v galaxii, která má z tohoto masakru užitek,  stále žije v úkrytu na Exocronu a cvi čí své dva 
učedníky. 
 
Přesto existuje nad ěje. D-Ton shromáždil t ři ze sedmi fragment ů Kho’ramonovy káp ě a doufá, že 
zničením Replikatora bude zastaveno i řádění Yuuzhan Vong ů. Ovšem i zu řiví Ssi-Ruukové p řitáhli 
ze svého území a výrazn ě začali oslabovat síly Nového Impéria.  
 
Bojuje se ve všech kon činách známého vesmíru. Tuto krvavou válku m ůže zastavit jen Tažení smrti, 
ať už ho má provést jakákoliv ze zú častn ěných frakcí... 
 
 
Ssi-Ruucká invaze z jejich domovského prostoru ve stejnojmenném hvězdném shluku pokračuje a 
pomalu, ale jistě nabývá na své velikosti. Nebýt chisské flotily, jistě by už postihla velkou část galaxie. 
Chissští vyslanci získali od Nového Impéria podporu v podobě několika flotil a planetárních armád, 
které byly přesunuty k hranicím Neprozkoumaného regionu a také k planetě Bakura, o kterou se již v 
historii se Ssi-Ruuky vedla válka. Mohutné spojené chissko-imperiální ozbrojené síly zabraňují největ-
ší části invazní flotily v plném útoku. Ovšem některým menším ssi-ruuckým flotilám se stejně čas od 
času podaří obranu prolomit nebo jednoduše obejít. 
 
Replikator předvolal své dva učedníky, Nauriduana a Dark Fightera, a sdělil jim, že jejich výcvik je už u 
konce. Nyní před nimi stojí závěrečná zkouška – mají se utkat ve vzájemném boji na život a na smrt. 
Ten, kdo přežije, stane se Rytířem. Nauriduanus i Dark Fighter souhlasí a utkávají se v duelu. 
 
Nauriduanus pouští na Fightera blesky Síly, ale Fighter je vykrývá světelným mečem. Fighter provede 
protiútok, ale Nauriduanus ho vykryje a znovu pouští blesky. Fighter však vysune svoji zápěstní čepel, 
která je nyní nově vyrobená z prastarého sithského meče, a zabodne ji do země – tím vytvoří uzem-
nění a blesky po něm neškodně sjedou. Poté na Nauriduana vrhá trojici světelných mečů, které měl u 
sebe v záloze, avšak protivník je všechny vykrývá a rozbíjí. 
 
Dark Fighter vidí, že Nauriduana nebude tak snadné porazit a rozmýšlí se, jestli si má nasadit Masku 
děsu, artefakt, který získal od ducha na Manaanu. Nauriduanus mu ji však pomocí Síly vytrhává z ruky 
a odhazuje pryč. Oba Sithové tedy běží proti sobě; Nauriduanus s napřaženým světelným mečem, 
Dark Fighter s připravenou čepelí. Zaklesávají se do sebe a přetlačují se, ovšem ihned poté od sebe 
vzájemně odlétají a tvrdě padají na zem. Nauriduanus, který utrpěl vážné zranění na pravé paži, pora-
nil Dark Fightera v obličeji. Doufá, že nyní bude Fightera snadné dorazit. Ale Fighter vstává ze země 
nezraněn – vyléčil se pomocí Síly. Překvapený Nauriduanus je opět napaden a nemá dost sil. V jedné 
chvilce mu Fighter utíná levou nohu a levou paži.  
 
Nauriduanus padá na zem a jeho život je nyní v rukou Dark Fightera. Nauriduanus Fightera prosí, aby 
to ukončil, ale ten místo toho svého protivníka léčí. Stabilizuje jeho poranění, takže tu je šance, že 
Nauriduanus bude stále žít. Potom Fighter vyčerpáním upadá do bezvědomí. 
 
Probouzí ho až výkřik Nauriduana – ten se z posledních sil probodl vlastním mečem. Fighter ho tedy 
pohřbil a odešel za Replikatorem. Replikator je však velmi pohoršen nad tím, že Fighter ušetřil Nauri-
duanův život. Fighter zřejmě nepochopil sithské učení – vždy jsou jen dva praví Sithové: mistr a učed-
ník; to znamená, že jeden z nich musel zemřít. Replikator poukazuje na to, že Nauriduanus toto učení 
pochopil a proto si vzal život – nemohl žít po boku silnějšího Sitha, který byl právoplatným učedníkem. 
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Přesto Replikator Fighterovo vítězství akceptuje a povyšuje ho na rytíře, ačkoliv ví, že svého učedníka 
stále ještě musí mnoho učit. 
 
Loď Blue Scrub přiletěla k planetě Jandoon ve Vnějším okraji. Boba Fett se rozhodl, že uloží všechny 
vydělané peníze do místní banky. Zatímco Jewel hlídá loď, Fett se Sharon jednou vznášedlem do 
nejbližšího města. Zde zjišťují, že všichni místní obyvatelé si jdou vybrat své peníze, protože se prý na 
planetě utábořili piráti a dokonce již napadli a vydrancovali sousední město. Zatímco Sharon čeká ve 
frontě do banky, jde Fett na obhlídku města. Když se vrací, vidí, že jsou všichni mrtví. Hledá Sharon, 
ale marně. 
 
Khameir Sarin, Max a Potty se vrátili z poslední ze svých monitorovacích misí. Tím dokončili svůj 
dlouhodobý úkol, na kterém pracovali již tři roky. Sestavili kompletní hlášení ohledně strategie a taktiky 
Yuuzhan Vongů. Zjistili, že jsou tři velké invazní flotily, každá pod velením jednoho Nejvyššího velitele. 
Všichni tři se přímo zodpovídají hlavnímu vůdci invaze, Pánu války jménem Korthot. Korthot má podle 
všech údajů vlastní flotilu, která je ze všech největší a která je téměř neustále v blízkosti planety Par-
ganaux. Díky její síle a obezřetnosti se lodi HWK-290 nepodařilo infiltrovat k oné planetě blíže, aby 
agenti zjistili, proč je pro Vongy tak důležitá. Gediman je rád, že mise byla splněna a veškeré poznatky 
nechává nahrát do pamětí droidů řady YVH. 
 
Lyru Jorak dostal zvláštní úkol – má eliminovat skupinku konkurenčních zločinců, kteří dělají špatné 
jméno Nar Shaddaa a jejímu podsvětí. Vydal se tedy do jejich sídla, v zapadlé narshaddaaské kan-
týně. Zde vyhledal vůdce gangsterů a napadl ho pomocí blesků Síly. Když byl vůdce zabit, na Joraka 
se obrátil muž jménem Rax Karhun, který celé události přihlížel. Nabídl Jorakovi své služby, jako tajný 
agent. Jorak souhlasil a řekl mu, ať odletí na stanici Darksaber na orbitě. Když byli oba venku, Jorak 
zatarasil dveře do kantýny a oknem hodil dovnitř tepelný detonátor. Následná exploze zničila celou 
budovu a zahubila všechny členy konkurenčního gangu. O několik dní později na Darksaber skutečně 
Rax Karhun přiletěl a ohlásil se u Lyru Joraka. Ten mu vysvětlil pravidla práce u Shadows a přidělil mu 
kajutu a osobní trenéry boje.    
 
Darth Badon za poslední tři roky učil něco Lyru Joraka ze svých schopností Síly a také zároveň znač-
ně upravil svého droida. Inženýři Shadows mu sehnali výkonnou počítačovou jednotku a umělou inte-
ligenci, takže droid byl nyní sám schopen myslet a kreativně vyvíjet. Od Avonsa se dozvěděl spoustu 
příběhů o různých planetách a co dělal, když byl ještě ve službách Jediů. Badon tu a tam vycítil zá-
chvěvy temné strany Síly, ale nedělal si z toho těžkou hlavu. Nyní ale byly tyto záchvěvy daleko čas-
tější a silnější, proto si dal jednou zavolat Avonsa, droida, kterému dal jméno HK-75, a Lyru Joraka. 
 
Když byli všichni v zasedací místnosti na Darksaber, Darth Badon jim vyložil své plány. To, že cítí 
záchvěvy temné strany Síly může znamenat, že se ho Replikator nebo některý z jeho poskoků snaží 
najít a zabít. Je proto důležité, aby je Badon našel jako první. Badon chce nejdříve odletět na Muuni-
linst, protože tuší, že se tam stane něco důležitého. Droid HK-75 má zas odletět na Manaan a dohléd-
nout na to, aby ho Vongové již znovu nenapadli. Avonso musí letět na Ord Mantell a vysvětlit situaci 
Gedimanovi. Má mu také sdělit, že se s ním chce Badon sejít. Lyru Jorak zatím má zůstat na Darksa-
ber a čekat na další instrukce. Poté se všichni rozchází na určené planety.  
 
Velmistr D-Ton už zase cestoval sám. Příliš mu to nevadilo, alespoň měl víc času na pátrání po čás-
tech Kho’ramonovy kápě a na zkoumání sithských artefaktů, které před třemi roky získal. Svého učed-
níka, Koba, zanechal na Ord Mantellu u mistra Guiverouse (kterého do této hodnosti před nedávnem 
povýšil), aby se naučil také trochu jiný pohled na používání Síly. A mimoto potřeboval využít jeho kaju-
tu na lodi. Za těch pár let se mu ji podařilo přestavět na celkem slušnou laboratoř.  
 
Jeho hlavní výzkum se teď týkal falešného Koncentračního talismanu, o kterém se vědělo, že pokud si 
ho nasadí a bude používat Jedi, že ho obrátí na temnou stranu Síly. Ze sithského holocronu se do-
zvěděl pár základních informací, které dále rozšířil pilným samostudiem. Ve zkratce – ten amulet ko-
lem sebe mírně pozměňoval Sílu, tak slabě, že to šlo jen velmi těžko vycítit. Pokud se pak jeho nositel 
rozhodl využít nějakou schopnost založenou na Síle, musel se jí otevřít na nechat ji skrz sebe proudit. 
A tím se do něj dostávaly ty špatné myšlenky, které ho, aniž si to uvědomil, poslaly na scestí. Teď se 
pokoušel experimentovat s pozměňováním Síly, ale samozřejmě za opačným účelem. Mohl by to být 
největší jedijský objev všech dob – ten nejmírumilovnější způsob, jak se zbavit Sithů jednou provždy. 
Experimenty šly těžko, jelikož byl na té správné straně Síly. Takže bude muset sehnat někoho, kdo 
má alespoň trochu blízko k temné straně, aby na něm mohl vyzkoušet své pokusné amulety. A samo-
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zřejmě také musí letět na Sillissken, malou pouštní planetu, na které mohla být ukrytá další část hle-
daného artefaktu. Bylo nadmíru jasné, co přijde na řadu jako první. 
 
Mistr Guiverous a padawan Kobe byli zrovna na Ord Mantell, protože Guiverous potřeboval opravit 
poškození své lodi. Informuje Koba, že musí naleznout jistou nebezpečnou pirátskou loď a zatknout 
jejího kapitána. Pokud Kobe chce, může Guiverouse v této misi doprovázet. Kobe souhlasí, alespoň 
se trochu procvičí. Nejnovější průzkumy ukázaly, že ona pirátská loď se nacházela poblíž planety 
Corellia, avšak Guiverous rozhodl, že nejmoudřejší bude letět přímo do hlavního města všech pirátů, 
na planetu Nar Shaddaa. Doufal, že tam se o té lodi dozví něco víc. 
 
Po příletu na Nar Shaddaa jde Guiverous dokoupit palivo, kdežto Kobe jde do nejbližšího baru, poptat 
se po pirátech. Zde se dozvídá, že sem poslední dobou přilétá nějaká velmi dobrá loď a pokaždé vy-
loží zásoby moderního vybavení Impéria i Povstalců. Podle všeho tato loď zrovna nyní letí buď na 
planetu Wayland nebo Onderon. Kobe tedy informuje Guiverouse o svém zjištění. Ten navrhuje, že by 
bylo nejlepší, kdyby se oba rozdělili a každý se vydal na jednu z planet. Guiverous si ve zdejší půjčov-
ně sehnal malou rychlou stíhačku a rozhodl se, že poletí na Onderon. Kobe tedy zamíří na Wayland. 
 
Kobe přilétá k Waylandu a nachází zde zničenou loď. Vedle ní je další loď, která ihned namířila 
všechny své zbraně na Kobův letoun. Kobe je nucen přistát v jejím hangáru a ihned je zde obklíčen 
ozbrojenou posádkou. Kobe však používá Sílu ovlivnění mysli. Nutí tak jednoho člena posádky, aby 
mu prozradil jméno kapitána a pak vzal všechny své muže a odletěl z lodi pryč. Pak odchází přímo na 
můstek, kde by se měl kapitán Formen nacházet. Jsou tu i jeho osobní strážci a další personál. Kobe 
je všechny pomocí Síly omračuje, spoutává a aktivuje autodestrukci. Poté do inter-komu rozhlašuje 
varování, že loď je silně poškozena a všichni přítomní se musí okamžitě evakuovat. Kobe zajatce 
přesouvá na svoji loď a rychle odlétá pryč. Pirátská loď pár vteřin na to explodovala. 
 
Kobe odlétá rovnou na Ord Mantell a umisťuje zajatce do cel, jak mu Guiverous nařídil. Zanedlouho 
přilétá i Guiverous a je velmi rád, že se Kobova akce obešla bez jakéhokoliv násilí. Proto Koba povy-
šuje na plnohodnotného rytíře. 
 
Jedna z mnoha malých ssi-ruuckých flotil, kterým se podařilo prolomit chissko-imperiální obranu, se 
dostala až k plynné planetě Endor. Zde, na jejím lesnatém měsíci, se ji podařilo nalézt velkou kolonii 
Yuuzhan Vongů. Podle instrukcí, které kdysi získali od admirála Jamese Kertose, se mají k Yuuzhan 
Vongům připojit a společnými silami ničit veškerý odpor. Ze ssi-ruucké flotily se tedy odpojuje malá loď 
a přistává na povrchu Endoru, aby uvědomila zdejšího vůdce. Jenomže jakmile Yuuzhan Vongové vidí 
skupinku Ssi-Ruuků, která se blíží k hlavní budově, okamžitě zahajují palbu a všechny vyslance zabíjí. 
Nakonec ničí i jejich loď. Vongové, podle instrukcí Replikatora, či spíše Pána války Korthota, totiž musí 
vyhladit všechny formy inteligentního života a ostatní formy života zotročit. Neexistuje žádné spojenec-
tví nebo pomoc od jiné rasy. 
 
Když ssi-ruucká flotila zjišťuje, že jsou její diplomaté mrtví, okamžitě zahajuje orbitální bombardování 
Endoru. Vongové odpovídají mohutnou palbou z jejich protileteckých dovin basalů. Během několika 
málo minut je ssi-ruucká flotila rozdrcena a všechny přeživší lodě prchají pryč, aby předaly zprávu 
nadřízeným. 
 
Na opuštěnou obchodní stanici v jednom asteroidním pásu Vnějšího okraje přiletěla stará nákladní 
loď. Její posádkou byli oni piráti z planety Jandoon, kteří si sem přivezli svoji kořist. Mezí ní je i Sha-
ron. Vůdce pirátů chce od Sharon protézu nohy jeho prapředka, kterou mu kdysi vzala. Protézu si totiž 
vůdce pirátů velmi cenil, jakožto majetek, který se dědil z generace na generaci. Sharon ale říká, že 
protéza je už zničena. Vůdce je velmi rozzloben a proto chce Sharon další den popravit. Zatím ji ne-
chává uvrhnout do cely.  
 
Na palubu stanice však infiltrovali Boba Fett s Jewelem, aby Sharon zachránili. Potají totiž pirátskou 
loď pronásledovali, až vypátrali, kde má svoji základnu. Eliminovali dvojici pirátů, kteří zaregistrovali 
jejich průnik na stanici a pokračovali dál. Ostatnímu personálu namluvili, že jsou novými členy pirátské 
skupiny. Dostali se až k celám a osvobodili Sharon. Cestou k Blue Scrub, která byla zaparkována na 
druhé straně stanice, je však zastavila ostraha a odvedla na můstek, kde už čekal vůdce pirátů. 
 
Vůdce pirátů chce nechat všechny tři zajatce hodin do bazénu, ve kterém plave velká dravá ryba. 
Protože Fett vůdce urazí, bude popraven jako první. Fett se snaží odvolávat na pirátský zákoník, ale 
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piráti to nechtějí uznat, protože Fett není jedním z nich. Poté se tedy odvolá na kapitánský zákoník, 
což je nepsané pravidlo mezi nezávislými kapitány různých pašeráckých a pirátských lodí. Podle toho-
to pravidla může kapitán jedné lodi vyzvat na osobní souboj kapitána jiné lodi. Vůdce pirátů nechce 
být zneuctěn a tak výzvu přijímá. Fett si připravuje vibro-meč, ovšem vůdce pirátů se obrní velkým 
hydraulicky posíleným exo-skeletem.  
 
Fett se s vůdcem pirátů utkává, ale nemá moc šancí. Během jedné chvilky omylem spadne do bazénu 
a vypadá to, že ho dravý rybovitý tvor sežral. Nyní si vůdce uvědomuje, že souboj natolik upoutal po-
zornost jeho podřízených, že Jewel se Sharon kamsi zmizeli, nikým nepozorováni. Chce vyhlásit pát-
rání, ale v tom z bazénu vyskočí ono zvíře, které je očividně obojživelné, s Fettem na hřbetě. Fett si ho 
osedlal a donutil, aby zaútočilo na obrněného vůdce. Vůdce je paralyzován a Fett má tak čas prchnout 
i se zvířetem do hlubin stanice, vstříc hangáru s Blue Scrub. Cestou potkává prchajícího Jewela a 
Sharon, které také bere na hřbet zvířete a rychle je tak dopravuje až k lodi. 
 
Blue Scrub co nejrychleji odlétá pryč, s pirátskou lodí v zádech. Fett aktivuje hyper-pohon, ale těsně 
před tím z nákladového prostoru nechává vysypat zásoby výbušnin, které zrovna vezli. Vůdce pirátů 
ve stejnou chvíli nařizuje vystřelit. Torpéda však místo svého cíle zasahují výbušniny, zatímco Blue 
Scrub je už v bezpečí hyperprostoru. Nastává řetězová exploze, která pohlcuje pirátskou loď a během 
zlomku vteřiny ji likviduje. 
 
Gediman má další úkol pro Maxe, Khameira a Pottyho. Podle všech informacích před devíti lety Sitho-
vé na planetě Bespin, ve městě Tibannopolis, těžili kov cortosis. To je ale velmi podezřelé, protože na 
Bespinu se nikdy tento kov nevyskytoval. Úkolem agentů bude letět na Bespin, prozkoumat Tibanno-
polis a potvrdit či vyvrátit přítomnost kovových dolů. 
 
Trojice agentů se tedy ve své lodi HWK-290 vydává na cestu. Planeta Bespin je sice pod ochranou 
organizace Shadows, ale loď snadno infiltruje na povrch. Přistává do opuštěného města Tibannopolis 
a agenti vnikají do hlavní budovy. Khameir prohledává databázi počítače a zjišťuje pravdu o tomto 
městě. V Tibannopolis není a nikdy nebyl žádný důl na cortosis, jenom zpracovací rafinérie. Všechny 
zásoby cortosisu však rozprodali či pro sebe rozkradli Sithové, Druhá Obchodní Federace a piráti. Po 
tomto zjištění se agenti vrací na Ord Mantell, aby podali hlášení Gedimanovi. 
 
Replikator má pro rytíře Dark Fightera první velký úkol – musí naleznout Darth Badona a pokud mož-
no ho zabít. Replikator by nejraději viděl mrtvého i Darth Noora, ale ten je příliš silný na to, aby ho 
mohl Fighter porazit. Dark Fighter bere Nauriduanův letoun a odlétá splnit svoji misi. Neví ale, kde má 
začít. Nakonec se rozhoduje pro Tatooine, kde je velká šance, že najde nějaké stopy. Navíc, na Ta-
tooine se nalézá první součástka na stavbu Meče hrůzy. 
 
Po sedmi letech se znovu objevuje Huck, bývalý šéf organizace Shadows. Před sedmi lety odletěl na 
rodnou planetu Mandalore, kde se ujal svého poslání – znovuobnovení mocných mandalorianských 
bojovníků. Jeho snem bylo obživit kdysi mocnou civilizaci a kompletně obsadit celý Mandalorianský 
sektor. Když se však k němu před dvěma lety donesla zpráva, že galaxie byla napadena Yuuzhan 
Vongy, jeho život dostal nový směr. Inspiroval se hrdinským bojem Boby Fetta a jeho Supercomman-
dos v Bitvě o Mandalore v roce 29 ABY, kdy byly útočící Vongové do jednoho pobiti. A také násled-
ným Fettovým tažením napříč galaxií, které pomohlo osvobodit bezpočet planet. Shromáždil celou 
svoji armádu a dostupnou flotilu a vyrazil na nové mandalorianské tažení... 
 
HK-75 se dostal až na planetu Manaan, velkoadmirál Wilcon mu vysvětlil situaci a co se za ty tři roky 
stalo. Vongové se už zaútočit nepokusili a teprve teď se na planetě vše vrací do normálu, tak jak to 
bylo dříve. HK-75 tedy odeslal hlášení k Badonovi a obratem od něj dostal nařízeno, aby prozatím 
dělal osobní stráž Wilconovi, než pro něj najde další úkol. 
 
Darth Badon dorazil až na planetu Muunilinst, centrum Druhé Obchodní Federace. Žádná velká obra-
na zde nebyla, a proto se celkem jednoduše dostal před kontrolu až na planetu. Zdálo se, že Razer 
zde není, ale tím si nebyl jistý a bylo to i celkem jedno. Badon se tedy rozhodl pro tuto planetu z jakési 
předtuchy, že zde ho zastihne Replikatorova pomsta, ale nic zatím nebylo znát, a proto se tedy ubyto-
val v hotelu. 
 
Avonso přiletěl na Ord Mantell a sešel se s Gedimanem. Přinesl mu mnoho užitečných informací. O 
tom, že Darth Badon uzavřel spojenectví s organizací Shadows a posílil tak Nové Impérium; a o tom, 
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že Druhá Obchodní Federace je téměř zničena nájezdy krutých Vongů a bez vnější pomoci pravděpo-
dobně zanikne. Gediman žádá, aby Nové Impérium Povstalcům poskytlo svoji náhradní komunikační 
síť – výrazně by to pomohlo ve vzájemné koordinaci. Avonso souhlasí, že zařídí, co bude v jeho silách 
a poté odlétá. 
 
Mistr Guiverous se rozhodl, že vypátrá, odkud Formenovi piráti získávali takové moderní technologie. 
Odletěl na planetu Tatooine, aby prozkoumal místní pašerácké sídlo. Na misi ho bude doprovázet i 
rytíř Kobe, který se přihlásil dobrovolně, protože zrovna neměl nic na práci. Lamir Caster se taktéž 
rozhodl, že poletí na Tatooine, aby se tam pokusil naverbovat nové členy pro Shadows. 
 
D-Ton konečně dorazil na planetu Sillissken a přistál v jediném přístavu široko daleko. V místním hos-
tinci nalezl nájemného lovce, který má kontakt na Boba Poilsda, známého také jako „Rukotrh“. A právě 
Rukotrha D-Ton hledá.  
 
Po krátké rozmluvě však záhadný lovec, jehož totožnost byla skryta pod přílbou, zahájil na D-Tona 
palbu. Očividně s ním nechtěl mít nic společného. D-Ton však výstřely vykryl a připravil se na další 
lovcův útok. Lovec aktivoval svůj jetpack, vyletěl ke stropu a házel po Jediovi granáty i chytací sítě. 
Všichni lidé z hostince okamžitě utekli, jen barman se snažil lovce zastavit střelbou z pušky. Byl však 
rychle zabit. Lovec vzápětí proletěl oknem ven a snažil se uletět, avšak D-Ton poškodil jeho jetpack a 
tak svého protivníka vrátil k zemi. I poté se však snažil uniknout, ale Jedi ho zachytil pomocí Síly. Po-
ložil mu meč ke krku a snažil se z něj získat potřebné informace. Lovec si sundává přílbu – je to žena 
jménem Jessika, kterou D-Ton zná... 
 
Na Muunilinst přilétá Razer, vůdce STF. Dlouhou dobu byl pryč, měl plné ruce práce se sestavováním 
obranných flotil a armád na těch planetách, které Federaci ještě zbyly. Jeho důstojníci ho ihned infor-
movali o tom, že na planetě se nachází Darth Badon. Razer se chce s Badonem sejít a dohodnout 
vojenskou pomoc od Nového Impéria. Doufá také, že tím získá nějaký holocron, který mu pomůže 
zdokonalit jeho schopnosti Síly na vyšší úroveň. 
 
Sabotéři admirála Kertose, kteří pracují v utajení ve všech vrstvách chisských vládních jednotek, způ-
sobili chaos mezi chisskými a imperiálními jednotkami. Vyslali totiž falešnou zprávu, ve které imperiál-
ní flotila žádá okamžitou pomoc všech dostupných jednotek v boji proti Vongům. Velitelé místních 
imperiálních sil tedy nařizují přesunout všechna svá plavidla na zadané souřadnice, čímž nechávají 
chisské jednotky osamocené. Sabotéři naplánovali svoji akci právě nyní, protože podle jejich informací 
zrovna v tuto dobu Ssi-Ruukové chystají další vlnu útoku, silnější než kdy předtím. 
 
Avonso se vrátil na Nar Shaddaa a podal hlášení o své návštěvě na Ord Mantell. Lyru Jorak kontakto-
val Darth Badona, pomocí imperiální komunikační sítě, jejíž služby Badon organizaci Shadows posky-
tl. Badon se omluvil, že zrovna není poblíž žádné imperiální planety, ale slíbil, že ihned vyšle posla, 
aby předal zprávu velkoadmirálovi Wilconovi. Sám se vydal do hlavního města, aby se setkal z Raze-
rem a vyjednal s ním spojenectví. 
 
Posel přiletěl k Wilconovu super-destruktoru třídy Executor a předal mu Badonovu zprávu. Wilconovi 
se moc nezamlouvá, že bude muset Povstalce začlenit do imperiální komunikační sítě, ale ví, že je to 
jediná možnost, jak koordinovat operace proti Vongům. Nařídil tedy zařadit povstalecké frekvence do 
seznamu povolených vysílání. 
 
Dark Fighter přiletěl na Tatooine, do města Mos Espa. Zde vyhledal stanoviště lovců a zeptal se, jestli 
zde neznají nějaké jeskyně. Ti ho poslali na severovýchod a tak Fighter nasedl na speeder motocykl a 
vydal se na cestu. Nakonec skutečně dorazil ke skalnatému výběžku. Zjevně tu je koncentrace Síly, 
protože se Fighterovi zjevuje starý známý strážný duch krystalu z jeskyně na Manaanu. Fighter se ho 
ptá, kde přesně se nachází krystal do meče, který mu před třemi lety slíbili osvobození duchové. 
Strážný duch mu ukazuje vchod do jeskyně a Fighter vchází dovnitř. Zde nachází podivného nebez-
pečně vypadajícího tvora, který jeskyni obývá. Tvor zřejmě slouží jako strážce krystalů, protože ví, co 
Fighter hledá. Nabízí mu čtyři různé krystaly, Fighter si musí vybrat ten, který potřebuje. Rozhoduje se 
pro Perlu Kraytského draka, již několik tisícovek let poslední exemplář v galaxii. Poté mu tvor sděluje, 
že aby se dozvěděl, kde hledat další součástku, musí ho zabít. Fighter tedy tvora bez problémů zabíjí 
a v tu chvíli se mu zjevuje duch nějakého Sitha, který byl zřejmě ve tvorovi uvězněn a nyní získal svo-
bodu. Duch mu říká, že další součástku nalezne na planetě Korriban. 
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Guiverous a Kobe přistáli na Tatooine a ihned vycítili přítomnost Temného Jediho. Ve městě Mos 
Espa se od místních obyvatel dozvěděli, že tu byl nějaký záhadný muž v temném hábitu. Oba Jediové 
se vrací do své lodě, aby provedli letecký průzkum okolí. Dark Fighter se mezitím hodlá odjet zpět do 
Mos Espy, aby odsud mohl pokračovat v pátrání po Badonovi, ale cestou ucítí výkyv v Síle – na plane-
tě jsou nějací Jediové... 
 
Letecký průzkum Jediů však nic zvláštního nenalezl a tak loď přistává zpět do Mos Espy. Ovšem teh-
dy oba Jediové znovu cítí přítomnost Temného Jediho, velmi blízko. Dark Fighter se totiž zrovna vrátil 
ze své cesty a odevzdal zapůjčený speeder motocykl. Při tom se od místních lidí dozvídá, že před 
třemi lety se na planetě objevila dvojice mužů – jeden v podobném temném hábitu, jako má Fighter, 
druhý v róbě Jediů. Fighterovi je jasné, že jeden z těch mužů byl Darth Badon. Pomocí násilí získává 
informaci, kam Badon odletěl: na planetu Nar Shaddaa. Fighter je už připraven k odletu, ovšem náhle 
vycítí přítomnost dvou uživatelů Síly ve stejném městě. 
 
Darth Badon se konečně setkal s Razerem a začal s ním jednat. Vcelku snadno dohodl vzájemné 
spojenectví – Razer však na oplátku požadoval výcvik a také holocron. Po několikadenním usilovném 
tréninku se Razer naučil lépe bojovat svými světelnými meči (a vzhledem k tomu, že Razer může své 
paže rozdělit na dvě, může velmi efektivně používat až čtyři meče najednou) a i používat Sílu. Badon 
Razerovi poradil, že kdesi na planetě Yavin 4 se nachází jeden artefakt, který by mu mohl pomoci se 
ještě více zdokonalit. Kromě toho mu dává také seznam dalších míst, kde se v minulosti zdržovali 
Sithové, Jediové či jiní uživatelé Síly, takže by se tam mohli nacházet nějaké užitečné artefakty. 
 
Razer nechává upravit všechny své lodě tak, aby se mohly napojit do imperiální komunikační sítě a 
ihned poté se vydává na cestu na Yavin 4, na palubě své vlajkové lodi Thunderbringer třídy Providen-
ce a s doprovodem menší flotily. Darth Badon zatím stále zůstává na Muunilinstu; cítí, že již se blíží 
chvíle, kdy zde bude napaden Replikatorovým služebníkem. 
 
Mezi Ssi-Ruuky se rychle roznesla zpráva o tom, jak Vongové zdevastovali jejich flotilu. Vůdcové Ssi-
Ruuků tedy vydali rozkaz, aby flotily a armády zahájily útok na všechny vongské cíle, které naleznou. 
Na všech místech blízko Neprozkoumaných regionů ihned začaly zuřit boje mezi oběma invazními 
silami. Nové Impérium se o tomto dozvědělo a rozhodlo se nezasahovat. Předpokládá, že se oba jeho 
nepřátelé zničí navzájem. 
 
Sharon pověděla Fettovi a Jewelovi pravdu o své minulosti – bývala pirátkou, a zrovna v té bandě, 
kterou se jim podařilo zničit. Před mnoha lety chtěla od pirátské skupiny odejít, ale vůdce ji to nedovo-
lil. Proto při jedné přepadové misi zapálila muniční sklad a během následné exploze utekla pryč. Stači-
la s sebou vzít protézu nohy pirátova prapředka. Všichni si mysleli, že Sharon zahynula a protéza byla 
zničena. Vysvětluje také, proč je ta protéza tak cenná – je na ní vyryta mapa velkého pokladu. Když 
byl ještě uživatel protézy naživu, velel velké pirátské skupině, která drancovala galaxii. Nakradla mno-
ho tun zlata, až ho měla tolik, že ho její loď nemohla unést. Proto vůdce pirátů nařídil postavit loď no-
vou, přímo z nakradeného zlata. Tak vznikla loď, která byla kompletně postavená ze zlata a jejíž cena 
byla nevyčíslitelná. Jenomže rychle na sebe upoutala pozornost mnoha dalších pirátských skupin. 
Během jedné bitvy byli všichni piráti ze zlaté lodi pobiti, avšak vůdce stačil loď ukrýt na jisté místo, 
jehož poloha je zapsána v mapě. A tak Blue Scrub vyráží na další misi... 
 
Darth Badon se rozhodl, že odletí na Dantooine, alespoň na krátkou dobu. Na Muunilinstu byl již dost 
dlouho a žádná sithská pomsta ho zatím nedostihla. Poslal zprávu HK-75, ve které mu přikázal, aby 
se vrátil na Nar Shaddaa za Avonsem a oba zde vyčkali na Badonův návrat. 
 
Lamir Caster přiletěl na Tatooine, do města Mos Eisley. Pokoušel se zde naverbovat nějaké nové 
členy, ale místo toho se dozvěděl, že ve městě Mos Espa se objevil záhadný Zabrak. Prý se vyptával 
na okolní terén a polohu jeskyň a poté do jedné z jeskyň také odjel. Caster toto zjištění sdělil Darth 
Badonovi, pomocí své osobní vysílačky napojené na imperiální komunikační síť. 
 
Velká ssi-ruucká flotila dorazila k hranicím Neprozkoumaného regionu a zahájila otevřený útok. Pře-
kvapené chisské jednotky rychle zformovaly obranu, ale příliš se jim nedařilo. Během velké bitvy bylo 
zničeno mnoho chisských lodí. Velitelé okamžitě posílají kurýrní loď, aby letěla pro pomoc k nejbližší 
imperiální planetě. Po několika dlouhých hodinách tato kurýrní loď nalézá spojeneckou imperiální floti-
lu, která se právě vracela ze souřadnic, na kterých měl probíhat boj s Vongy. Imperiální velitelé při-
znávají, že zřejmě získali chybný rozkaz a urychleně se vrací k Neprozkoumaným regionům. 
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Imperátor Darth Noor odeslal na Ord Mantell, Muunilinst a Nar Shaddaa zprávu o tom, že hodlá svolat 
summit na neutrální planetě Adner. Očekává nejvyšší představitele všech hlavních galaktických frakcí, 
tedy Gedimana, D-Tona, Lamira Castera a Razera. Během jednání hodlá sestavit konečnou strategii, 
která povede k porážce Yuuzhan Vongů. 
 
Kdesi v hlubokém vesmíru, ve Vnějším okraji, byl napaden hlídkový křižník STF velkou přesilou 
vongských plavidel. Tvořil průzkumný předvoj Třetího expedičního sboru, známého pod přezdívkou 
„Rusty Mashers“, který letěl v bezpečné vzdálenosti za ním. Flotila se tak dozvěděla o přítomnosti 
vongské flotily v tomto sektoru a proto využila čas k vylodění na nejbližší planetě. Tato nepojmenova-
ná planeta má extrémní atmosférické podmínky – probíhá tam iontová bouře a atmosféra je jedovatá. 
Velitel Třetího expedičního sboru, droid jménem Rusty Masher, se zde chce opevnit a odolávat 
vongské flotile, která se nyní již jistě blíží, aby planetu dobyla. Expediční sbor má k dispozici sice jen 
150.000 droidů různých druhů, ovšem nepřehledný terén mu pomůže skrýt se před obrovskou přesilou 
vongských pozemních sil. 
 
Vongové dorazili k planetě a zahájili orbitální bombardování. Třetí expediční sbor byl na planetě uvěz-
něn již mnoho dní a za tu dobu stačil vybudovat systém podzemních chodeb a malých stanovišť. Na 
stavbu byl použit materiál z velící lodě flotily. Díky tomuto způsobu obrany a stále trvající iontové bouři 
měli Vongové problém efektivně zaměřit své cíle. 
 
Vongové na povrch planety vysadili svoji několikasettisícovou pozemní armádu a byli přesvědčeni, že 
této síle Třetí expediční sbor neodolá. Velitel Rusty Masher však znenadání zahájil palbu z mohutného 
čtyřhlavňového kanónu – jediné zbraně, která zbyla z rozmontované velící lodě. Dlouhá salva vysoko-
energetických blasterových střel doslova vypařila téměř 100.000 vongských pěšáků, kteří zrovna pro-
cházeli údolím. Poté však zbrani došla energie. Expediční sbor tedy zahájil palbu z raketometů, pod-
porovanou těžkými droidy. Vongové se dali na ústup. Rusty Masher usoudil, že další vlnu útoku však 
už asi neodrazí a tak vyslal volání o pomoc. 
 
Guiverous s Kobem prohledávali celé město Mos Espa, až konečně v davu lidí na hlavní ulici nalezli 
postavu zahalenou v černém hábitu, s kápí přes hlavu. Guiverous ihned vycítí, že je to Sith, ale přesto 
se snaží jednat po dobrém. Požaduje po něm, aby se vzdal a dobrovolně následoval oba Jedie. Je-
nomže Dark Fighter považuje toto Jediovo jednání za zbabělství a útočí svoji zápěstní čepelí. Ačkoliv 
proti němu stojí dva protivníci, nedělají mu příliš velké potíže. Použije schopnost Zuřivost Síly, čímž 
získá ještě větší převahu, ovšem Jedie se mu stále nedaří zabít. Když vidí, že souboj je marný, snaží 
se uprchnout do postranní uličky, ale Guiverous s Kobem mu jsou v patách. 
 
Když ho dohonili, opět se s ním krátce utkali. Nakonec skončil Fighter na zemi, na první pohled 
v bezvědomí. Guiverouse upoutala Fighterova podivná maska, kterou měl připnutou k opasku. Vzal si 
ji tedy, ale v tu chvíli se Fighter probudil, vymrštil se na nohy a zmizel kdesi v davu. Guiverous už Si-
tha nepronásleduje, velmi ho zajímá ta maska. Cítí, že z ní vyzařuje temná strana Síly. Rozhodl se, že 
ji přiveze D-Tonovi, aby ji prozkoumal. Ihned poté oba Jediové odlétají pryč. 
 
Gediman vyslal Khameira, Maxe a Pottyho na další misi. Tentokrát mají za úkol přivést mrtvé tělo 
Yuuzhan Vonga. Tento na první pohled jednoduchý úkol však bude velmi nebezpečný, protože agenti 
se budou muset dostat do území Vongů, přistát na nějakou jimi obsazenou planetu a zde najít a zabít 
jednoho Vonga, aniž by odhalili svoji přítomnost. Gediman vysvětluje, že tělo Vonga potřebuje kvůli 
výzkumu. Zatím nechce prozradit nic bližšího, ale pokud jeho plán vyjde, budou mít Povstalci dokona-
lou zbraň. Trojice agentů se tedy vydává na cestu. HWK-290 přilétá k planetě Myrkr, kde podle prů-
zkumů nemají Vongové tak silné pozice. Flotila na orbitě je jen minimální a tak malá rychlá loď proniká 
na povrch a přistává kdesi v husté džungli. Záhy po přistání agenti nacházejí osamocenou průzkum-
nou skupinku vongských válečníků. Max a Khameir je chtějí eliminovat Sílou, jenže přítomnost tvorů 
Ysalamiri v okolní přírodě jim to znemožňuje. Musí je tedy porazit konvenčními metodami. Používají 
tedy světelné meče, zatímco Potty zahajuje palbu ze svého zápěstního blasteru. Překvapení Vongové 
jsou rychle pobiti, ovšem je jasné, že hluk boje přilákal další skupinky z okolí. Agenti berou jedno mrt-
vé tělo a prchají zpět ke své lodi. Z planety se jim podařilo uletět jen tak-tak. Ihned vletěli do hyperpro-
storu, takže Vongové neměli šanci je pronásledovat. Vědci na Ord Mantell tělo převzali a zahájili na 
něm své výzkumné práce. 
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D-Ton s Jessikou přiletěli na jistý asteroid v hlubokém vesmíru. Jessika vysvětlila, že se kdysi stala 
nejlepší nájemnou lovkyní na Coruscantu. Po příchodu Nového Impéria však musela Coruscant opus-
tit a tehdy začala pracovat pro různé zákazníky. Nakonec se dostala až k Bobu Poilsdovi, jehož sídlo 
je právě na tomto asteroidu. Asteroid je hlídán menší flotilou, ale pro Jessiku není problém dostat se 
s lodí na povrch – zná totiž bezpečnostní kódy. Poté vede D-Tona do zdejšího komplexu, kde má Bob 
svoji kancelář. Naštěstí zrovna není přítomen, takže nebude dělat problémy. D-Ton za pomocí Síly 
otevře trezor a prohledá ho, ovšem fragment artefaktu tam není. Jessika mezitím prohledává celou 
kancelář, ale žádnou tajnou skrýš nenachází. Nakonec D-Ton zjišťuje, že fragment stál normálně na 
stole, Bob ho používal jako těžítko. To je důkaz toho, že si vůbec neuvědomoval, jaký cenný předmět 
vlastně má. D-Ton tedy rychle odchází a chce, aby ho Jessika následovala, ale ta odmítá. Chce stále 
pracovat pro Boba, navíc nechce, aby kvůli ní měl D-Ton nějaké problémy. D-Ton tedy zanechává 
Jessiku na asteroidu a odlétá zpět na Ord Mantell. Jessika zatím likviduje veškeré záznamy z bezpeč-
nostních kamer, aby D-Tonovu operaci zakryla. 
 
Dark Fighter se léčí ze svých zranění a je velmi rozzloben, že mu Jediové ukradli Masku děsu. Ví ale, 
že honba za maskou není jeho hlavním cílem. Nasedá do své lodi a odlétá na Nar Shaddaa, aby zde 
pátral po Darth Badonovi. 
 
Huck v čele své poměrně velké flotily mandalorianských plavidel dorazil k planetě Athiss, která je ob-
sazena Vongy. Ihned nařídil provést útok a tak se strhla velká vesmírná bitva. Mandalorianská plavidla 
bojovala velmi dobře a brzy vongskou flotilu porazila, jen s malými ztrátami. Pak Huck přešel k orbitál-
nímu výsadku pěchoty. Pouhých 200 Mandalorianů přistálo na povrch a zahájilo útok na vongskou 
základnu. Excelentní výcvik vojáků způsobil, že během velmi krátké doby porazili mnohonásobnou 
přesilu nepřátelských pěšáků, ale i bio-mechanických monster. Vongská základna byla poté srovnána 
se zemí a všichni otroci byli propuštěni. Huck na planetě doplnil zásoby a vydal se se svoji flotilou na 
další pouť. 
  
Flotila STF dorazila k planetě Yavin 4 a Razer s několika členy doprovodu přistál na povrchu. Pátral 
mezi prastarými zříceninami, až objevil sithský chrám hluboko pod zemí. Cesta však byla značně 
komplikována nástrahami a skrytými pastmi, takže nakonec Razerovi zbyl jen jediný droid. Když ko-
nečně dosáhl svého cíle, odkudsi ze stěny vyšlehl výboj energie, který zasáhl droida a zmátl ho. Droid 
začal střílet po Razerovi, ale ten ho lehce zničil. Pak unikl z tuhnoucího lávového jezírka, které se 
vytvořilo na místě, kam výboj udeřil. Razer prorazit zeď a vstoupil do tajné místnosti za ní. 
 
Na podstavci uprostřed místnosti ležel jakýsi plášť s ozdobnou sponou, která vyzařovala modré světlo. 
Razer prozkoumal zbytek místnosti a našel několik holocronů, které ihned přečetl. Několik z nich bylo 
příliš poškozených, takže se k jejich obsahům nemohl dostat. Jiné holocrony popisovaly planetu Yavin 
4 a její historii. Pouze jediný holocron obsahoval deník jednoho z generálů dávného Sitha Exara Kuna. 
Když byl Exar Kun poražen, tento generál sebral jeho osobní věci a ukryl je zde, než se objeví nový 
sithský lord. Podle deníku má spona pláště propůjčit tomu, kdo ji nosí, odolnost proti některým schop-
nostem Síly. Razer si tedy plášť obléká a odchází ven, odkud odlétá na palubu Thunderbringeru. 
  
Kertosovi sabotéři provedli v chisské flotile další tajnou operaci. Protože předchozí akce nevyšla podle 
plánu, tato akce bude muset být drastičtější. Několik sabotérů nepozorovaně opustilo chisskou flotilu a 
vydalo se vstříc nepřátelskému území. Jakmile potkali první ssi-ruuckou loď, kontaktovali ji a pověděli, 
že nabízí pomoc v podobě strategických informací. Předali Ssi-Ruukům souřadnice domovské planety 
Chissů, Csilly. Protože však od Kertose dostali rozkaz, aby Chissy pouze oslabili, nikoliv zničili, poradi-
li Ssi-Ruukům, aby k Csille vyslali jen malou útočnou flotilu. Vysvětlili to tím, že velká flotila by na sebe 
rychle upoutala pozornost a byla by zničena dřív, než by svého cíle dosáhla. Ssi-Ruukové souhlasí a 
nechávají sabotéry vrátit se ke svým. 
 
Diplomatická loď Povstalců, doprovázená několika eskortními stíhačkami, dorazila k planetě Adner, 
která již byla obklopena imperiální flotilou. Na planetě je udržována maximální bezpečnost, civilisté 
mají zákaz vycházení. Flotila a pozemní armáda Impéria má planetu bránit před případným útokem 
Vongů, dokud zde budou vůdcové přítomni. Gediman s D-Tonem vešli do hlavní budovy v hlavním 
městě, kde už čekal Imperátor Noor. Vzhledem k tomu, že Caster a Razer nejsou zatím přítomni, 
summit nemůže začít. Gediman s D-Tonem se jdou tedy ubytovat v pokojích pro hosty. 
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Za chvíli na Adner přilétá i Lamir Caster. Nejprve se snaží naverbovat nové zaměstnance, ale když 
vidí, že je to marné, odchází do centra města, kde má být summit. Ohlašuje se v hlavní budově a tak-
též se ubytovává v apartmánu. Teď se čeká už jenom na Razera. 
 
Když Dark Fighter na své cestě na Nar Shaddaa míjel povstaleckou planetu Krant, štěnice ukrytá v 
jeho lodi, kterou tam před třemi lety instaloval D-Ton, vyslala signál. Tím se posádka povstalecké pla-
nety dozvěděla o přítomnosti dlouho hledané lodi a zahájila palbu iontovými kanóny, jak měla naříze-
no. Výstřely zasáhly Fighterovu loď, která zůstala stát na místě. Povstalecký křižník ji pak vtáhnul do 
svého hangáru a ozbrojená posádka ji obklíčila. Fighter na posádku zaútočil a několik mužů zabil, ale 
pak dostal zásah uspávací šipkou a upadl do bezvědomí. 
 
Povstalecký křižník odletěl na Ord Mantell, aby zajatce předal do rukou Jediů. Zde již čeká Guiverous 
s Kobem, kteří se právě vrátili z Tatooine. Jsou zklamáni, že D-Ton tu zrovna není přítomen a nemůže 
získanou masku prozkoumat. Guiverous tedy masku ukládá do trezoru s vysokým stupněm ochrany. 
Když přilétá onen křižník z Krantu, důstojníci informují Guiverouse o svém úlovku. Dark Fighter je 
umístěn do cely a Guiverous ho jde osobně vyslýchat. 
 
Dark Fighter však odolává Guiverousovým otázkám. Prozrazuje jen takové maličkosti, jako své nyněj-
ší jméno a to, že v souboji zabil Nauriduana. Dokonce i v Guiverousovi vyvolává jisté pochybnosti o 
tom, jestli je správné být Jediem. Dark Fighter nabízí Guiverousovi velkou moc a svobodu, pokud ho 
propustí a vrátí mu jeho masku. Ten však masku vydat nechce. Fighter mu tedy vypráví příběh o Dar-
th Revanovi a Darth Malakovi, tentokrát ale ne tak, jak ho vždy vypráví Jediové. Podle Fightera, Jedi-
ové tají hodně věcí – skutečnost, že nechali během Mandalorianských válek v roce 3960 BBY padnout 
Vnější okraj jen pro spásu jejich učení. Tehdy se našlo pár opravdu schopných Jediů, v čele 
s Revanem, co šli na pomoc lidem, kteří umírali. Tito spasitelé pomocí své mocné Síly porazili nepřá-
telské Mandaloriany. Poté Raven nalezl něco, co ho učinilo skutečně mocným – Star Forge. Revan se 
obrátil na temnou stranu Síly a z Malaka udělal svého učedníka. Vrátil se, aby Jedie potrestal za jejich 
zločiny. Pak se ale stalo něco, s čím nepočítal. Jeho stoupenkyně Exile ho opustila a vrátila se 
k Jediům, kde čekala, že jí bude odpuštěno, jak praví jedijský kodex. Ale Jediové jí místo toho vypo-
věděli z řádu a zbavili ji Síly. Guiverous tomuto příběhu však nechce věřit, protože ukazuje, že Sithové 
jsou mnohem lepší, než Jediové. 
 
Guiverous odchází do svého pokoje, kde ho navštěvuje Kobe. Kobe cítí, že s Guiverousem není něco 
v pořádku. Guiverous se mu tedy přiznává, že ho Dark Fighter málem obrátil na temnou stranu Síly. 
Začíná také pochybovat o D-Tonovi, protože se poslední dobou chová poněkud jinak, je více uzavře-
nější. Kobe však svého mistra utěšuje a vysvětluje, že D-Ton má jen příliš práce s hledáním fragmentů 
artefaktu a nemá na své řádové kolegy čas. Guiverous tedy získává zpět své sebevědomí a odlétá na 
misi na blízké planetě Ansion. 
 
Razer konečně dorazil na Adner a tak Noor zahájil summit. Navrhuje, aby se všechny frakce spojily a 
sestavily jednu velkou flotilu, která bude osvobozovat sektor po sektoru, dokud nebudou všichni Von-
gové poraženi. Razer je ochoten pomoci, ale musí mít jistotu, že ho jeho spojenci budou podporovat. 
Pokud ne, hodlá je zničit. Noor je příjemně překvapen, že Federace má takovou vůli bojovat i poté, co 
byla téměř zničena. Gediman vůdcům předává informace ohledně složení vongských sil a také o 
Korthotově flotile na orbitě okolo Parganauxu. Gediman vyslovuje teorii, že Parganaux je hlavní plane-
tou invazních sil. Nejprve ale je nutné porazit ty tři útočné flotily, útok na Parganaux bude následovat 
až poté.   
 
Razer vysvětluje, že jeho Třetí expediční sbor je právě v obležení na neznámé planetě. Velitel sboru 
hlásil, že zachytil nebývalou koncentraci vongských vesmírných i pozemních sil, takže je dost možné, 
že ona flotila je právě jednou z těch tří invazních. Noor navrhuje zaútočit právě na tuto flotilu a všichni 
přítomní souhlasí. Noor pak přikazuje, aby každá frakce poskytla 40 % všech svých jednotek. Z těchto 
jednotek vznikne spojená útočná síla, která porazí postupně všechny tři vongské flotily a nakonec 
napadne Parganaux. Tímto summit skončil a vůdcové frakcí se vrátili na své planety, aby připravili, co 
je třeba. Tažení smrti bylo zahájeno... 
 
Poté co D-Ton odletěl, Jessika zničila všechny záznamy bezpečnostních kamer. Jenomže záznamy 
se automaticky zálohovaly, takže Bob Poilsd, který před nějakou dobou přiletěl, se o všem dozvěděl. 
Nechal si Jessiku předvolat, poté ji zajal a začal vyslýchat. 
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Huckova flotila dorazila na další Vongy obsazenou planetu – Balmorra. Vongská flotila byla sice za-
skočena, ale doufala, že slabě vypadající flotilu protivníka snadno porazí. Mýlila se. Mandaloriani opět 
ukázali své schopnosti a jejich stíhačky, útočné letouny a křižníky rychle a beze ztrát zničily celou 
vongskou orbitální flotilu. Poté byla vysazena pěchota, která pronikla do vongské základny a pomocí 
mohutných náloží ji zničila. Přeživší Vongové byli postříleni dodatečně. Huck nařídil obsadit továrny 
firmy Balmorran Arms, která je známá produkcí smrtících bitevních droidů. Když byly továrny v rukách 
Mandalorianů, mohla se naplno rozjet produkce droidů typu SD-6, SD-9 a SD-10. Stovky droidů byly 
naloženy do mandalorianských výsadkových lodí a dopraveny na hlavní křižníky flotily. Budou sloužit 
jako těžkopalebná podpora jednotkám Supercommandos. 
 
Guiverous přistál na planetě Ansion. Zjistil, že v hlavním městě probíhá turnaj v šermu, ovšem diváci 
se začali velmi bouřit. Všichni totiž vsadili na tým Twi’leků, který ovšem nebyl nasazen. Společnost 
tým totiž prodala a objednala si místo něj tým Granů, který však ale nedostala. Místo toho omylem 
získala skupinku Huttů, která by v souboji mohla těžko obstát. Měla být nasazena proti nepřátelskému 
týmu Geonosianů, který se však na poslední chvíli vyměnil za tým Noghriů. Proto je tu další problém. 
Vlastníci týmu Huttů totiž nesnáší jak Hutty, tak Noghrie – obě skupinky by nejraději viděli poražené. 
Starosta města proto Guiverouse žádá, aby šel do arény místo Huttů. Guiverous souhlasí a utkává se 
s třemi Noghrii, které však omylem zabíjí. Guiverous je ihned zatčen a odveden na místní stanici bez-
pečnosti. Po dlouhém přesvědčování je však propuštěn na svobodu. 
 
Guiverous se vrací k Ord Mantell a přistává na palubu povstaleckého křižníku na orbitě. Volá Koba, 
aby za ním přiletěl; má totiž pro něj úkol – nalezení dalšího fragmentu Kho’ramonovy kápě. Guiverous 
Kobovi poskytuje svoji loď, protože ten zatím žádnou vlastní nemá. Kobe se ihned vydává na cestu. 
 
Yuuzhan Vongové si uvědomili, že Ssi-Ruukové jsou velmi agresivní a zuřivě napadají každou jejich 
flotilu a armádu. Rozhodli se proto, že je třeba nejprve eliminovat tuto hrozbu, která výrazně narušuje 
tažení proti Novému Impériu. Pán války Korthot nařídil přednostně likvidovat veškerou přítomnost Ssi-
Ruuků. Nejprve byly zničeny jejich velké flotily u planet Hoth a Ison, aniž by stačily vůbec provést při-
pravovaný útok. 
 
Dark Fighter je vězněn v povstalecké základně již několik dní. Když jednoho dne jde k cele hlídač, aby 
mu přinesl jídlo, Fighter použije Sílu ovlivnění mysli a přinutí ho tak, aby mu otevřel. Hlídače ihned 
poté zabíjí a vydává se do hlubin základny. V jedné místnosti nalezne zabavenou výstroj a výzbroj, tak 
si ji hned bere zpět. Náhle uvnitř své hlavy zaslechne cizí hlas – je to hlas Masky děsu, která má oči-
vidně svoji vlastní vůli. Maska mu připomíná, aby bez ní ze základny neodcházel. Fighter tedy použije 
Sílu vidění a prohledá její pomocí celou základnu. Tak poměrně snadno lokalizuje bezpečnostní trezor 
a vydá se k němu. Cestou nachází oranžový krystal do jedijského světelného meče, kterého si s kraj-
ním odporem bere také. Nakonec přichází do místnosti s trezorem, kterého pomocí Síly otevírá a ko-
nečně se tak shledává se svoji maskou. V trezoru nachází také nějaké spisy o artefaktech, které by se 
mu mohly hodit. Při odchodu dveře trezoru zase zavírá, aby nikdo nic nepoznal, a vydává se rovnou 
do hangáru, kde stojí jeho loď. Tu nejprve prozkoumává vnitřními senzory, protože má podezření, že 
uvnitř je nějaká štěnice, díky které ho Povstalci našli a uvěznili. Po chvilce štěnici skutečně nachází a 
likviduje. Pak už mu nebrání nic ve volném odletu z planety – rušička štítů mu dovoluje průlet obran-
ným štítem okolo planety. 
 
Třetí expediční sbor „Rusty Mashers“ bojoval na oné jedovaté planetě více než týden. Jeho ztráty 
dosáhly čísla 90.000 jednotek. Ale díky brutálnímu rozhodování velitele Rusty Mashera, který napří-
klad neváhal vybavit 10.000 jednotek autodestrukčním systémem a poslat je skokem z útesu do-
prostřed nepřátelských řad, si už Vongové řádně rozmýšleli kdy a jak zaútočí. Jejich ztráty se vyšplha-
ly někam k 600.000 mužů a v jejich řadách se proslýchalo, že jednotkám droidů velí snad samotný 
vůdce STF. Rusty Masher však věděl, že Vongové odteď nebudou útočit, ale čekat na přílet své hlavní 
flotily. Jakmile se tak stane, bude s Třetím expedičním sborem konec. 
 
Blue Scrub přilétá na Ord Mantell. Boba Fett totiž od Povstalců potřebuje zásobu potravin a dalšího 
materiálu, která je životně důležité pro jeho misi. Gediman souhlasí, že Fettovi vydá vše, co bude po-
třebovat, ale na oplátku po něm chce, aby mu nejprve našel další fragment artefaktu. Fett souhlasí a 
vrací se zpět na svoji loď, která se ihned vydává na cestu. 
 
Gedimanovi vědci dokončili výzkum mrtvého těla Yuuzhan Vonga a potvrdili, že vongský organizmus 
je náchylný na chemickou látku SHDW. Gediman byl velmi potěšen tímto zjištěním a mohl tak naplno 
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rozjet svůj plán – hodlá využít všechny zásoby tohoto nebezpečného plynu v boji proti Vongům. Posílá 
velkou flotilu nákladních lodí na planetu Gentes, kde se nachází chemické továrny na produkci SHDW. 
Všechny vyprodukované zásoby jsou přečerpány na paluby lodí a flotila se poté vrací zpět k Ord Man-
tell. 
 
Gediman sestavil malou flotilu, která má za úkol provést experimentální chemický útok plynem SHDW 
na Vongy obsazenou planetu Fondor. Tato planeta je totiž relativně málo bráněna, takže lodě nebu-
dou mít žádné větší potíže. Flotila dorazila k cílové planetě a eskortní křižníky zaměstnaly plavidla na 
orbitě, zatímco nákladní lodě sestoupily níže a do atmosféry planety rozptýlily plyn SHDW. Povstalec-
ká flotila se pak rychle stáhla pryč z dosahu vongských lodí a vyčkávala, co se bude dít dál. 
 
Za tři dny se flotila vrátila k planetě a opět se utkala s orbitální obranou. Do atmosféry zatím proniklo 
několik průzkumných letounů, aby pořídily snímky povrchu. Zjištění však bylo poněkud zarážející – 
Yuuzhan Vongové tam stále byli, jakoby na ně plyn neměl žádný efekt, což si odporovalo se zjištěním 
povstaleckých vědců. Jeden z letounů tedy přistál a vypustil droida, aby sebral nějaké vzorky. Droid 
zabil několik vongských válečníků a jednoho z nich přinesl. Letoun se pak vrátil k flotile, která ihned 
poté odletěla zpět na Ord Mantell. 
 
Tažení smrti se začalo oficiálně připravovat. Vůdci všech hlavních galaktických frakcí určili vrchní veli-
tele svých flotil. Imperátor Darth Noor povolal Velkoadmirála Wilcona, Lamir Caster povolal Flotilního 
Válečného lorda Rexe a Razer velitelem své části určil Flotilního velkokomandéra Rusty Mashera. 
Masher se ke spojené útočné flotile přidá, jakmile bude poražena vongská flotila okolo planety, na 
které se právě nachází. Gediman však mezi svými důstojníky nenašel nikoho dostatečně zkušeného a 
schopného. Proto kontaktoval dlouho postrádaného admirála Cleu, která se po založení Nového Im-
péria uchýlila na svoji rodnou planetu Achernar. Clea se má okamžitě dostavit na Ord Mantell, kde 
bude obeznámena s posledními událostmi v galaxii a zároveň bude povýšena na Nejvyššího admirála. 
 
Dark Fighter se vydal na planetu Korriban, aby zde pátral po dalších součástkách na stavbu Meče 
hrůzy. Jenomže na Korribanu se toho mnoho změnilo; jeho rodná planeta je nyní chráněna mohutnou 
flotilou Nového Impéria a je velmi složité proniknout skrz. Fighterovi se však daří proletět nepozorova-
ně až na povrch zrovna ve chvíli, kdy probíhalo přeskupení imperiálních křižníků. Fighter přistál přímo 
do Údolí Temných pánů, pradávného pohřebního místa. V údolí se nalézá vysoký sloup. Tehdy se 
znovu zjevuje strážný duch z Manaanu, který Fighterovi nařizuje, aby do základu sloupu vložil své dva 
krystaly (Perlu Kraytského draka a oranžový krystal Jediů). Jakmile to Fighter provede, sloup se zasu-
ne pod zem a hned na to zase trochu vysune, tentokrát ale s pěti dalšími krystaly. Z nich si může vy-
brat dva, které posílí Meč hrůzy; musí si ale pečlivě vybrat, protože zbylé tři jsou bezcenné. Fighter je 
však pomocí Síly lehce identifikuje – je to krystal Jenruax a další čistě bílý, který Fighter nezná. Sloup 
se poté vysunuje zpět do své původní výšky a vrací tak Fighterovi jeho dva krystaly.   
 
Když se Fighter vrací do své lodi, duch z Manaanu se ho vyptává, proč vlastně shání Meč hrůzy. Figh-
terovo poslání je jasné, musí zabít všechny Jedie. Duch však namítá, že je to zbytečné – i když se mu 
podaří všechny Jedie zabít, stejně se časem zas nějaký objeví. Fighter ale tvrdě stojí za svým cílem a 
vyptává se, kde má najít ten meč. Duch ho posílá na Yavin 4 a poté opět mizí. 
 
D-Ton nechává do své lodi naložit jakousi bytost, jejíž přítomnost na základně velmi tajil. Věděl o ní 
jen jeden důstojník bezpečnosti, kterého D-Ton před měsícem pověřil, aby ji lokalizoval, odchytil a 
v pořádku přivezl. D-Ton poté odlétá do hlubokého vesmíru a aktivuje maskovací zařízení, takže je 
jeho loď neviditelná. V kombinaci s Maskovačem Síly, který má D-Ton u sebe, je naprosto nezachyti-
telná i pro případné Sithy. Ihned nato začíná opět studovat sithský holocron, ve snaze přepracovat 
techniky boje tak, aby je mohli využít i Jediové. Záhadná bytost, která je zavřená v cele, mu bude 
sloužit jako testovací objekt. 
 
Huck se svoji flotilou dorazil k planetě Niian, kterou Vongové taktéž ovládali. Zahájil rychlý útok na 
vongská plavidla na orbitě, která byla rychle zničena. Potom zahájil invazi pozemní armády. Tentokrát 
však Hucka zaskočila mohutná palba z obranných dovin basalů, které sestřelily několik výsadkových 
lodí. Ale odvaha a loajalita Mandalorianů byla bezmezná a tak i přes poměrně velké ztráty přistáli na 
povrch a zaútočili na dělostřelecké pozice. Droidi řady SD, které Huck získal na planetě Balmorra, se v 
boji velmi dobře osvědčili. Jejich těžké pěchotní zbraně likvidovaly jednoho bio-mechanického tvora za 
druhým, takže běžná pěchota se mohla více soustředit na ničení vongských válečníků. Brzy byla pla-
neta očištěna a všichni otroci propuštěni. Jeden z otroků Huckovi prozradil, že je imperiálním důstojní-
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kem a zná strategii Nového Impéria. Prozradil, že Nové Impérium zahájilo Tažení smrti, jehož cílem je 
porážka všech Vongů. Důstojník poradil, že by bylo dobré, aby se Huck do Tažení smrti také zapojil a 
poskytl mu svoji ultimátní armádu a flotilu. Huck však Impériu příliš nevěřil a rozhodl se, že proti Von-
gům bude bojovat bez cizí pomoci. 
 
Clea přiletěla na Ord Mantell a sešla se s Gedimanem, který ji vše podrobně vysvětlil. Ihned poté se 
vydala na cestu, i s nově získanou flotilou. Alianční flotila již netrpělivě vyčkávala na její přílet nedale-
ko planety, na které byl Třetí expediční sbor v obležení. 
 
Rytíř Kobe dostal informaci od povstalecké špionážní služby, že hledaný fragment artefaktu by se měl 
nacházet na jisté nákladní lodi, která však před nedávnem záhadně zmizela u planety Hoth, aniž by 
po sobě zanechala sebemenší stopu. Kobe se tedy vydává k Hothu a skutečně zjišťuje, že tu nejsou 
žádné známky její přítomnosti. Kobe tedy přistává na povrch planety, kde právě zuří sněhová bouře, 
takže není vidět téměř ani na krok. Po chvilce průzkumu okolí nachází signální maják zapíchnutý ve 
sněhu, a tak se k němu vydává. Nakonec nalézá další a další signální majáky, které očividně vyznaču-
jí nějakou trasu. Vydává se tedy po ní, až nakonec přichází do pirátského tábora. Hlídkující piráti po 
chvilce vzájemné konverzace odchází do stanu, a tak může Kobe bez problémů proniknout dovnitř. 
V tu chvíli ale má vidění, že požadovaný fragment artefaktu se nachází přímo na planetě, ovšem ne-
má nic společného s piráty. Je zamrzlý v ledu, uvnitř nějaké jeskyně.  
 
Kobe tedy nasedá do vznášedla, které tu piráti mají, a odjíždí na to místo. Dostává se do jeskyně, 
ovšem ihned cítí, že tu není sám. Je napaden zdejším dravým zvířetem, wampou, které ale lehce 
zabíjí světelným mečem. Pak nachází ten fragment a vyprošťuje ho z ledu. Tím je však narušena sta-
bilita jeskyně a Kobe musí rychle utéci, než bude zavalen. Ve vznášedle odjíždí zpět do pirátského 
tábora, odkud se pěšky vrací ke své lodi. Odlétá zpět na Ord Mantell, kde odevzdává již pátý fragment 
do místního trezoru. 
 
Povstalečtí vědci prozkoumali nově získané mrtvé tělo Yuuzhan Vonga a zjistili, proč bylo odolné proti 
smrtelně nebezpečné látce SHDW. Mělo v sobě velké množství tekutiny bacta, která výrazně posilo-
vala imunitní systém organizmu. Je jasné, že Vongové během své invaze obsadili planetu Thyferra a 
obnovili továrny na bactu. Jediným možným řešením bude Thyferru dobýt zpět a zamezit tak Vongům, 
aby bactu získávali. Pak bude SHDW efektivní.  
 
Gediman sestavuje další flotilu, tentokrát čistě bojovou. Čtyřicet křižníků třídy Mediator, deset křižníků 
typu Mon Calamari MC99 a několik eskader stíhaček a taktických bombardérů se vydává zaútočit na 
Thyferru. Obrana planety je velmi silná a během počátečního střetu povstalecká flotila přichází o něko-
lik cenných lodí. Časem však Povstalci získávají převahu, ovšem za cenu velkých ztrát. Po dvou hodi-
nách bitvy je vongská flotila poražena, ovšem z povstalecké flotily zbývají už jen tři křižníky Mediator a 
pět eskader stíhaček.  
 
Povstalci poté provádí invazi na planetu – jejich úkolem je získání kontroly na továrnami, nikoliv jejich 
destrukce. Invazní armáda, složená z vojáků ze třech posledních křižníků, je však velmi malá a proti 
Vongům nemá příliš šancí. Stíhačky tedy vlétají do atmosféry, aby poskytly leteckou podporu. Cílem 
jsou hlavně velká stanoviště dovin basalů a bio-mechaničtí tvorové, kteří zastávají úlohu vozidel.  
 
Pozemní bitva se zdá marnou. Ačkoliv Povstalci zničili již několik dovin basalů, jejichž střely ohrožova-
ly orbitální flotilu, nemají dost sil na poražení celé vongské armády. Volají tedy o pomoc. Nouzový 
signál zachycuje menší flotila Nového Impéria, která v tu dobu letěla kolem. Deset destruktorů třídy 
Imperial I a pět destruktorů třídy Victory I přilétá k Thyferře a poskytuje svoji pozemní armádu. Společ-
nými silami jsou Vongové poraženi, ovšem útočící jednotky měly taktéž velmi vysoké ztráty. Zatímco 
se imperiální armáda stahuje na své lodě, aby mohla pokračovat ve své původní misi, Povstalci obsa-
zují továrny na bactu a budují nový systém orbitální obrany. 
 
D-Ton se rozhodl, že vyzkouší svůj vynález v praxi. Ta bytost, kterou měl uvězněnou na své lodi, byl 
jistý inteligentní humanoid, u kterého se objevila citlivost na Sílu. D-Ton mu do cely dal přepracovaný 
výňatek ze sithského holocronu, aby se mohl učit bojovým technikám. Za několik dní nechal svůj po-
kusný objekt uniknout – a ten ho ihned napadl připraveným světelným mečem, přesně podle očeká-
vání. D-Ton s pokusnou osobou chvíli zápasil a schválně se nechal porazit. Když už se osoba chysta-
la použít Sílu, aby svého protivníka usmrtila, D-Ton použil svůj vynález – upravený falešný koncent-
rační talisman. Obyčejné falešné koncentrační talismany slouží Sithům, kteří jejich pomocí obrací 
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Jedie na temnou stranu Síly. Tento talisman však uživatele temné strany Síly obrátil na světlou stranu. 
Z osoby ihned vyprchala agresivita. Odhodila meč na zem a odešla zpět do cely. Přítomnost temné 
strany byla kompletně vymýcena. D-Ton se po tomto úspěšném pokusu vrátil na Ord Mantell. 
 
Jessika, která byla celou dobu vězněná a vyslýchaná Bobem Poilsdem, uprchla. Bylo to zrovna ve 
chvíli, kdy ji Bob a jeho dva hlídači opět vyslýchali. Jessika využila chvíli nepozornosti a oba hlídače 
odrovnala holýma rukama. Potom jednomu z nich vzala pistoli a vystřelila na Boba. Ten však byl chrá-
něn silovým polem, takže se mu nic nestalo. Rychle tedy odběhla do svého bytu, oblékla se do brnění 
a vyzbrojila se svými loveckými zbraněmi. Cestu do hangáru si musela prostřílet, protože celý komplex 
byl už zalarmován. Nakonec se ji však podařilo na poslední chvíli uletět ve své lodi z právě se zavíra-
jícího hangáru. 
 
Dark Fighter letí na Nar Shaddaa, aby se zde konečně pokusil nalézt svůj primární cíl – Dartha Bado-
na. Přistává na povrchu a jde do místní kantýny, aby obhlédl situaci. Upoutá na sebe pozornost něja-
kého muže, který ho očividně pozoruje. Fighter tedy odchází ven, do nočních ulic města, s mužem 
v patách. Fighter pak svého pronásledovatele v zapadlé uličce chytí a chce po něm, aby mu přivedl 
toho, komu slouží. Poté odchází zpět do kantýny. 
 
Muž přibíhá za svým nadřízeným, Lyru Jorakem a povídá mu o záhadné postavě v černém hábitu. 
Jorak tedy odchází do té kantýny, aby se s narušitelem setkal a vyřídil ho. Fighter ihned vycítí, že Lyru 
Jorak ovládá Sílu, ale přesto není Jediem ani Sithem. Chce po něm, aby mu prozradil, kde se ukrývá 
Darth Badon. Jorak ví, že má co dočinění s pravým Sithem a proto nechce na Badona nic prozradit. 
Fighter namítá, že zatím proti Jorakovi nic nemá, ale pokud mu bude odporovat, zabije ho. Ovšem 
Jorak se nenechává zastrašit – na každém rohu města jsou jeho agenti, kteří by mohli Fightera zabít, 
jakmile vyjde z kantýny. Fighter však Joraka ujišťuje, že nepřišel bojovat s nikým jiným, než s Bado-
nem a je ochoten za informaci o jeho pozici zaplatit. 
 
Jorak však nechce peníze, ale něco mnohem cennějšího – nějaký artefakt podporující Sílu, nebo krys-
tal do světelného meče. Fighter mu tedy dává krystal Jenruax a Jorak mu prozrazuje Badonovu pozici 
– planetu Dantooine. Fighter poté odlétá na Yavin 4, aby konečně získal dlouho hledaný meč. Jorak je 
přesvědčen, že udělal velmi výhodný obchod. Věří totiž, že Badon Fightera porazí. Pak už jen bude 
muset Badonovi své nečestné chování vysvětlit. 
 
Sabotéři se vrátili k chisské flotile a podstrčili chisské špionážní službě informaci, že Ssi-Ruukové 
lokalizovali Csillu a vyslali k ní velkou invazní flotilu. Velitelé chtěli ihned zasáhnout, ale jejich imperiál-
ní kolegové jim poradili, že se může opět jednat o nějaký falešný rozkaz. Podle nich to je jen další 
pokus o oslabení jejich společné flotily. Chissové tedy informaci své špionážní služby ignorovali. 
 
Ssi-Ruukové vypravili malou flotilu k Csille, přesně podle instrukcí Kertosových sabotérů. Její průnik 
do území Chisské Nadvlády však byl zaregistrován a došlo k bitvě. Zpráva se rychle dostala až k 
chissko-imperiální flotile. Když se to Chissové dozvěděli, uvědomili si, že byli přechytračeni tentokrát 
oni. Ihned tedy vzali všechna svá plavidla a vyslali je na pomoc do území Nadvlády. Invazní flotila byla 
tak rychle a snadno zničena. 
 
Na hranicích Neprozkoumaného regionu však zatím byla napadena osamocená imperiální flotila další 
vlnou ssi-ruuckého útoku. Aby nedošlo k tomu, že se Chissové ihned vrátí na pomoc, nařídil Kertos 
provést sadu sabotáží na palubách chisských lodích. Pět set různých plavidel je takto zničeno přetíže-
ním motorů a velitelům je jasné, že v tomto stavu jejich flotila nemůže bojovat. Imperiální síly nutně 
žádají pomoc, ale Chissové odmítají – nemohou svoji oslabenou flotilu poslat do žádného dalšího 
boje, protože je pro ně přednější bezpečí Csilly, než zbytku galaxie. Všechny provozuschopné lodě 
totiž posílají na obranu svého území. 
 
Chisská špionážní služba odhalila podezřelý případ – v jedné desetičlenné eskadře záhadně explodo-
valo devět lodí. Jediná, která zbyla, byl křižník sithského původu Xerxes, třídy Leviathan. Pouze jeden 
jediný důstojník v celé Chisské flotile tuto loď používá, ještě z dob, kdy Nadvládu ovládal Replikator. 
Tím důstojníkem je admirál James Kertos. Chissové vyslali vyšetřovací tým na palubu Xerxesu, aby 
Kertose vyslechl. Kertos má však alibi – jeho loď není chisského původu, takže katastrofální porucha 
motorů se u něj nemohla stát. Vyšetřovací tým se z nepořízenou vrací zpět, ovšem špionážní služba 
přesto Kertose podezřívá. Pamatuje si na to, jak byl loajální Replikatorovi. Rozhodla se, že Kertose 
bude tajně pozorovat, aby našla nějaké důkazy. 
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D-Ton se vrátil na Ord Mantell a informoval o svém novém objevu Koba i Guiverouse. Oběma dává 
disky s nahranými technikami boje Sithů, které přepracoval tak, aby je mohli používat i Jediové. Oba 
dostávají také upravené koncentrační talismany, které jim mají pomoci v boji proti temné straně Síly.  
 
Cestou k Yavinu 4 k Dark Fighterovi opět promluvila jeho Maska děsu. Pověděla mu, že ten bílý krys-
tal, který našel na Korribanu, je Solari – jeden z nejstarších a nejmocnějších krystalů řádu Jedi. Fighter 
je sice znechucen, že má jedijský krystal, ale uvědomuje si, že může velmi posílit Meč hrůzy. 
 
Flotila admirála Cley a zbylé křižníky povolané z Achernaru dorazily na určené souřadnice, kde už 
čekaly flotily velkoadmirála Wilcona a lorda Rexe. Společně se, pod vedením Cley, vydaly k planetě, 
která dostala označení Deathvong. Zde se střetly z flotilou Mohheka Doaha, která se již mnoho dní 
snažila planetu získat pod kontrolu a zcela zničit armádu Rustyho Mashera.  
 
Ihned po příletu spojená Galaktická flotila zaútočila na vongské křižníky. Vongové byli náhlým útokem 
překvapeni a než zareagovali, několik jejich lodí bylo zničeno. Galaktické flotile se podařilo obrátit 
pozornost Vongů na sebe a křižníky držící se v zadní linii vyslaly na planetu své stíhačky a invazní 
transportéry. Vysazená pozemní armáda našla Mashera a jeho expediční sbor a zahájila palbu po 
jeho protivnících. Postupně se jí podařilo všechny zlikvidovat a poté svou pozornost obrátila na zbylé 
Vongy na planetě.  
 
Vlajková loď Mohheka Doaha byla silně poškozena a polovina flotily byla zničena. Vongové byli zcela 
obklíčeni a donuceni rozdělit se na dvě menší flotily. Po několika hodinách byli Vongové poraženi a 
Mohhek Doah byl donucen uprchnout – zachránila se tedy pouze jeho vlajková loď a pár křižníků. 
Vongská armáda na planetě byla v tu dobu již rozprášena. Galaktická flotila utrpěla jen relativně malé 
ztráty. Clea nechala poslat na Ord Mantell zprávu o porážce Mohheka Doaha a Tažení smrti se pře-
sunulo na Sluis Van.  
 
Tažení smrti dorazilo k planetě Sluis Van. Galaktická flotila ihned začala střílet po vongských lodích. 
Vongové však na útok byli připraveni, a tak moment překvapení nevyšel. Tažení smrti i tak dokázalo 
prorazit vongskou obranu a zcela ji rozdrtit. Poté zamířilo svou pozornost k planetě samotné. Křižníky 
z orbity zničily hlavní vongské základny a pozemní armáda eliminovala zbytek. Na orbitě planety zů-
staly dva křižníky STF, jako dozor, a zbytek se přesunul k planetě Ruusan.  
 
Planeta Ruusan byla chráněna menší obranou, než Sluis Van. Galaktická flotila Vongy obklíčila ze 
dvou stran. Vysazená pozemní armáda narazila na početnou skupinu Vongů. Okolní terén ji však po-
skytl dostatek krytí a Vongové byli zničeni. Armáda lokalizovala povstaleckou základnu schovanou v 
horách a zde získala informace o dalších skupinách. Rozdělila se a po několika hodinách byla planeta 
předána pod kontrolu Povstalců. Mezitím byla orbitální obrana rychle zničena. Clea nechala Galaktic-
kou flotilu rozdělit na dvě části. První část, která byla pod jejím vedením, se vydala k planetě Raithal a 
druhá část, která byla pod vedením velkoadmirála Wilcona, se vydala k planetě Fef. Setkat se měly u 
planety Utapau. 
 
Jessika uprchla z asteroidního komplexu Boba Poilsda. Obranná flotila na ní sice zahájila palbu, ale 
příliš pozdě – Jessika byla již v dostatečně velké vzdálenosti a uprchla do hyperprostoru. Nyní se jen 
potřebovala rozhodnout, kam poletí. Mohla letět na Ord Mantell, ale musela by toho hodně vysvětlo-
vat, takže náhodně vybrala nějakou planetu na mapě.  
 
O tři dny později Jessika na onu planetu dorazila. Byla to nějaká ledová planeta beze jména, s jedinou 
důlní stanicí na povrchu. Jessika přijala práci horníka, protože věřila, že zde ji Bob Poilsd nikdy hledat 
nebude. Ovšem jednoho dne, když se výtahem vracela na povrch, se z reproduktoru ozval Bobův 
hlas. Ihned bylo jasné, že Bob Jessiku našel. Vzkázal ji, že za zradu bude potrestána, a že se má 
podívat pod sledovací kameru na ovládacím panelu. Jessika nevěděla o co jde a podívala se tedy na 
to místo. Spatřila malou výbušninu, jejíž detonátor odpočítával pár vteřin do exploze. Následný výbuch 
zničil kabinu výtahu i celou šachtu. 
 
Yuuzhan Vongové provedli masivní útok na všechny ssi-ruucké flotily, které pronikly do nitra galaxie. 
Ssi-Ruukové nedokázali mnohačetné přesile Vongů odolávat a tak všechna jejich plavidla byla během 
tří dnů zničena. Během bojů zahynul i vrchní velitel ssi-ruucké invaze a když se tato zpráva roznesla 
mezi zbylými skupinkami lodí, nařídili jejich kapitáni okamžité stažení do domovského území. Polovina 
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všech přeživších lodí však byla ještě zničena imperiální flotilou, která stále hlídala hranice Nepro-
zkoumaného regionu. vrátit zpět se podařilo jen malé hrstce lodí. Ssi-Ruukové tak v podstatě přišli o 
celou svoji flotilu a i armádu. 
 
Agenti Khameir, Potty a Max dostali další úkol – nalezení již šestého fragmentu artefaktu. Po několika 
dnech namáhavého pátrání nalezli nejistou stopu, která vedla na planetu Nal Hutta. Hutt jménem Do-
sul prý nedávno koupil od jistého obchodníka nějakou sošku, která by podle popisu mohla být frag-
mentem Kho'ramonovy kápě. HWK-290 přiletěl k Nal Hutta a přistál poblíž hlavního města, do bažina-
té oblasti. Agenti se pěšky přesunuli do hlavního města, kde snadno vyhledali Dosulův palác. Dvaceti-
člennou stráž lehce eliminovali a vběhli do paláce, jehož hlavní brána se začala zrovna zavírat. Dosul 
byl v hlavní místnosti a byl velmi překvapen, když viděl, že vetřelci pronikli obranou paláce. Agenti se 
ho vyptávají na stříbrnou sošku a po menším vyhrožování se dozvídají, že je v trezoru v suterénu. 
Odchází tedy zpět dolů, čímž ovšem dávají Dosulovi čas k útěku. V suterénu je totiž jen prázdný 
sklad. Dosul nastupuje do své osobní lodi, kde už na něj čeká onen muž, od kterého fragment koupil. 
Huttská loď rychle opouští palác a odlétá pryč, ale agenti ji však zareagovali a začali pronásledovat. 
 
Chtějí Dosulovu loď dostat pokud možno nepoškozenou, tak se snaží vyřadit její motory. Ale loď ma-
névruje příliš dobře a uhýbá všem výstřelům HWK-290. Honička trvá již několik hodin, když se do 
cesty doslova připlétá Blue Scrub. Max kontaktuje jejího kapitána Bobu Fetta a žádá ho, aby jim po-
mohl v jejím chycení. Fett souhlasí a navádí svoji loď na kolizní kurz. Huttská loď je nárazem vyřazena 
a HWK-290 přistává na její palubě. Trojice agentů pak zabíjí Dosula i toho muže a bere si od nich 
požadovaný fragment. Jakmile se to Fett dozvídá, zjišťuje, že pomohl svým konkurentům ve splnění 
mise, kterou dostal od Gedimana. Max ho však ujišťuje, že o slíbenou odměnu nepřijde. 
 
Obě části rozdělené Galaktické flotily se vydaly na další cestu. Obrana planet Raithal a Fef byla mini-
mální, takže Vongové byli lehce zlikvidováni a planety osvobozeny. Velkoadmirál Wilcon dorazil k 
Utapau jako první a zaútočil na vongskou obranu. Vongové zahájili protiútok, síly byly vyrovnané. Za-
nedlouho se u planety objevila flotila Nejvyššího velitele Mequela Shafenna a zaútočila na Wilcona. 
Krátce poté přiletěla Clea a zaútočila na Vongy zezadu. Vongové byli překvapeni a po dvou hodinách 
poraženi. Na Ord Mantell je poslána zpráva o nynějším stavu Tažení smrti. Zpráva má být rozeslána k 
hlavním představitelům galaktických frakcí. Tažení smrti se nyní přemístilo k planetě Marngar III.  
 
Znovuspojená Galaktická flotila přiletěla k Marngaru III. Lodě Vongů se zdržovaly na opačné straně 
planety, a tak flotila zahájila orbitální útok. Vysazená armáda překvapila nepřipravené Vongy a zlikvi-
dovala je. Vongské lodě se přiblížily k flotile, ale okamžitě byly rozprášeny. Dalším cílem byla planeta 
Ammund, která však byla dobře chráněna. Clea nechala polovinu flotily, pod vedením lorda Rexe, v 
záloze. Zbytek se přesunul k planetě. Za pár hodin přiletěla záloha a zahájila útok na zbytek vongské 
flotily, která se jakž-takž držela. Po několikahodinovém boji byla však obrana zcela zničena.  
 
Flotila se znovu rozdělila, tentokrát však na tři části a každá se vydala k jedné planetě. Velkoadmirál 
Wilcon měl na starosti Myrkr, Flotilní Válečný lord Rex Benon a Clea Endor. Obrany planet byly malé, 
takže Vongové byli zničeni poměrně rychle. Flotily se následně setkaly u Commenoru. I když se Von-
gové snažili, nestačilo to a byli eliminováni. Galaktická flotila se znovu rozdělila a vydala se k planetám 
Kip, Zalso a Esooma. Vongové byli lehce zlikvidováni, avšak na lorda Rexe čekalo nemilé překvapení. 
U Esoomy čekala flotila Saihatuse Zhoea... 
 
Dark Fighter přilétá na Yavin 4. Lehce proniká imperiální orbitální obranou, která je tvořena jen několi-
ka stíhačkami, ovšem při průniku do atmosféry je zasažen dělem a havaruje kamsi do džungle. Fighter 
se však ze stíhačky vyprostí a vyléčí svá zranění. Pak se mu opět zjevuje duch z Manaanu a posílá ho 
do místního chrámu, kde se nachází Meč hrůzy. Fighter tasí světelný meč, který si vyrobil cestou na 
planetu s pomocí uloupeného oranžového jedijského krystalu, a vydal se do chrámu. 
 
V chrámu je několik imperiálních vojáků a archeologů, ovšem Fighter je lehce pobije. Nachází stěnu, 
na které je nakreslen obraz nějakého Sitha. Sith má místo oka jen prázdný důlek – Fighter do něj tedy 
vkládá Perlu Kraytského draka a stěna se pomalu odsouvá. Tak se Fighter dostává do tajné komnaty, 
kde jsou dva podstavce – jeden pro trojici krystalů a jeden jako dělaný pro Masku děsu. Fighter tedy 
na podstavce umisťuje příslušné artefakty a z podlahy se ihned vysouvá další podstavec, na kterém 
leží černý jílec světelného meče – Meč hrůzy. 
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Fighter do meče vkládá všechny tři krystaly: Perlu Kraytského draka, krystal Solari a oranžový krystal. 
Poté chce meč uchopit, ale zdá se příliš těžký. Opět se zjevuje Manaanský duch, který vysvětluje, že 
Fighter si musí nasadit Masku děsu, aby mohl Meč hrůzy používat. Fighter tedy souhlasí a podle rady 
se řeže do obličeje. Poté si nasazuje masku, která mu ihned zaroste do lebky a začne se živit jeho 
krví. Jak maska získává sílu z krve, postupně nabírá svoji barvu – a Fighter upadá do bezvědomí. Po 
chvíli se opět probouzí – nějaká mocná síla ho vyzvedla do vzduchu a jeho tělo se začalo kroutit 
v šílených křečích. Začaly se na něm objevovat sithská tetování a kůže postupně zčernávala. Nako-
nec se na jeho těle objevil materiál, který za pár okamžiků přerostl v nový černý plášť s kápí.  
 
Poté křeče ustávají a Fighter se zdá být v pořádku, dokonce i maska přestala sát krev. Fighter si poté 
bere Meč hrůzy, který se už zdá být velmi lehký a aktivuje ho – má oranžovou čepel, ze které jiskří 
černé blesky. Manaanský duch vysvětluje, že jeho nový oblek je Hábit smrti. Dále mu doporučuje, aby 
si vzal holocron, který se v komnatě také nacházel. Fighter si ho tedy bere a odchází pryč z chrámu. 
Do cesty se mu staví několik vojáků, ale Fighter je lehce likviduje. Přitom zjišťuje, že jeho schopnosti 
jsou nyní stokrát lepší. Svoji poškozenou stíhačku opravuje ze součástek, které nalézá v okolní džun-
gli, a poté odlétá na Dantooine, aby konečně splnil svůj velký úkol... 
 
Chisská tajná služba zachytila holonetovou komunikaci mezi Kertosem a Replikatorem. Zjistila tak, že 
Kertos stále získává od Replikatora rozkazy. To on stál za invazí Ssi-Ruuků, za všemi falešnými roz-
kazy i za sabotáží motorů. Záznam komunikace byl přednesen chisské vládě, která rozhodla, že Ker-
tos musí být dopaden a popraven za velezradu. Kertosovi tajní agenti se to dozvídají a rychle svého 
pána informují. Kertos ví, že mu hrozí nebezpečí a tak se svoji lodí odlétá pryč, do exilu na planetu, 
jejíž jméno neprozrazuje. Chisské bezpečnostní jednotky mezitím vtrhly do Kertosova bytu na Csille a 
prohledaly ho. Našly zde tajné dokumenty a seznamy sabotérů a agentů loajálních Kertosovi. Na zá-
kladě těchto informacích byli rychle odhaleni a buď uvězněni na doživotí nebo popraveni. Toto je ko-
nec Kertosových přisluhovačů. Kertos sám ukončil veškeré spojení s Replikatorem, aby jeho pozice 
nemohla být případně odhalena. 
 
Flotilní Válečný lord Rex byl přítomností Saihatusovy flotily u Esoomy zaskočen a proto se stáhl dále 
od planety, aby zde vyčkal na přílet ostatních částí Galaktické flotily, což netrvalo dlouho. Společně se 
pak postavily vongské flotile a rozhořela se tak již třetí gigantická bitva. Avšak i tentokrát byli Vongové 
úspěšně poraženi a Nejvyšší velitel Saihatus Zhoe musel uprchnout. Po dobytí planety se Nejvyšší 
admirál Clea vydala k planetám Axxila a Nantama, zatímco Flotilní velkokomandér Rusty Masher odle-
těl ke Gormenu a Hastu. Po osvobození těchto světů následovaly další a další planety... 
 
Dark Fighter přilétá na Dantooine a přistává do místní osady. Jakmile ho obyvatelé spatří, utíkají před 
ním v hrůze pryč. Fighter velmi blízko cítí temnou stranu Síly, Darth Badon je tu. Ovšem i on ucítil 
přítomnost temné strany a proto se připravil na střet, který již velmi dlouho očekával. Jen netušil, že ho 
zastihne zrovna tady. Fighter chce Badona zabít nejen kvůli tomu, že zradil Replikatora, ale také ho 
viní ze smrti Nauriduana – jediné osoby, se kterou se přátelil. Tím je jeho nenávist ještě víc posílena a 
tak tasí svůj Meč hrůzy a zabodává ho do země. Černé energetické výboje se tak přesouvají vstříc 
protivníkovi, ovšem ten jednoduše vyskakuje do vzduchu. Badon na Fightera poté posílá blesky Síly, 
ovšem Maska děsu je všechny pohlcuje, aniž by jakkoliv zareagovaly. Fighter Badona přeskakuje, aby 
na něj mohl zaútočit zezadu, ale ten se rychle otáčí. Přesto dostává ránu pěstí do obličeje a padá na 
zem. Rychle se však stačí odkulit před dalším útokem. Vstává a běží přímo proti Fighterovi, kterého 
kope do břicha. Fighter odletí pár metrů za sebe, ale je hned připraven k dalšímu útoku – skáče na 
svého protivníka s Mečem hrůzy před sebou. Badon však útok vykrývá a tak Fighter vysouvá svůj 
zápěstní sithský meč a snaží se mu jím useknout nohy. Avšak Badon i tomuto útoku uhýbá a odhazuje 
Fightera pomocí Síly. 
 
Fighter těžce dopadá na zem a vypadá to, že je již značně vysílen, protože skoro ani nemůže vstát. 
Badon ho pomocí Síly škrcení vyzvedává do vzduchu. Nechce ho zabít, ale místo toho ho chce nechat 
odejít. Je totiž přesvědčen, že se s Fighterem ještě v budoucnu musí utkat. Alespoň mu tedy vyhrožu-
je, že pokud se ještě někdy na Dantooine ukáže, zabije ho. Potom ho odhazuje pryč a odchází, aby 
zjistil, kdo tomu Sithovi prozradil jeho tajnou pozici. 
 
KONEC. 
 


