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Kdysi dávno v jedné p ředaleké galaxii.... 
 
 

STAR WARS 
JEDI VS SITH 6: REPLIKATOR’S FALL 

 
 
Tažení smrti trvá již dva roky. Spojená Galaktická flotila za tu dobu osvobodila nespo čet planet a 
dosáhla mnohých velkých vít ězství. Vongové si kone čně uvědomili, že proti nim stojí více než rov-
nocenný protivník a p řešli do defenzívy.  
 
Nejvyšší velitelé Mequel Shafenn, Mohhek Doah a Sai hatus Zhoe, jejichž velké invazní síly byly roz-
prášeny na neškodné eskadry, spojili své síly a vyt vořili jednu velkou flotilu. S novou taktikou doká-
zali lépe odolávat útok ům a výrazn ě zpomalili postup Galaktické flotily. 
 
Avšak konec vongského řádění se již blíží. Povstalci rozší řili smrtící chemikálii SHDW na všechny 
dosud obsazené planety. Vongové, kte ří přišli o zdroj bacty, za čali na následky otravy umírat po 
statisících a ti, kte ří nezemřeli včas, roznesli jed dál. 
 
Zničením Vong ů se však míru nedocílí. Ješt ě zbývá porazit samotného p ůvodce všeho zla, Replika-
tora, který je nyní mocn ější, než kdykoliv p ředtím... 
 
 
Povstalci zjistili, že chemikálie SHDW má účinek nejen na Yuuzhan Vongy a jejich bio-technologii, ale 
dokonce i na smrtící virus, který před pěti lety roznesl Replikator. Jakmile se SHDW dostane do kon-
taktu s nakaženým organizmem, vyléčí ho a pak se neutralizuje. Tak se navždy zamezí šíření viru, ale 
i nechtěné šíření SHDW. 
 
Replikator si předvolal Dark Fightera, jenž byl nedávno povýšen na Mistra, a pověřil ho velkým úko-
lem. Vysvětlil mu, že Yuuzhan Vongové svůj úděl v galaxii již splnili a nyní jsou nepotřební, ba dokon-
ce i příliš nebezpeční pro jeho další plány. Úkolem Fightera bude zabít všechny tři Nejvyšší velitele 
vongské flotily. Jejich vládce, Pána války Korthota, chce Replikator najít a zabít sám. Replikator využil 
svého Yammoska, aby snadno lokalizoval polohu všech tří cílů – Mequel Shafenn je na planetě Vjun, 
Mohhek Doah je na planetě Grellon a Saihatus Zhoe sídlí na planetě Cato Neimoidia. 
 
Dark Fighter se tedy ihned vydává na cestu. Ve své lodi přilétá k planetě Vjun, u které se nachází 
Shafennův velící křižník typu Kor Chokk a malá flotila. Fighter letí vstříc křižníku, zatímco ostatní lodě 
po něm zahajují palbu. Fighterova loď je však rychlá a mrštná a proto se vcelku snadno dostává do 
hangáru. Fighter se vydává rovnou do centra lodi, kde by se měl Shafenn nacházet. Do cesty se mu 
staví několik členů ostrahy, ale ti jsou rychle zničeni. Shafenn je překvapen tím, že se vetřelec tak 
jednoduše dostal až k němu a je připraven bojovat. Dark Fighter však vysouvá svůj zápěstní sithský 
meč a Shafennovi usekává hlavu. Tu si s sebou bere jako důkaz o splnění mise a ve své lodi se vydá-
vá za dalším vongským vůdcem. 
 
Lamir Caster zahájil svůj výcvik sebeobrany. Koupil si speciální bojový exoskelet a povolal si učitele 
bojových umění – Markuse Apasidra. Pod jeho vedením se začal učit, jak efektivně bojovat zblízka. 
Darth Badon zas po celou dobu pátral, kdo před dvěma lety vyzradil jeho pozici Dark Fighterovi. Před 
nedávnem však nalezl člověka, který potvrdil jeho teorie – zrádcem byl Lyru Jorak. Badon začal pře-
mýšlet, jak Joraka potrestá. Nakonec si ho povolal na stanici Darksaber. 
 
Velmistr D-Ton se během posledních let nezastavil ani na chvilku. Snažil se co nejvíc pomáhat v Ta-
žení smrti. Podnikal záškodnické akce i přímé atentáty proti Vongům. Jeho zásluhami se předešlo 
mnohým ztrátám ve spojenecké flotile. Samozřejmě na tom měli zásluhu i Guiverous a Kobe. Z obou 
se za poslední dva roky stali velmi schopní Jediové. Byl na ně pyšný, protože dokázali mnoho dobré-
ho a po téhle válce, pokud jim Síla bude přát, se postará o to, aby byla jejich jména spolu s tím jeho 
zaznamenána navěky v historii řádu. S jejich skutky se mohl jen málokterý Jedi za posledních tisíc let 
srovnávat. Prakticky každý den ve smrtelném nebezpečí a přesto úspěšní.  
 
Samozřejmě tady byly také méně veselé stránky celé věci. Měl jen málo času na hledání zbývající 
části artefaktu. Občas poslal prověřit jednoho z Mistrů nějakou stopu, ale bez úspěchu. Gediman po-
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máhal se svými agenty, ale ti se samozřejmě také občas zapojovali do bojů, tak se ani nemohlo jednat 
o nějaké systematické pátrání. Situace v galaxii se však lepšila. Vongská flotila už nebyla ani zdaleka 
tak silná a největším problémem začínal být Replikator. Asi před týdnem se D-Ton rozhodl zapojit 
veškeré své zdroje spolu se svými Jedii do pátrání. Zbytek artefaktu musel být neprodleně nalezen, 
aby to největší zlo v galaxii mohlo být konečně zničeno.  
 
A pak tu byla samozřejmě Jessika, která se od jejich rozdělení vůbec neozvala. Když po ní začal pát-
rat, zjistil, že od Poilsda utekla neznámo kam. Až po dalším pátrání zjistil, že zmizela na malou hornic-
kou planetku. A tam se její stopa ztrácela. Když se tam vyptával, nikdo nic nevěděl. Záznamy byly 
kusé a ona se zřejmě snažila ukrývat, takže bylo jen málo pravděpodobné, že o ní zůstane nějaká 
zmínka. Mohl jen doufat, že se mu ozve. Čekal marně. 
 
Mistr Guiverous měl za poslední roky mnoho práce. Ačkoliv nemusel učit jiného Jediho, protože z 
Koba se stal velmi mocný a hrdinský Mistr a jiní potencionální členové řádu bohužel nebyli, zaměřoval 
se na pátrání po artefaktu, službě Gedimanovi, záškodnických akcí proti Vongům i přímých bojů, a 
koneckonců i hledání toho, kterého kdysi potkal na Tatooine. Hledal ho po celé galaxii, ale ať se snažil 
sebevíc, nedokázal jej lokalizovat, natož eliminovat. Ačkoliv nechtěl, musel uznat, že je velice schop-
ný. Vskutku, to, že dokázal vždy zmizet beze stopy jej udivovalo. Občas také létal s Kobem jeho či 
svou lodí křížem krážem galaxií a plnil své jedijské povinnosti. 
 
Dark Fighter přilétá ke Grellonu. Na orbitě je velící loď Kor Chokk Mohheka Doaha, bráněná letkou 
stíhaček. Z křižníku vylétá malá transportní loď, která míří na planetu – Doah očividně letí do zdejší 
vongské základny. Dark Fighter tedy na planetu přistává také a vydává se přímo k základně. Ta je 
však těžce bráněná, takže se Fighter vrací do své lodi pro potřebnou výbavu. Bere několik termálních 
detonátorů a záložní světelný meč. Poté znovu odchází k základně. 
 
Dark Fighter pomocí Síly vytváří z pouštního písku velkou kouli, do které vkládá termální detonátory. 
Potom do ní zabodává Meč hrůzy a koule se mění v černou, obklopenou oranžovými blesky. Tuto 
kouli pak Fighter vrhá proti základně. Následný výbuch byl ohromující a ničivý; Vongy, které nezabila 
exploze, zabila elektřina, která byla jako živá – pohlcovala jedno tělo za druhým, až v základně zbyla 
jen minimální ochrana. Fighter seskočil ze skály a vydal se rovnou do základny, aby zabil Mohheka 
Doaha.  
 
Jakmile přeživší Vongové vidí přicházejícího Fightera, začnou panikařit – nedokáží si vysvětlit, jak 
jedna osoba mohla tak zdevastovat jejich základnu. Fighter Vongy proto snadno likviduje a vchází do 
hlavní budovy. Mohhek Doah se však nevzdává, i když jeho osobní garda je mrtvá. Střílí na Fightera 
ze své univerzální zbraně Amphistaff, ovšem Fighter výstřelům lehce uhýbá. Jediným švihnutím si-
thského meče utíná Mohhekovu hlavu, kterou si bere, a odchází zpět ke své lodi. 
 
Posádka lodi Blue Scrub pokračuje ve své dlouhé honbě za zlatou lodí. Před dvěma lety dostal Boba 
Fett od Gedimana za splnění svého úkolu velkou zásobu materiálu, který vystačí na velmi dlouhou 
plavbu. K posádce také přibyl povstalecký doktor Shmatkin. Blue Scrub se vydal do Divokého vesmí-
ru, přesně jak radila mapa na protéze nohy. Jeho cesta vedla přes záhadné území, které doktor 
Shmatkin popsal jako Trojúhelník smrti. Zde prý podle vyprávění bloudí duše zemřelých, které tu pikají 
za své hříchy. Prý se mstí všem, kteří do této oblasti zabloudí. Boba Fett však téhle báchorce nechce 
uvěřit a nařizuje, aby loď pokračovala v cestě. O několik minut později se ale v jeho kajutě zjevuje 
duch Jango Fetta... 
 
Za posledních pár let, kdy si Tažení smrti bralo svou daň na životech spojenců i Vongů, se Kobe vy-
dával na spoustu misí (samozřejmě nebyl sám, byl s ním i jeho přítel Guiverous), které ho pozname-
návaly hlavně psychicky. Viděl tu strašlivou vlnu bolesti, která se šířila dnem za dnem galaxií. Ve 
snech viděl masy tvorů, kteří padli za to, v co věřili a umřeli s vírou, že jejich přesvědčení je to správné 
a bude ovlivňovat chod galaxie v dalších stovkách let. Mnohokrát si říkal, že Jediové jsou ochránci 
míru a ne vojáci, ale s tímto faktem nemohl v této době, kdy smrt byla na denním pořádku, nic udělat. 
Proto dával uvažování a rozmýšlení přednost před akcí. Jednoho deštivého dne se rozhodl, že svůj 
nápad, který promýšlel asi už rok, sdělí Guiverousovi. Proto se odebral z pokoje a zamířil do knihovny. 
 
Zde je již nějakou dobu Guiverous, který studuje zjedší spisy. Kobe mu vykládá svoji myšlenku – Je-
diům nesvědčí pobyt na vojenské základně, kde neustále panuje shon a ostražitost. Tvrdí, že řád po-
třebuje nový chrám, kde bude klid a dost času na výcvik nových Jediů. Guiverous souhlasí, ale záro-
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veň ví, že nyní v době války bude těžké nějaký chrám postavit. Navrhuje tedy, že aby využili nějakou 
již postavenou budovu. Hodilo by se mít chrám na nějaké víc příhodné planetě, například na Yavinu 4. 
Ten je však ve vlastnictví Nového Impéria a tak se Jediové chtějí poradit s D-Tonem, aby jim pomohl 
vyjednat dohodu, která Jediům přenechá Yavin 4 a jeho prastaré chrámy.  
 
Boba Fett nechce uvěřit, že před ním stojí duch jeho otce. Chvíli si s ním povídá, aby si ověřil, jestli je 
skutečný. Za pár minut do kajuty přichází Jewel, který sděluje, že ve své kajutě také vidí ducha. Avšak 
ducha Jango Fetta nevidí – očividně ducha vidí jen ta osoba, se kterou má něco společného. Boba 
Fett chce, aby mu Jango vysvětlil důvod své přítomnosti. Jango říká, že chce svému synovi jen po-
moct. Navigační přístroje Blue Scrub totiž v Trojúhelníku smrti fungují chybně, takže loď stále létá 
dokola. S Jangovou pomocí se však náhle zadává správný kurz a loď záhadné území opouští. Všichni 
duchové na palubě mizí. 
 
Dark Fighter přilétá k planetě Cato Neimoidia, kde by měl být jeho poslední cíl. Kor Chokk Saihatuse 
Zhoea se nachází na orbitě a je chráněn menší flotilou. Fighterova loď se s menšími komplikacemi 
dostává až do hangáru velícího křižníku. Fighter si odsud probojovává cestu až do centra lodi, ovšem 
Zhoe zde není. Od jednoho polomrtvého Vonga se dozvídá, že je na planetě a že je připraven na jeho 
příchod. Dark Fighter tedy přistává na planetě, poblíž vongské pevnosti. Zde potkává pětici podivných 
mužů, každý z nich je jiné rasy, kterou Fighter ještě nikdy neviděl. Kromě nich tu jsou dva chlapci, kteří 
stojí opodál a u pasu mají něco, co připomíná světelný meč. Fighter se tedy vyzbrojil svým Mečem 
hrůzy, záložním mečem a termálním detonátorem a vydal se směrem k nim. 
 
Jakmile se k nim přiblížil, vyhlásili poplach a ihned začali po Fighterovi střílet. Je jasné, že to jsou ně-
jací elitní žoldáci, které Saihatus Zhoe najal, aby ho chránili. Fighter je ale všechny zabíjí, takže zbýva-
jí už jen ti dva chlapci. V tu chvíli ale z pevnosti vybíhá velké množství Vongů, které Fightera okamžitě 
napadají. Fighter je však lehce poráží, ovšem mezitím se chlapci kamsi ztratili. Místo toho spatří dva 
zelené duchy s krátkými světelnými meči. Fighter neví, co jsou zač, ale je připraven se s nimi utkat. 
Během vteřiny se duchové mění zpět na chlapce a útočí na něj. Jednoho z nich Fighter probodne, ale 
ten se opět mění v ducha a následně zpět v chlapce, bez jakýchkoliv zranění. 
 
Fighter vidí, že proti těm záhadným bojovníkům nemá cenu bojovat, protože jsou v podstatě nesmrtel-
ní. Vydává se tedy do nitra pevnosti, zatímco odráží jejich útoky. Cestou ještě likviduje několik stráží, 
až se dostává do hlavní místnosti, kde již čeká Saihatus Zhoe. Dark Fighter mu usekává hlavu a v tu 
chvíli ti dva bojovníci přestávají bojovat, schovávají své zbraně a v poklidu odchází pryč. Už očividně 
nemají komu sloužit. Fighter bere Saihatusovu hlavu a vrací se zpět na Exocron. 
 
Dark Figher úspěšně zabil všechny tři Nejvyšší velitele Yuuzhan Vongů. O tomto činu se dozvěděl 
samozřejmě Korthot, a díky telepatickému spojení mezi Yammosky velmi snadno zjistil, že za jejich 
smrtí stál Replikator. Korthot proto na Exocron posílá velkou útočnou flotilu, jejímž úkolem bude vy-
hladit veškerý život z povrchu. Flotila, naváděná telepatickým signálem z Replikatorova Yammoska, 
snadno lokalizovala Exocron i místo, kde se Replikator nacházel. Zahájila mohutné orbitální bombar-
dování, které zdevastovalo povrch, ovšem Replikator stihl včas uniknout z bombardované zóny. V 
troskách skončila i ta část továrního komplexu, kde byl umístěn Yammosk. Jeho ztráta však nic ne-
znamenala, stejně ho už Replikator nepotřeboval. 
 
Replikator se poté rozhodl, že Vongům podá důkaz o své neuvěřitelné moci. Několik minut se koncen-
truje a poté vyvolává Sílu Hyperprostorové bouře. V místě, kde se nachází útočící vongská flotila, se 
znenadání objevuje hyperprostorová deformace doprovázená mohutnými výboji energie. Během ně-
kolika příštích vteřin jsou všechna vongská plavidla zničena. Replikator, aniž by se na něm projevily 
známky vyčerpání, odchází do hangáru, nastupuje do své osobní lodi a vydává se na Parganaux, aby 
Korthota zabil. 
 
Blue Scrub pokračuje ve svém letu. Boba Fettovi se však náhle znovu zjevuje duch Jango Fetta. Boba 
je překvapen – myslel, že duchové se zjevují jen v Trojúhelníku smrti. Jango však vysvětluje, že ostat-
ní duchové zmizeli jen proto, že jim ti, kteří je viděli, splatili své dluhy. Boba však nechápe, jaký dluh 
musí splatit on. Jango však říká, že jemu nic nedluží – musí splnit jistý dluh sám sobě. 
 
Galaktická flotila dostala poslední rozkaz: dobýt planetu Parganaux, která je hlavním velitelstvím 
Yuuzhan Vongů. Zde má Tažení smrti podle všech předpokladů skončit, pokud bude bitva úspěšná. 
Galaktická flotila se přesunula k planetě a zahájila útok na vongské křižníky. Jenže flotila Vongů je 
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nesmírně obrovská, je zde i několik Světolodí – největších vongských plavidel, které výrazně posilují 
obranu. Navíc flotile velí samotný Pán války Korthot. Ten ihned zahájil protiútok a díky jeho skvělé 
taktice Vongové zničili několik důležitých křižníků, čímž se jim podařilo vážně oslabit Galaktickou flotilu 
a donutit ji k ústupu.  
 
Admirál Clea posílá do boje křižníky nechané v záloze, ale to příliš nepomáhá. Nechává proto poslat 
nouzovou zprávu všem nejvyšším představitelům frakcí, ve které žádá o okamžitou pomoc. Imperátor 
Darth Noor se rozhodl poslat na pomoc svou tajnou zbraň – Hvězdu smrti. Kdysi ji postavil Black Ra-
ven, ale nestihl ji použít. Když se k moci dostal Noor, nesouhlasil s politikou zastrašování a chtěl ji 
rozebrat, ale nakonec se rozhodl, že se mu může někdy hodit.  
 
Křižníky se snažily udržet své pozice a vyčkávaly příletu posil. Vongové přešli do zuřivého útoku a 
ničili jednu loď po druhé. Po několika dlouhých hodinách k Parganauxu přiletěla Hvězda smrti, přivola-
ná z Kamaru. Jakmile to velitelé Galaktické flotily spatřili, nařídili ústup do minimální bezpečné vzdále-
nosti. Hvězda smrti aktivovala svůj super-laser a jedním výstřelem zničila Parganaux... 
 
Exploze planety rozmetala drtivou většinu vongské flotily, která se stále držela na svém místě. Tisíce 
nepřátelských lodí bylo zničeno, stejně tak i několik lodí Galaktické flotily, které kvůli poškození nestih-
ly však uletět. Světoloď Pána války Korthota však přežila a ihned opustila bojiště, doprovázena několi-
ka málo vongskými plavidly. 
 
V tu chvíli na palubu velící lodě STF, Thuderbringer, přišel dlouho očekávaný příkaz od Razera – zaú-
točit na všechna plavidla Galaktické flotily. Velký Razerův plán odplaty tak započal. Hvězda smrti byla 
bez energie a spojenecká flotila ve značném oslabení. Síly STF byly sice také menší, než na počátku 
tažení, ale jádro flotily, zastoupené několika speciálními křižníky, zůstalo netknuto. Razer měl navíc 
v záloze několik tajných plánů. A jeden z nich použil právě teď.  
 
Každý křižník STF, kromě Thunderbringera, ve chvíli, kdy Razer vydal příkaz, odpálil dvě mohutné 
rakety. Díky momentu překvapení a silnému pancéřování bylo v prvních vteřinách bitvy rozhodnuto o 
vítězi. Každá raketa za ohromného výbuchu doprovázeného mohutnou rázovou vlnou zničila svůj cíl a 
trosky zničených lodí vymrštěné touto bezprecedentní silou rozsely zkázu mezi dosud funkčními plavi-
dly.  
 
Několik lodí Galaktické flotily se zoufale snažilo zformovat obranu nedaleko Hvězdy smrti, která se po 
výstřelu bezmocně vznášela vesmírným prostorem. Razer však neztrácel čas a vydal příkaz k útoku 
ze tří stran, za použití konvenčních lodních zbraní a vesmírných droidů. Několik ostatních těžce po-
škozených lodí spojenecké flotily se zachránilo útěkem právě ve chvíli, kdy flotila STF zničila či obsa-
dila poslední imperiální plavidla. 
 
O několik minut později, těsně poté, co za těžké krycí palby dosedlo několik speciálních jednotek pod 
vedením Rusty Mashera na povrch Hvězdy smrti s cílem ukrýt se a v budoucnu zasadit nečekaný 
úder, přepnula Hvězda smrti na rezervní energii a unikla do hyperprostoru. Razer, který předvídal 
tento výsledek, zavolal na pomoc svoji záložní flotilu a začal s pronásledováním s cílem nezastavit se, 
dokud nevymýtí všechny Sithy a Jedie v galaxii... 
 
Replikator k Parganauxu nedoletěl, protože senzory jeho lodi zachytily vongskou flotilu, jak letí pryč od 
planety, směrem ven z galaxie. Usoudil, že Yuuzhan Vongové prohráli bitvu o Parganaux a nyní zba-
běle utíkají pryč. Nastavil tedy kurz flotily a vydal se ji pronásledovat. Po několika minutách letu v hy-
perprostoru se flotila zastavila u jisté planety, aby se zde k ní připojily další přeživší vongské flotily. 
Téhle chvíle Replikator využil a vletěl se svoji lodí do hangáru gigantické Světolodi, jediné, která Von-
gům ještě zbyla. Bylo více než jasné, že Korthot se nachází právě zde.  
 
Replikator přistál v hangáru bez problémů, ovšem jeho přítomnost byla ihned zaregistrována stráží. 
Replikator se vyzbrojil jedinou možnou zbraní, kterou měl u sebe – Amphistaff, kterou získal darem od 
Vongů, když s nimi před sedmi lety vyjednával spojenectví. Všechny Vongy, na které narazil, bez vět-
ších potíží porazil. Nakonec stanul až před hlavním vchodem do centra lodi. Zde potkal Tokshaara, 
vongského velvyslance, který mu kdysi pomáhal v přípravě invaze. Tokshaar ho žádá, aby nechal 
toho zbytečného krveprolití a zastavil svoji pomstu. Chce, aby místo toho pomohl Vongům získat zpět 
ztracenou výhodu. Jedině tak může být Galaktická flotila poražena. Replikator má však vlastní plán a 
Tokshaara chladnokrevně probodává.  
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Poté vstupuje do centra lodi, kde už na něj čeká Pán války Korthot, taktéž vyzbrojený zbraní Amphis-
taff. Korthot považuje Replikatora za zrádce, který chtěl jen zneužít moci Vongů ve svůj prospěch. 
Replikator Korthotovi prozrazuje svůj plán – hodlá ho zabít a prohlásit se za neomezeného vládce 
všech Vongů. Pak bude vládnout těm flotilám, armádám a planetám, které ještě Vongům zbyly. A ti, 
kteří ho nebudou uctívat, zemřou jeho rukou. Korthot však vysvětluje, že tento plán mu nemůže nikdy 
vyjít, protože Yuuzhan Vongové uctívají jen své božstvo. 
 
Následně dochází k souboji – ukazuje se, že Korthot je opravdu velmi schopným bojovníkem. Replika-
tor nemůže proti němu použít Sílu přímo, protože na Vongy nefunguje. Tak ji alespoň používá ve 
vlastní prospěch – zvyšuje si rychlost, regeneruje zranění a provádí rychlé úhyby. Díky této výhodě 
získává velkou převahu a za pár minut Korthota poráží. Korthot padá mrtev k zemi, Replikator odchází 
zpět do své lodě a letí zpět na Exocron. Jakmile Vongové vidí, že jejich vůdce je mrtev, shromažďují 
všechny své jednotky v galaxii a definitivně se stahují pryč. 
 
Dark Fighter přichází za Replikatorem, aby mu přednesl svůj plán. Hodlá přemluvit Darth Badona ne-
bo Lyru Joraka, aby přestoupili na jejich stranu a pomohli jim v ničení Jediů. Fighter radí, že pokud by 
se do celé věci vložil Replikator osobně, byla by zde velká šance, že takto získají nové spojence. 
 
Velmistr D-Ton se konečně odhodlal k tomu, co měl udělat již dávno. Nasedl do své lodě a odletěl, 
aniž by komukoliv nahlásil, kam směřuje. Bylo to neobvyklé, protože poslední dobou vždy někomu 
říkal, kam letí, pro případ, že by byl zabit nebo zajat, aby někdo mohl pokračovat v jeho práci – ať už v 
hledání artefaktu nebo ve špionáži.  
 
Za chvíli už se loď vynořila u asteroidu Boba Poilsda, přímo před flotilou, která tam čekala na přilétá-
vající loď. Chvíli trvalo, než se flotila vzpamatovala z překvapení, protože žádná neohlášená loď k nim 
nepřiletěla už několik týdnů. D-Ton nikam nechvátal, tak klidně počkal, až se všechny k němu otočí a 
poctivě ho zaměří.  
 
Velitel flotily kontaktoval D-Tona a nařídil mu, aby se identifikoval. Když uviděl, že je to Jedi, přikázal 
mu, aby okamžitě odletěl, jinak bude zničen. Jenže D-Ton se nenechal zastrašit a snažil se flotilu 
přemluvit, aby odletěla pryč. Vyjednávání však nepomáhá. 
 
Lodě okamžitě zahájily palbu, kterou ale D-Ton velmi dobře očekával. Loď během jejich krátkého roz-
hovoru stačila vyhodnotit dráhu většiny střel a tak bylo možné úhybnými manévry všem uhnout. Palba 
ještě pokračovala, ale loď stále úspěšně kličkovala a zásahy, které obdržela, byly bez problémů zadr-
ženy štítem.  
 
D-Ton poté zaměřil velící křižník a vystřelil speciální torpédo SB 2.0, jehož úkolem bylo cíl paralyzo-
vat. Velitel křižníku mu nevěnoval žádnou pozornost, protože byl přesvědčen, že silným štítem jeho 
lodi nemůže nic takového proniknout. Ovšem torpédo bylo vybaveno rušičkou štítu – těsně před štítem 
ji aktivovalo, čímž vytvořilo malou trhlinu a proletělo skrz. Vrazilo do trupu a vyvolalo mohutnou explo-
zi, která křižník vážně poškodila. 
 
D-Ton poté znovu kontaktoval křižník a veliteli nařídil, aby s celou flotilou odletěl pryč. Velitel se tento-
krát rozhodl, že si s Jediem nebude zahrávat a nechal flotilu stáhnout pryč. D-Ton tak mohl bez pro-
blémů přistát na povrchu. Po přistání ho však očekával uvítací výbor, složený především z vojáků. 
Flotila zřejmě nezapomněla upozornit základnu, co se na ně žene. Jejich palba D-Tona zasáhla na 
tom nejzranitelnějším místě – ožehla mu lak okolo dveří lodi, zatímco k němu se ani nepřiblížila, díky 
jeho osobnímu štítu. D-Ton všechny vojáky pomocí Síly zneškodnil. 
 
Cesta komplexem se nesla v podobném duchu. Střelba vojáků následována tupými nárazy do zdí či 
podlahy. Postavili se na odpor asi ještě na třech místech, ale s nulovou úspěšností. Bob seděl ve své 
kanceláři, seděl na své židli a byl už nejspíš smířený s tím, co ho čeká. D-Ton po něm požadoval veš-
keré informace o Jessice. Když se Bob snažil vymlouvat na hledání v počítači, D-Ton použil mírného 
násilí a všechny informace ihned dostal. 
 
Když se dozvěděl, že Jessika je mrtvá, Boba Poilsda nemilosrdně zabil. Zničil totiž všechny vyhlídky 
na poklidný život po skončení téhle války. Potom se D-Ton vrátil do hangáru a odletěl zpět na Ord 
Mantell, jako by se nic nestalo. 
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Admirál James Kertos, který se skrýval na jisté planetě před spravedlivým trestem Chissů, měl dost 
času na to, aby dokončil svůj velký projekt pro svého pána, Replikatora. Sestavil velkou armádu elit-
ních bojovníků jménem "Black Reapers", verbovaných z řad nejloajálnějších Chissů. Tyto bojovníky 
vybavil nejmodernějším brněním, které bylo vyrobeno z cortosisu, jenž získal z velkých zásob ve měs-
tě Tibannopolis na Bespinu. Brnění dokáže tedy odolat světelnému meči, ale i extrémním teplotám a 
vakuu a má také maskovací zařízení a ochranný štít. Je neprodyšně uzavřeno a má dokonalé filtry, 
takže ochrání před biologickým, chemickým i radioaktivním nebezpečím. 
 
Kertos shromáždil všech 500.000 bojovníků, kteří se nyní dokázali hravě vyrovnat i legendárním Man-
dalorianům. Nařídil jim, aby zahájili své sabotážní a teroristické akce na všech planetách, s cílem zni-
čit Nové Impérium a všechny jeho spojence. Poté Kertos odlétá pryč z planety, aby vyhledal Replika-
tora a informoval ho o svém postupu. Pomocí Holonetu, který byl celou dobu v jeho moci, Replikatora 
snadno našel a přistál na planetě Exocron. 
 
Replikator mezitím vymýšlel plán, jak přemluvit Lyru Joraka a hlavně toho zrádce Darth Badona, aby 
se přidali na jeho stranu. Po příletu Kertose a jeho elitní armády však získal velmi silný argument. 
Vojáci komanda jsou dostatečně vycvičení pro boj s jakýmkoliv protivníkem – i s Jediem nebo Sithem. 
 
Lyru Jorak konečně dorazil na Darksaber, jak mu Badon přikázal. Badon mu na rovinu říká, že ví, že 
to byl on, kdo udal jeho tajnou pozici Replikatorovu služebníkovi a Lyru Jorak nezapírá. Vysvětluje ale, 
že pozici vyzradil, protože byl přesvědčen, že Darth Badon toho Sitha porazí a zabije. Kromě toho od 
něj dostal krystal Jenruax, který si Badon může vzít. Badon však Joraka pomocí Síly omračuje a od-
náší do své lodi. 
 
Badon nabral směr na Korriban, planetární obrana byla podstatně menší, než dříve, a sám Imperátor 
zde zrovna nebyl. Badon tedy přistál, ohlásil se vojákům, aby ho neobtěžovali, a šel do Údolí Temných 
pánů, přičemž Joraka stále udržoval v ochromení. Jakmile dorazil do údolí, přivázal Joraka ke kamen-
nému sloupu a vyslal do něj proud blesků Síly... Zapomněl však, že Jorak má u sebe stále svůj světel-
ný meč. 
 
Naneštěstí pro Badona se Lyru Jorak včas probral, přitáhl si světelný meč do ruky, přesekl řetěz a 
začal čepelí pohlcovat blesky. Část blesků šla do Joraka a probudila v něm dávno skrytou zlobu a 
nenávist. Badon nedokázal do Joraka pouštět blesky dlouho a tak Lyru využil situace – rozběhl se a 
skočil přímo proti Badonovi, meč v ofenzivní pozici, a se vším svým dlouho ukrytým vztekem a nená-
vistí na svého protivníka začal útočit. 
 
Badon vše vykryl, použil Sílu zrychlení a začal rychle dorážet na Joraka, ale zároveň také pomalu 
ustupoval do jedné z místních hrobek. Jorak tuto lest neprokoukl a začal směle útočit na Badona dál. 
Badon mnohokrát chtěl přeseknout Jorakovi meč, ale ten to vždy vykryl. Jakmile však byli v hrobce, už 
dost daleko od vchodu, použil Badon odražení od zdi, Zrychlení a Zuřivost a zaútočil s takovou ver-
vou, že Jorakovi přesekl meč a usekl mu ruku.  
 
Badon poté do překvapeného Joraka začal posílat další vlnu blesků, ale pouze na obličej, takže za 
několik chvil ho měl zničený; totálně neopravitelná tkáň, kůže a svaly. Potom mu mečem vypíchl oči a 
usekl nos a spodní čelist. Chvíli do něj pouštěl blesky, dokud Jorak neomdlel naprostým vyčerpáním a 
šokem. Darth Badon potom odešel zpátky do hlavního sídla na Korribanu, do své meditační komory v 
paláci, a všem vojákům řekl, že pokud to nebude důležité, nikdo ho nesmí vyrušovat. Poslal ještě krát-
kou zprávu Avonsovi, aby i s HK-75 přiletěli sem k němu na Korriban.  
 
Lyru Jorak se po krátké době probral z bezvědomí a pocítil nesnesitelnou bolest. Chtěl křičet, ale ne-
mohl. Chtěl se podívat, kde je, ale nemohl. Neměl oči ani ústa, jediné co mu z obličeje zbylo byl otvor 
po nose, díky kterému mohl částečně dýchat. Celé tělo ho bolelo a necítil svoji pravou ruku... V Jora-
kově nitru se začaly hromadit emoce nenávisti, hněvu a strachu. Cítil kolem sebe temnou stranu Síly, 
která jím procházela jako nikdy předtím. Začal Temnou stranu vstřebávat, pohlcoval ji a oddával se jí. 
Její koncentrace byla v této kobce poměrně vysoká, takže po nějaké době nabral dost odvahy a sil, 
aby mohl vstát. Stál tam a nic neviděl. Nebylo by moudré jít korribanskou hrobkou naslepo. S vědo-
mím, že tady nejspíš zemře, se jeho emoce znásobily a upadl na kolena. Snažil se křičet, uvolnit svou 
nenávist a hněv. To jeho agónii příliš nepomohlo a tak opět omdlel, sám a opuštěn v hrobce nějakého 
Sitha. 
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Gediman před pár hodinami obdržel depeši z planety Cejansij, kde již několik měsíců pracuje prů-
zkumný tým s cílem najít nová ložiska surovin. Tým se prokopal až do kilometrové hloubky a zde na-
lezl něco, co nedokázal vysvětlit – podzemní chrám. Prý velmi starý, ale přesto zachovalý. Na hlavním 
oltáři prý leží něco, co odpovídá popisu fragmentu Kho'ramonovy kápě. Velitel týmu žádá, aby tam byli 
posláni archeologové, ale Gediman tam hodlá vyslat Jedie. V tomhle se totiž vyznají lépe. 
 
Gediman si předvolal D-Tona a pověřil ho tím úkolem. D-Ton ho rád přijal a odešel rovnou do hangá-
ru, kam nechal svolat Koba a Guiverouse. Ti mu při té příležitosti ihned vykládají svůj plán založení 
nového jedijského chrámu. D-Tonovi plán připadá dobrý – navíc do jednoho chrámu se zrovna chysta-
jí, takže pokud bude vyhovovat, bude rekonstruován. D-Ton pak Jediům vykládá svůj další plán – 
hodlá navštívit všechny bytosti v galaxii, které ovládají Sílu, aby se jich zeptal, na čí straně stojí. Ty, 
které budou stát proti Jediům, budou muset být zpacifikovány. 
 
Dark Fighter zrovna nacvičuje v exocronských lesích své bojové umění, když v tu chvíli dostává tlu-
menou telepatickou zprávu od nějakého uživatele Síly. Jediné, co mu osoba stihne prozradit je to, že 
se nachází na Korribanu a nutně potřebuje pomoc. Dark Fighter na nic nečeká a okamžitě odlétá na 
Korriban, na který se mu daří opět bez problémů přistát. Zamíří rovnou do Údolí Temných pánů, od-
kud cítí přítomnost té osoby. Po dlouhém pátrání nachází polomrtvého Lyru Joraka. Stabilizuje jeho 
zdravotní stav a vynáší ho z hrobky. Zde je napaden malou skupinkou imperiálních vojáků, kteří zřej-
mě zaregistrovali jeho přistání. Všichni vojáci jsou však eliminování a Fighter bez potíží odlétá zpět na 
Exocron, aby přinesl Joraka Replikatorovi. Replikator přivolává několik lékařských droidů, aby vyléčili 
Jorakova nejzávažnější poranění. Jeho obličej však i nadále zůstává znetvořen. 
 
Trojice jedijských plavidel dorazila k planetě Cejansij. Jediové přistáli na povrchu a zamířili přímo 
k hlavnímu výtahu do podzemí. S jeho pomocí sjeli až do nejhlubšího patra těžebního komplexu, kde 
se setkali s šéfem průzkumného týmu. Podle jeho hlášení jsou stěny chrámu z nějakého materiálu, 
který odolává laserovým vrtákům razících strojů – chrám byl objeven prakticky náhodou, když se je-
den z razících strojů rozbil nárazem do stropu, či „střechy“. Tým však nalezl vstupní dveře, které pře-
kvapivě nebyly zavřené.  
 
Jediové ihned zjišťují, že artefakt na oltáři je skutečně poslední část Kho’ramonovy kápě. Kromě něj tu 
je jakási kamenná destička a runami, které však nelze přeložit. D-Ton se ujišťuje, že artefakt není 
chráněn žádnou pastí a proto ho ze stojanu bere. S Guiverousem poté odlétá na Ord Mantell, zatímco 
Kobe zůstává, aby chrám kompletně prozkoumal a určil, zda je vhodný pro přestavbu. 
 
Darth Badon se vrací na Korriban, aby se ohlásil u Imperátora Noora a vyprávěl mu o posledních udá-
lostech. Noor se tak dozvídá o úspěšném souboji s Lyru Jorakem, který byl shledán za zrádce. Ovšem 
zároveň informuje, že jeho bezpečnostní týmy našly v Údolí Temných pánů mrtvou skupinku imperiál-
ních vojáků – a Jorakovo tělo tam už nebylo.  
 
D-Ton předává poslední část artefaktu Gedimanovi. Ten se nechal přemluvit a souhlasil s tím, že o 
Kho'ramonově kápi řekne Darth Noorovi. Usoudil totiž, že Nové Impérium je spolehlivé a nemá v 
úmyslu Povstalce zradit – obzvláště po tom, co STF provedla otevřený útok proti imperiální flotile. 
Navíc by Noor mohl pomoci s překladem textu na destičce. Ihned tedy volá na Korriban a žádá Noora, 
aby neprodleně přiletěl. Noorovi jsou po jeho příletu ukázány všechny fragmenty a Gediman mu říká 
vše, co o nich ví. Noor chce vědět, proč mu o tom Povstalci říkají teprve teď a proč mu to vůbec zata-
jovali. Gediman se přiznává, že si Kho'ramonovu kápi chtěl nechat jako pojistku – pokud by Noor Po-
vstalce zradil, nedostal by zbraň na zničení Replikatora. Noor celou věc chápe, půjčuje si fragmenty i 
destičku s prastarými texty, aby je mohl prostudovat, a odlétá zpět na Korriban. 
 
Rusty Masher a jeho komando droidů zahájilo svoji přepadovou akci. Prorazilo trup Hvězdy smrti, na 
jejímž povrchu nějakou dobu tajně přebývalo, a vniklo na několik palub. Odsud se postupně probojo-
valo až do centrálního velitelství. Ačkoliv vojáci palubní ostrahy měli velkou přesilu, nepodařilo se jim 
těžce vyzbrojené droidy zastavit. Za pár chvil byla Hvězda smrti v moci STF. 
 
Po několika dnech usilovné práce Darth Noor přeložil prastarý text, který představoval návod na se-
stavení a použití. Noor poté všech sedm artefaktů sestavil a vytvořil tak Kho'ramonovu kápi. Podle 
všech informací Kho'ramonova kápě uvězní a následně zničí nesmrtelného sithského ducha, takže ten 
se nebude moci vrátit ani tam, odkud přišel – do Chaosu. Je tu ale problém – aby mohla být kápě 
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použita, musí si ji někdo dobrovolně nasadit a nechat své tělo ovládnout sithským duchem. Pak ho 
bude moci kdokoliv normálně zabít; jakmile bude nositel kápě zabit, zemře s ním i uvězněný duch. 
Jakmile je jednou kápě nasazena, přisaje se ke svému nositeli a nepustí se ho, dokud nebude duch 
(potažmo uživatel) zabit. Darth Noor moc dobře ví, že nikoho k dobrovolnému nasazení kápě nepře-
mluví...  
 
Ve stejnou chvíli se však Noorovi zjevuje duch jeho starého známého – Kimara. Noor je překvapen, že 
se mu Kimar zjevil a že s ním chce mluvit. Kimar mu vysvětluje, že ho poslal duch Qui-Gon Jinna. Ten 
ho prý celých devět let učil, jak má obrátit tak mocného Sitha, jakým Noor je, na světlou stranu Síly. 
Noor ho ujišťuje, že není žádným Sithem, že neuznává jejich učení. Kimar však vysvětluje, že pokud 
chce porazit Replikatora, musí být plně sloučen se světlou stranou Síly, což nyní ještě není. Aby se 
stal plnohodnotným Jediem, musí se nejprve zbavit svého titulu "Darth" a veškeré moci nad Novým 
Impériem. Darth Noor však ví, že pokud nyní odejde od Impéria, Replikator by se mohl rychle dostat k 
moci. Proto si zatím nechává čas na rozmyšlenou... 
 
Lyru Jorak je ochoten sloužit Replikatorovi, pokud ho naučí vidět pomocí Síly. Dark Fighter je také 
ochoten svému novému kolegovi pomoci vypořádat se se svými zraněními, ovšem chce od Joraka 
trochu krve, aby nakrmil svoji Masku děsu. 
 
Darth Noor přilétá na Ord Mantell, aby Jediům vysvětlil svůj plán souboje s Replikatorem. D-Ton, Kobe 
i Guiverous budou mít v sobě implantované neurální implantáty III. stupně, které je učiní imunními vůči 
Replikatorovu duchovi. Jakmile nastane závěrečný souboj, Noor si nasadí Kho'ramonovu kápi. Až 
bude Replikator jejich společnými silami zabit, jeho duch se bude přirozeně snažit vniknout do nového 
hostitele – a jediným volným hostitelem bude Noor. Tak bude duch lapen v pasti a pak se budou mu-
set Jediové utkat s ovládnutým Noorem. Až ho zabijí, Replikator bude konečně zničen. Jediové jsou 
velmi překvapeni Noorovým sebeobětováním, a velmi si ho váží. 
 
Darth Noor se s velmistrem D-Tonem také podělil o informaci, že Darth Badon se v současnosti na-
chází na Korribanu. Nebylo jisté, jak dlouho tam zůstane, proto se D-Ton rozhodl jednat rychle. Guive-
rous se vydal s ním, jen tak pro jistotu. Přistání na Korribanu proběhlo bez obtíží, stejně tak jako hle-
dání Darth Badona. D-Ton mu vysvětluje, že se již blíží závěrečný boj proti Replikatorovi a chce proto 
vědět, na čí straně vlastně stojí. U Noora má už jasno, ovšem Badon by mohl dělat problémy. Ten ho 
ale ujišťuje, že také bojuje proti Replikatorovi a jeho dvěma stoupencům, i když sám je na temné stra-
ně Síly.  
 
D-Ton mu nabízí pomoc a podporu, pokud ovšem přijme kodex Jediů. Bude se také muset vzdát titulu 
“Darth“ a prokázat, že je ochoten spolupracovat. Badon ale odmítá takhle velké spojenectví. Moc 
dobře totiž ví, že jedijský kodex nikdy přijmout nemůže – Replikatorovo učení v něm zanechalo příliš 
mnoho zlého. Přivolává však Avonsa, který by se k Jediům mohl znovu připojit. Ten je velmi rád, že 
dostává druhou šanci a je ochoten ihned složit přísahu věrnosti. Poté D-Ton, Guiverous i Avonso odlé-
tají na Ord Mantell. 
 
Mistr Kobe je stále na planetě Cejansij, kde pokračuje ve své průzkumné činnosti. Jedné noci zajel 
znovu do podzemí, aby ho pečlivěji prohlédl. Jedna chodba vedla do místnosti, kde se nacházela jed-
na z částí artefaktu a druhá cesta vedla kamsi, kam archeologové příliš nechodili. Z vyprávění v táboře 
se doslechl, že jsou tam dveře, které nejdou otevřít, a že se nechtějí unáhlit s odstřelem, dokud nevy-
čerpají všechny možnosti otevření. Kobe se tedy vydal přímo k těmto dveřím. Byly to mohutné dveře 
poseté různými znaky, jakoby se na nich ocitly vzory několika ras, které měly v minulosti co dočinění s 
tímto chrámem. Kobe použil na dveře Sílu, ale nic se nedělo. Posadil se tedy a začal se skrze Sílu 
soustředit na toto místo.  
 
Kolem něj procházely nejrůznější postavy oblečeni v rouchách Jediů. Míhaly se ohromnou rychlostí 
jako by čas běžel tisíckrát rychleji než normálně. Snažil se všimnout nějakého náznaku otevření, ale v 
této rychlosti to šlo jen ztěžka. Obraz se zatměl a zase rozjasnil. Byla tam teď jen jedna postava. Po-
zorovala dveře a hledala nějaký bod na zdi. S použitím Síly vysunula kámen, který měl v sobě jakýsi 
otvor. Vytáhla světelný meč a zasunula ho do otvoru. Na dveřích bylo slyšet cvaknutí zámku a postava 
Sílou dveře bez problému otevřela. Obraz zmizel a postupoval podle toho, co právě viděl. Kámen 
nalezl bez větších problémů. Zasunul do něj svůj světelný meč a ten se rozzářil, jako zelená pocho-
deň. Zámek se odemkl, Kobe znovu použil Sílu a dveře se tentokrát otevřeli. Vytáhl meč z kamene a 
pokračoval. Chodby nebyly poseté pavučinami a zamořené prachem, jak by se mohlo zdát; byly čisté.  
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Sotva si Kobe uvědomil, že místo je docela podezřelé, odkudsi z chodby na něj zaútočili dva bojoví 
droidi. Kobe se jim snažil vysvětlit, že je Jedi, ale droidi to považovali za lež. Podle nich tu před více 
než sty lety došlo k velké tragédii, při které byli pobiti všichni zdejší Jediové. Tehdy se všechny dveře 
napevno uzavřely a do místností začal pronikat smrtící plyn. Od těch dob tu zůstali jen tihle dva droidi, 
kteří se rozhodli, že budou chrám bránit před všemi narušiteli. Ihned poté droidi zahajují palbu, ale 
Kobe ji lehce odráží. Nakonec oba ničí pomocí Síly a pokračuje nerušeně dál. Objevuje další části 
chrámu a je s nimi velmi spokojen. Vrací se zpět do povrchového tábora, aby vyslal zprávu D-Tonovi – 
chrám je vhodný k rekonstrukci. 
 
Replikator zatím naučil svého nového učedníka Joraka novým schopnostem Síly, které mu částečně 
pomohly překonat těžký handicap. Potom se rozhodl, že vyzkouší komando Black Reapers v akci – 
využil informací, které mu Jorak poskytl, a poslal flotilu na planetu Cotellier. Ta je v moci organizace 
Shadows a na jejím povrchu jsou velká naleziště krystalů Nova, které tvoří významný obchodní artikl.  
 
Cílem komanda však není doly ukořistit, ale paralyzovat. Relativně malá, ale přesto velmi schopná 
flotila dorazila k planetě a napadla její orbitální obranu. Ta byla zákeřným útokem cizinců velmi zasko-
čena a nezmohla se na větší obranu.  
 
Komanda se dostala až na povrch a pomocí mohutných náloží zničila většinu těžebních komplexů. 
Část komanda vnikla také do velícího centra a z místního personálu pomocí násilí získala zajímavé 
informace. Když se flotila vrátila zpět na Exocron, její velitel se osobně setkal s Replikatorem, aby mu 
vše vylíčil – kromě méně podstatných informací se mu podařilo zjistit jednu velmi cennou: Povstalci 
mají své sídlo na Ord Mantell... 
 
Jakmile se Razerovy invazní flotily, nyní značně posílené o několik let tajně vyráběné supertěžké droi-
dy a nové typy bitevních lodí, přiblížily k hranicím Impéria, byly napadeny velmi odvážnými obránci 
těchto pohraničních oblastí. Leč zcela neúspěšně. A tak tato druhá nejsilnější flotila a armáda v galaxii 
postupovala dál za Razerovým cílem.  
 
Když se přeci jen někde Nové Impérium zmohlo na pádnou obranu nějakého měsíce nebo asteroidu, 
vyřešila to Hvězda smrti jediným výstřelem – Razer si teď nemohl dovolit nechat nepřátele v zádech. 
Musel postupovat rychle, jestli chtěl dosáhnout faktického ochromení Impéria a obsazení jeho klíčo-
vých planet. Cítil totiž přítomnost někoho, nebo něčeho, s ohromnou silou a nehodlal se spoléhat je-
nom na Hvězdu smrti. Už brzy vstoupí do centrálních systémů galaxie, kde se odehraje rozhodující 
bitva se zbývající částí Imperiální armády... 
 
Zpráva o postupu STF se rychle dostala nejen do oficiálního centra galaxie – na Coruscant, ale i do 
sídla Nového Impéria – na Korriban. Darth Noor byl nemile zaskočen, když zjistil, s jakou efektivitou 
používá Razer Hvězdu smrti proti jeho jednotkám. Vydal proto příkaz, aby se veškeré operace Impéria 
soustředily proti STF. Velkoadmirál Wilcon a velkoadmirál Piett shromáždili své obří flotily a stáhly je 
na nejkritičtější místa. 
 
Dark Fighter naučil Joraka vše, co mu slíbil a potom s ním odletěl na Artus. Zde Fighter zabil jednoho 
místního boháče a zabavil jeho sídlo, potom sehnal pár zručných vědců a několik nejlepších doktorů 
na planetě. Fighter je uvěznil v obsazeném sídle a výhružkami je přinutil, aby začali pracovat na spe-
ciální masce pro Lyru Joraka. Pak dal pár instrukcí druhé skupince vědců, která má zas za úkol vyrobit 
prototyp speciální střelné zbraně. Lékařům a jejich droidům přikázal, aby vyrobenou masku implanto-
vali na Jorakův obličej. Pokud vše půjde podle plánů, nikdo z nich nezemře a oba Temní Jediové se 
vrátí, odkud přišli. 
 
Kertosovo komando "Black Reapers" opět zasáhlo – tentokrát se jeho útočná flotila přesunula přímo k 
Ord Mantell, sídlu Povstalců. Gediman nechal ihned aktivovat ochranný štít, aby zamezil invazi, a 
vyhlásil bojový poplach. Na orbitě se mezitím rozhořela bitva. Obranná flotila planety byla však oproti 
útočníkům velmi slabá a brzy její velitel začal žádat o posily. Ovšem Gediman si byl moc dobře vědom 
toho, že pokud by posily vyslal, musel by nejprve deaktivovat štít. A potom by hrozila otevřená invaze. 
Gediman tedy vyslal nouzový signál do okolí a doufal, že ho včas zachytí nějaká imperiální flotila. 
 
Poručík Tiberov a plukovník Ganor Batar, Kertosovi tajní agenti v řadách Povstalců, se rychle dozvě-
děli o útoku Kertosových bojovníků na planetu. Nepozorovaně pronikli do řídící centrály a odsud deak-
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tivovali generátor štítu na orbitě. Jakmile to útočící flotila spatřila, zahájila invazi doprovázenou orbitál-
ním bombardováním. Obranná flotila Povstalců se sice snažila bombardéry zničit, ale bylo jich příliš 
mnoho. Povstalci rychle zjistili, co se stalo. Nyní neměl Gediman co ztratit a okamžitě vyhlásil bojovou 
pohotovost. Všichni bojeschopní muži byli vyzbrojeni a posláni do obranných linií. 
 
Gediman také shromáždil všechny schopné piloty a dobrovolníky, vyzbrojil je všemi stíhačkami, které 
na základně byly, a poslal je do boje. O místo pilota se přihlásili i Khameir Sarin, Potty a Max, kteří 
dostali nejlepší letouny a byli pověřeni velením. Cílem těchto stíhaček bylo sestřelení pokud možno co 
největšího počtu nepřátelských bombardérů a výsadkových lodí. Desítky letounů opustily hangáry a 
vrhly se vstříc nepříteli. Bojovalo se na orbitě, i v atmosféře, ovšem Kertosovy síly měly velkou početní 
přesilu a přestože bylo sestřeleno mnoho jejích letounů, ještě většímu počtu se podařilo úspěšně při-
stát a vypustit pěší vojsko. 
 
Povstalecká základna, která byla vážně poškozena bombardováním, ztratila mnoho obranných stano-
višť. Invazní komando Black Reapers tak snadno proniklo až dovnitř a zde začalo útočit na vše živé. 
Povstalci se pomalu, ale jistě, stahovali do nitra základny. 
 
D-Ton se zapojil do bitvy, jakmile slyšel o flotile nad planetou. Byl už skoro v hangáru, když ho zastihla 
zpráva o vypnutí štítu a útoku přímo na základnu. Naskočil do své lodě a vrhl se do boje s nepřátel-
skou flotilou. Všude létaly bombardéry a i k zemi se snášelo pár výsadkových lodí. Bylo jasné, že 
obranné lodě všechny nezvládnou. D-Ton určil ze senzorů pět nejnebezpečnějších cílů a začal je za-
měřovat. Mezitím byl pod silnou palbou stíhaček, které bránily bombardování. Štíty ale spolehlivě za-
držely všechny střely a D-Tonova loď mohla dokončit celý proces – přestože byla pravděpodobnost 
zásahu poměrně nízká, zahájila palbu. Od lodi se oddělilo postupně pět raket, které kličkovaly směrem 
k nepřátelským lodím. Vzápětí se ozvaly čtyři silné exploze a poté i pátá. Ze dvou bombardérů a tří 
výsadkových lodí už zbývaly jen trosky. Ještě chvíli střílel na pár stíhacích letounů, když si všiml, že i 
přes jeho snahu se už povrch hemží nepřátelskými jednotkami. Usoudil, že užitečnější bude rozhodně 
dole, proto přistál zpět do hangáru a vrhl se boje v chodbách pevnosti. 
 
Po přijetí nouzové zprávy Kobe nasedl do své lodi a zadal kurz na Ord Mantell. Loď vstoupila do hy-
perprostoru a za pár hodin byla na orbitě planety – kolem létaly rakety a spousta stíhaček. Kobe věděl, 
že tady nebude nic platný, a proto co nejrychleji přistál v hangáru. Byla tu také loď D-Tona.  
 
Guiverous manévroval svou méně obratnou lodí mezi bombardéry, ale podařilo se mu jich sestřelit jen 
pár, a proto se raději uchýlil k pozemnímu boji. Dosedl s lodí na střechu budovy věznice a rychle se-
skočil do horního patra skrz probořený strop. Okamžitě se rozhlédl a viděl mnoho vězňů, jak utíkají z 
cel, a poznal, že tudy cesta nevede. Utíkal k hlavnímu administrativnímu sálu, a uzřel mrtvou recepční 
a čtyři nepřátelské vysoce obrněné vojáky, jak se rozcházejí. Guiverous vtrhl mezi ně a zaútočil svým 
světelným mečem, ale marně. Rychle zjistil, že brnění vojáků je z cortosisu. Vojáci opětovali útok, ale 
Guiverousovi se ho podařilo odrazit. 
 
Utekl směrem do zasedacího sálu, v jedné ruce meč a v druhé blaster. Snažil se obě zbraně co nejví-
ce využít. Jakmile ale dorazil do zasedacího sálu, hned ve dveřích jej zasáhla raketa. Ani ji nestihl 
odrazit a se šílenou bolestí tvrdě dopadl na dlažbu. Blaster to nevydržel a rozpadl se, ale meč stále 
držel. Povstal a pohlédl na dveře. Stál v nich jeden člen komanda a nabíjel svůj raketomet. Guiverous 
soustředil zbylou Sílu a skočil na stěnu, odrazil se ke stropu a kopl protivníka do hlavy. Pak skočil 
zpátky do chodby, protože následující sprška střel a několik raket na něj byla moc. Síla jej opět varo-
vala: zezadu na něj letěla šavlo-šipka. Vykryl ji mečem, ale viděl, že na něj letí další salva alespoň 
deseti. Nestihl je všechny vykrýt a byl trefen do ramene, břicha a stehna. Upustil meč a potácel se 
pomalu k prvnímu sedadlu v zasedacím sálu. Upadl na zem a poslední co viděl, bylo několik vojáků, 
jak na něj mířili pistolemi... 
 
Probudil se, když jej dva velcí muži v brněních táhli po chodbě. Měl na ústech jakýsi přístroj, který mu 
zabraňoval mluvit; ruce a nohy svázané a ani jimi nemohl hýbat, asi díky účinkům sedativ. Zmítal hla-
vou, ale kdosi jej kopl a on se nehýbal. Netušil, co bude dál, ale stále jej táhli tou dlouhou chodbou, 
jako by byla nekonečná. Přemýšlel, kde je, jestli je vlastně vůbec pořád na Ord Mantell, ale připadalo 
mu to pravděpodobné. Slyšel hluk bitvy a občas ho táhli po krvavých skvrnách. Podíval se na vojáka, 
co šel za ním, a viděl, že drží jeho světelný meč, nebo spíš zbylé součástky z jeho meče. Zaklonil 
hlavu a nechal se vléct. 
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V hangáru se neustále bojovalo. Hrstka Povstalců odolávala větší skupině vojáků komanda Black 
Reapers. D-Ton naprogramoval ve své lodi autopilota a automatické zaměřování nepřátelských cílů. 
Pak vyskočil ven, aby se mohl do boje zapojit osobně. Loď se mezitím dostala pod palbu jejich blaste-
rů a dokonce jednoho raketometu. Štíty vše vykryly a pak začala odvetná palba – ovšem proti brněním 
nepřátel měla jen malý efekt. 
 
D-Ton a povstalečtí vojáci se poté probojovávají do nitra základny. Cestou jsou však napadeni počet-
nou skupinou protivníků a během boje přichází D-Ton o velkou část svého doprovodu. Sám je chráněn 
osobním štítem, takže dokáže střelám nepřátel docela slušně odolávat. Proti Black Reapers používá 
Sílu, která se ukazuje být jedinou efektivní zbraní. Nakonec se D-Ton a jeho vojáci dostali až k linii, na 
které se Povstalci bránili. Stahovali se do okolí řídícího centra.  
 
Kobe mezitím procházel poničenou základnou a hledal D-Tona. Připojil se ke skupince povstaleckých 
vojáků, kteří se vydali s ním. Cestou na ně však neustále útočili nepřátelé, takže hledání D-Tona bylo 
dost složité. Kobe však nakonec spatřil Guiverouse, jak ho vleče dvojice nepřátel. Pomocí Síly mu 
nenápadně na dálku rozvázal pouta a telepaticky mu vzkázal, aby se rychle probudil z omámení. 
 
Guiverousova pouta povolila ve správný okamžik. Probral se těsně před rampou na loď. Skočil a kopl 
jednoho z vojáků do hlavy, ale nečekal tak rychlou odezvu, protože jej kdosi trefil puškou s ohromnou 
tlakovou silou, a tak Guiverous odletěl až do lodi. Její rampa se okamžitě zvedla a loď začala starto-
vat. Guiverous se otočil, aby zjistil, co se stalo – ale v tu chvíli jej opět trefila šavlo-šipka; tentokrát do 
oka. 
 
Skupinka Koba se snažila zabránit v odletu lodi Guiverousových únosců. Rychle se přesunula do 
hangáru, ovšem v cestě ji stálo několik členů Black Reapers. Ti ji bohužel zaměstnali na tolik, že ne-
stihla do hangáru doběhnout včas. Navíc ji také dost zbrzdily zamčené dveře, od kterých nikdo neměl 
kód a tak je musel Kobe prosekat mečem. Povstalečtí vojáci se po proniknutí do hangáru snažili odlé-
távající loď poškodil střelbou z blasterů, ale nemělo to žádný účinek.  
 
Kobe a jeho vojáci se poté přesunuli do řídícího centra, kde už byl D-Ton a jeho skupina. Oba Jediové 
spojili své síly a dokázali zastavit nepřátelský postup. Povstalci v řídícím centru se mezitím seskupili a 
vytvořili pevná obranná stanoviště. Bitva ale ještě zdaleka nebyla vyhrána... 
 
Den střetnutí s hlavní Imperiální flotilou se neodvratně přibližoval; STF se podařilo obsadit několik 
desítek planet ve vnitřních sektorech galaxie na území Nového Impéria a neprodyšně se zde zakopat 
pro případ, že by nějakou nemyslitelnou náhodou jejich velitel neuspěl. Razer nařídil rozdělit flotilu na 
tři části – první bude tvořit Hvězda smrti a několik tisíc stíhaček, tu druhou původní křižníky, bitevní 
lodě a transporty, co se zúčastnily tažení proti Vongům. Třetí část se bude skládat z nových bojových 
křižníků a vylepšeného Thunderbringera. Tato třetí část bude sloužit jako záloha a do boje bude zapo-
jena jen pokud to bude absolutně nutné.  
 
Razer se také pomocí své zpravodajské služby tvořené přeprogramovanými droidy dozvěděl o zuřící 
bitvě na Ord Mantell. To jenom potvrdilo jeho obavy z nového nebezpečí pro jeho plány. Nemeškal a 
nařídil Rusty Masherovi, aby si vzal tu nejlepší loď z flotily a vydal se o tomto novém nebezpečí zjistit, 
co se dá. A měl by začít kde jinde, než rovnou na Ord Mantell. 
 
Senzory Masherovy lodě zaznamenávaly už z dálky neobyčejně intenzivní záblesky všeho možného 
záření, to mohlo znamenat jen jediné – na Ord Mantell skutečně zuří už alespoň několik hodin bitva. 
Rusty si pozorně prohlédl hvězdné mapy a vytipoval tři možné směry, kterými se mohou vydat uprchlí-
ci z planety, nebo invazní armády. Rozhodl se proto, ještě před vstoupením do hvězdného systému, 
vyslat oklikou několik menších průzkumných lodí vybavených hyper-pohonem do těchto pravděpo-
dobných směrů postupu nepřítele. Bude tak vědět, jakým směrem se vydá a dá mu to možnost zarea-
govat včas... 
 
Lyru Jorak, který pobýval na Artusu, navrhl, jak by měla vypadat jeho maska. Měla by být z cortosisu a 
pokrývat celý obličej. Měla by mu umožňovat mluvit a dýchat, takže by bylo vhodné, aby už nešla ni-
kdy sundat. Specifikace nahrál do počítače a předal zajatým vědcům, kteří se ihned dali do práce. 
 
Po několika hodinách boje přilétají Mandaloriané pod vedením Hucka, kteří jako jediní zachytili volání 
o pomoc. Jejich velká flotila ihned útočí na Kertosovy lodě, které jsou již dost vyčerpané předchozím 
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bojem s obranou planety. Za několik desítek minut velitel Kertosovy flotily nařizuje ústup. Všichni vojá-
ci Black Reapers se vrátili zpět do svých lodí a flotila následně rychle odletěla. Huck ji chce pronásle-
dovat, ovšem Gediman ho žádá, aby své jednotky neodvolával a nechal je u Ord Mantell, jako dočas-
nou obranu.  
 
Přeživší Povstalci prohledávají trosky své základny. Padlo mnoho vojáků, ale i civilistů. Mezi zničený-
mi budovami je i vězení – nikdo v něm nepřežil. Gediman se dozvídá, že mezi mrtvými je i Anger 
Wrong, dcera Khameira Sarina. Když se to Khameir dozvídá, přepadá ho záchvat zuřivosti. Už nemá 
žádný důvod, aby u Povstalců sloužil. Koncentrace temné strany Síly se v jeho těle několikanásobně 
zvětšila, takže ji vycítí i mistr D-Ton. 
 
Gediman chce Khameira přesvědčit, aby na planetě zůstal, ale ten odmítá a odchází. Chce vykonat 
svoji pomstu. Khameir přemlouvá Pottyho, aby šel s ním, protože je přesvědčen, že ho bude potřebo-
vat. Gediman je tedy nechává letět, ovšem když se HWK-290 dostává mimo dosah senzorů, pověřuje 
agenta Maxe, aby loď tajně pronásledoval ve své stíhačce. Gediman nechce dopustit, aby Khameir 
prováděl nějaké činnosti, které by mohli Povstalce ohrozit. 
 
Rusty Masherovi se podařilo nepozorovaně sledovat stahující se invazní vojska Black Reapers až 
k místu, odkud, jak se domníval, přišla. Ještěže měla jeho loď vyspělé dálkové senzory, díky nimž se 
mohl zastavit v dostatečné vzdálenosti, ale přesto sledovat situaci. Přestože jeho senzory nezachytily 
žádnou mezihvězdnou komunikaci, mohl jasně vidět, jak se vojska nepřítele přeskupují a vytváří 
vskutku dobrou bojovou formaci – to uměl ocenit, a také mu to povědělo o přítomnosti někoho vysoce 
postaveného. Okamžitě poslal šifrovanou zprávu Razerovi.  
 
Ten byl v tom okamžiku sice velmi zaneprázdněn, protože bitva o vnitřní hvězdné systémy právě za-
čala. Jakmile si ovšem zprávu od Rustyho pozorně prohlédl, nařídil třetí flotile okamžitý přesun smě-
rem k Exocronu. Sám ještě několik hodin velel první a druhé flotile. Když se mu ale za cenu středně 
těžkého poškození Hvězdy smrti podařilo obklíčit a postupně zničit celou polovinu nepřátelských sil, 
zavelel k ústupu na dobyté planety. Nebylo to zrovna strategicky nejchytřejší, ale nemínil riskovat, že 
to jeho droidi pokazí, zatímco bude ve svém Thunderbringerovi spěchat, aby včas dohonil svojí třetí 
flotilu a připojil se k útoku na Exocron. 
 
James Kertos s Replikatorovou pomocí dokončil další svůj velký projekt, na kterém pracoval již mnoho 
let – Detektor výkyvu Síly. Kertos detektor přesunul na Exocron a zapojil ho do super-výkonných ge-
nerátorů místní továrny. Detektor se poté aktivoval a na holografické mapě ukázal umístění všech 
bytostí v galaxii, které ovládají Sílu. Zobrazení však zatím bylo příliš nekonkrétní, jeho přesnost byla 
jen v rámci hvězdných sektorů, což Replikatorovi nestačilo. Kertos ho však ujistil, že čím déle bude 
detektor aktivní, tím více bude konkretizovat polohu jednotlivých uživatelů Síly, až je nakonec lokalizu-
je s přesností na kilometry. Potom už bude jen stačit, aby Replikator vydal rozkaz komandu Black 
Reapers... 
 
Povstalci, s pomocí Mandalorianské flotily, lokalizovali vlajkovou loď Black Reapers – nacházela se 
poblíž planety Palanhi. Gediman nařídil, aby loď byla paralyzována a obsazena, cílem je zajmutí Ga-
tena Lonna, šéfa komanda. Huck vybral několik svých nejlepších pilotů a sestavil útočnou letku. S tou 
pak napadl vlajkovou loď. Po dlouhém boji byly všechny její zbraně a motory zničeny a Huckova 
osobní loď mohla přistát v jejím hangáru. Huck a tři jeho nejlepší vojáci se vydali rovnou na můstek, 
aby Lonna zatknuli. Cestou jsou sice napadeni několika členy komanda, ale všichni jsou rychle elimi-
nováni. Na můstku již čeká Lonn, chráněn desetičlenným týmem nejlepších bojovníků. Vypadá to, že 
Huck a jeho společníci nemají šanci. 
 
Dochází k zuřivému souboji – Mandaloriani i Black Reapers jsou velmi dobří bojovníci, ovšem Manda-
lorianů je mnohem méně. Brzy jsou zabiti dva Huckovi spolubojovníci a vypadá to, že Huck misi ne-
zvládne. Zbývající Mandalorian se však obětovává – varuje Hucka, aby se rychle někam schoval a  
hází kolem sebe termální detonátory. Následné exploze zabíjí jeho i všechny vojáky Black Reapers. 
Můstek je těžce poškozen – došlo k protržení trupu, takže všechen vzduch je odsát do vesmíru. Gaten 
Lonn, který výbuchy přežil, si nasadil jetpack a vyskočil dírou z lodi. Hodlal odletět na nedalekou orbi-
tální obchodní stanici. 
 
Huck to však spatřil a vydal se za ním – taktéž pomocí jetpacku. Huckův pohon je však výkonnější a 
tak Huck Lonna poměrně snadno dohonil. Nastal boj ve vesmírném vakuu – Lonn měl vibro-meč, za-
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tímco Huck tasil své zápěstní čepele. Po chvilce však Huck prosekává přívod kyslíku do Lonnovy příl-
by. Lonn se začíná dusit a proto se vzdává. Huck mu tedy nasazuje pouta a volá nejbližší mandalori-
anskou loď. Oba jsou vtaženi do hangáru a Gaten Lonn převeden do cely. 
 
Khameir se dozvěděl, že Povstalci zajali šéfa komanda Black Reapers, které je odpovědné za smrt 
jeho dcery. Khameir s Pottyho pomocí lokalizoval místo, kam ho Povstalci odvezli – planetu Ord Zat, a 
vydal se tam. Agent Max ho stále tajně pronásledoval a když se dozvěděl, kam letí, ihned si uvědomil, 
co chce vykonat. Chce Gatena Lonna zabít a dokončit tak svoji pomstu. Ihned informoval Gedimana, 
který však nechce nechat dovolit, aby byl jeho nejcennější vězeň zabit. Šéf Black Reapers zná mnoho 
strategických informací, které může prozradit. Gediman ihned volá na do věznice na Ord Zat a přika-
zuje ji, aby dovnitř za žádnou cenu nepouštěla Khameira ani Pottyho. 
 
HWK-290 přistál na Ord Zat a Khameir s Pottym se vydali do věznice, kde požádali o návštěvu vězně. 
Ovšem personál je nechce pustit dál. Rozzuřený Khameir tedy stráž zabíjí světelným mečem a pokra-
čuje dál, přímo k vyhlídnuté cele. V patách mu je ale Max, který právě přistál. Přikazuje mu, aby ihned 
odhodil zbraň a vzdal se, ale Khameir to nechce udělat a prosekává se skrz pancéřové dveře. Max ho 
tedy napadá svým světelným mečem jménem Maia a oba se tak dostávají do vzájemného souboje. 
 
Khameir bojuje velmi dobře, ovšem Max ho po chvíli lstivým chvatem odzbrojuje – jílec světelné tyče 
odlétá kamsi na druhou stranu chodby. Max Khameira naposledy žádá, aby se vzdal, ovšem ten místo 
toho poroučí Pottymu, aby Maxe zabil. Max to považuje za primitivní lest a proto je velmi překvapen, 
když Potty vysunuje svoji zápěstí čepel a skutečně na něj útočí. Khameir během boje Maxovi vysvětlu-
je, že před devíti lety, během mise na planetě Dantooine, přeprogramoval Pottyho, aby plnil všechny 
jeho příkazy. Od těch dob mu jeho naprogramování zůstalo, protože Khameir se o něm Povstalcům 
nezmínil.  
 
Max bojuje s Pottym dlouho, ovšem nakonec mu zasazuje ránu tak těžkou, že to ani jeho kybernetické 
implantáty nedokáží ustát. Potty padá mrtev k zemi a Max se léčí z utržených zranění. Khameir mezi-
tím získal zpět svoji světelnou tyč a je připraven Maxe zabít – považuje ho za zrádce, který poslouchá 
Gedimana, místo toho, aby se přidal na jeho stranu. Khameir Maxovi nabízí, že když se k němu přidá, 
udělá z něj opět velkého Sitha, jakým Max (pod jménem Darth Mora) skutečně kdysi byl. Max ho však 
ujišťuje, že Sithem už dlouho není a nechce se jím znovu stát. Tak dochází k souboji. Max opět bojuje 
dobře, ovšem Khameir je mnohem lepším šermířem – navíc má světelnou tyč. Nakonec rychlým švih-
nutím přesekává Maxovu Maiu, čímž svého protivníka odzbrojuje. Opět Maxe přemlouvá, aby se přidal 
na jeho stranu, avšak jeho morálka je velmi vysoká. Nechce znovu upadnout na scestí, i když stojí 
sám a neozbrojen před Sithem, který ho může kdykoliv zabít. Je už smířený se svým osudem. Kha-
meir ještě chvíli vyčkává, ale když se mu nedostává odpovědi, Maxe probodává. 
 
Poté se dostává ke Gatenu Lonnovi, do kterého posílá blesky Síly tak dlouho, dokud nezemře. Je to 
velmi pomalá a bolestivá smrt, protože Khameir do blesků nedal veškerou energii. Když je Lonn ko-
nečně upálen zaživa, Khameir se vrací do HWK-290 a odlétá splnit další misi. Misi, na kterou čekal už 
tak dlouho... 
  
Blue Scrub konečně dosáhl svého cíle – velký asteroid posetý stovkami kráterů. Jewel a Boba Fett si 
berou dvě malé osobní lodě a letí prozkoumat povrch toho asteroidu. Sharon se Shmatkinem zatím 
čekají na lodi. Fetta neustále doprovází duch jeho otce. Jango Fett je přesvědčen, že Boba chce najít 
tu zlatou loď jen proto, aby zapomněl na svoji minulost – Jango je hrdý na to, co za tu dobu Boba 
všechno vykonal. Ihned poté mizí. Ve stejnou dobu do Bobovy lodě narazil malý asteroid a loď začala 
nekontrolovaně padat k zemi. 
 
Boba Fett vyvázl jen se zlomenou nohou, ale musel si obléknout skafandr, protože loď měla poškoze-
né systémy podpory života. Poté vylezl ven a zapnul nouzový maják. Doufal, že ho Jewel nalezne. Po 
chvilce ale zjistil, že skafandr je poškozený a že mu pomalu, ale jistě, uniká kyslík. Za několik minut 
začal ztrácet vědomí. Když mu před očima probíhal celý jeho život, ucítil ostré světlo a tak oči otevřel. 
Stála před ním nějaká postava, která si říkala Soudce. Chce po něm vědět, jestli si zaslouží své místo 
mezi ostatními. Fett je zmaten, neví, co si o celé situaci má myslet. Vyjmenovává tedy, co všechno za 
svůj dlouhý život dokázal. Poté Soudce natáhl k Fettovi ruku a ten vstal. Už necítil že má zlomenou 
nohu, ani že mu kyslík skoro došel. Světlo ho zcela obklopilo a Fett věděl, že tohle je už skutečně 
konec. Konec jeho života, jak ho znal doposud... 
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Na Artusu zatím vědci konstruují nejlepší blasterovou pušku – potřebují ale vhodný zdroj energie a tak 
Dark Fighter hodlá z Exocronu přivést krystal z tamní jeskyně. Učí také Joraka, jak používat blesky 
Síly, aby se mohl bránit v případě, že bude odzbrojen. Ještě před odletem na Exocron najímá několik 
místních žoldnéřů, aby posílil obranu sídla, ve které vědce drží. 
 
Darth Noor měl již několik dní velmi špatný pocit,  jako by mělo přijít něco velkého. Jednoho dne proto 
vyšel ze své meditační místnosti a nechal si doručit několik neurálních implantátů III. stupně a 
Kho’ramonovu kápi. Je na čase provést finální souboj s Replikatorem. Noor poprosil Darth Badona, 
aby letěl s ním. Ten souhlasí, protože to je jeho jediná šance, jak se s Replikatorem utkat. Oba se 
naloďují na křižník třídy Executor a společně s malou doprovodnou flotilou odlétají na Ord Mantell, aby 
informovali o začátku operace. Noor se zde však dozvídá, že komando Black Reapers zajalo jednoho 
z Jediů – Guiverouse, takže útočný tým bude muset dostat náhradníka. Avonso se přihlásil dobrovol-
ně. Chce se tak Jediům odvděčit za to, že ho přijali mezi sebe.  
 
Guiverous celou dobu ležel ve vězení na Exocronu. Všude kolem sebe cítil silnou koncentraci temné 
strany Síly a napadla ho jediná možná věc – Replikator je velmi blízko. Guiverous neváhal a pomocí 
Síly vyslal telepatickou zprávu Kobovi, i když se velmi bál, že Replikator jeho jednání vycítí.  
 
Kobe, D-Ton i Avonso se přesunuli na palubu Executoru a již se připravovali na implantaci, když Kobe 
ucítil Guiverousovo telepatické volání. Vysílený Guiverous ho informoval o svém stavu, ale nedokázal 
mu popsat, kde se přesně nachází. Poté omdlel vyčerpáním. Kobe ho ještě stačil varovat, aby nepod-
léhal Replikatorovu vlivu, a potom vše vylíčil D-Tonovi. Ten má však plán – když se soustředí, bude 
schopen Guiverouse lokalizovat pomocí jeho koncentračního talismanu. Tak dostane Noorova flotila 
výhodu překvapení, protože Replikator si stále myslí, že jeho planeta je v utajení. 
 
D-Ton se soustřeďuje a pomocí Síly vyhledává v galaxii Guiverouse, přesněji řečeno signál jeho ta-
lismanu. Po nějaké době se mu to skutečně daří a Guiverousova pozice je ihned zanesena do navi-
gačních přístrojů – Exocron. Noorova flotila se vydává na cestu. 
 
Dark Fighter poradil Replikatorovi, aby vybral deset nejlepších vojáků Black Reapers a zdokonalil je 
působením jeho mocné Síly. Replikatorovi to připadá jako dobrý nápad a tak se ihned dává do práce. 
Brzy je sestaven elitní tým “Total Killers“, který se dokáže postavit jakémukoliv protivníkovi. 
 
Fighter vyrobil deset světelných mečů a rozdal je vojákům. Ty zatím Replikator vycvičil v používání 
základních dovednostech Síly. Fighter, který cítil, že se blíží velká bitva, se rozhodl, že vyrobí obran-
nou síť planety – vojáci nastražili obranné věže a miny. Do hlavní vstupní chodby továrny jsou instalo-
vány laserové projektory, jejichž paprsky mohou jakéhokoliv vetřelce rozřezat na kusy. 
 
Na Exocron již míří velká flotila STF, v jejímž čele stojí samotný Razer. Ten nechal sestavit speciální 
úderný tým droidů, který bude vybaven pro boj s uživateli Síly. STF na místo doráží jako první, ihned 
poté přilétá Noorova flotila. Než však stačí kdokoliv z nich zareagovat, Kertosova obranná flotila zaha-
juje protiútok. Díky komandu Black Reapers, které tvoří posádku jeho lodí, se Kertosovi daří zasadit 
útočníkům těžké rány. 
 
Darth Badon vidí, že bitva neprobíhá podle plánů. Odhodlává se tedy k velkému kroku – chce použít 
schopnost, kterou zatím nikdy nepoužil, protože k tomu neměl vhodnou příležitost. Soustřeďuje se a 
provádí Bitevní meditaci – schopnost Síly, kterou ho kdysi naučil sám Replikator. Všechny lodě Noo-
rovy flotily jsou podpořeny Sílou a jejich bojové vlastnosti se násobí. Bitva se otáčí ve prospěch Nové-
ho Impéria. 
 
Vlajková loď Replikatorovy flotily – křižník třídy Leviathan – Xerxes, byl zasažen několika torpédy do 
pohonné části. Jeho trup částečně explodoval a proto James Kertos nařídil okamžitou evakuaci. Něko-
lik stovek členů posádky, včetně Kertose, nastoupilo do záchranných kapslí a opustilo loď. Jakmile to 
Noor spatřil, nařídil, aby byly kapsle zachyceny vlečnými paprsky a vtaženy do nákladových prostorů 
imperiálních lodí – komando Black Reapers se nesmí dostat na povrch Exocronu, aby se zde nepřipo-
jilo k pozemní obraně. Nadpoloviční většina kapslí je úspěšně zachycena a jejich posádka zajata. 
Mezi zajatými je i samotný admirál Kertos. Noor ho nechává uvrhnout do vězení – hodlá ho předat 
Chissům, aby ho sami postavili před soud a odsoudili, jak uznají za vhodné. Jakmile je Kertosova 
flotila poražena, Noor dává rozkaz k výsadku pozemní armády. 
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Avonso a Kobe, stejně tak jako tisíce pěšáků, nastupují do výsadkových lodí. Těsně před odletem si 
Darth Noor nechává předvolat Badona, aby mu něco pověděl – říká, že nadešla jeho chvíle a on musí 
stát na světlé straně Síly. Zříká se titulu “Darth“ a vrací se ke svému původnímu jménu Koh-I-Noor. 
Taktéž se vzdává své vlády nad Impériem, kterou předává Badonovi. Poté Noor i Badon nastupují do 
výsadkové lodě a taktéž letí na povrch planety. 
 
Dark Fighter, který převzal velení nad pozemní obranou, mobilizoval armádu. Rozložil ji do úzkého 
kaňonu – jediné přístupové cesty do továrny, kde sídlí Replikator. Imperiální výsadkové lodě mezitím 
dosedly na povrch a z jejich útrob vystoupila mohutná armáda podporovaná několika stovkami vozidel. 
Noor běžel v čele útoku a pobízel ostatní vojáky do boje. Black Reapers ale již čekali na pozicích a 
mohutnou střelbou eliminovali desítky imperiálních vojáků. Noor proto zavolal kapitána své lodě a 
přikázal, aby zahájil orbitální bombardování. Několik regimentů Black Reapers tak bylo snadno roz-
prášeno. 
 
D-Ton celou bitvu strávil ve své lodi. Nebyl si jistý, jestli má útočit spíš proti flotile nebo jednotkám 
STF. Nakonec to vyřešil kompromisem. Vyslal dvě rakety proti dvou velkým lodím z obou flotil. V po-
rovnání s tím, jakou práci odváděl zbytek spojeneckých sil to bylo málo, ale přece něco. Když přišel 
svolávací signál pro Jedie, rozhodl se, že se účastní výsadku raději ve své lodi. Udělal z orbity rychlý 
průzkum planety a uviděl, že k továrně vede jediná přístupová cesta přes kaňon. Vyslal proto signál 
lodím s Jedii, že by bylo lepší přistát jinde a čekající obranu obejít zezadu. Zároveň s doporučením, že 
by někteří vojáci mohli jít s nimi a zbytek provádět fingovaný útok kaňonem. 
 
Dvě výsadkové lodě tedy přistály nedaleko továrny, ze strany, která nebyla příliš chráněna. Kobe, 
Badon a Avonso a několik vojáků se tak dostalo až téměř ke vchodu. Většina vojáků Black Reapers 
byla na frontě na opačné straně, takže zde tak silná obrana nebyla. Badon znovu použil Bitevní medi-
taci a pomohl tak imperiální armádě v úspěšném postupu. 
 
Nakonec se imperiální armáda dostala až k továrně, ovšem za cenu těžkých ztrát. Navíc, komando 
Black Reapers na některých místech stále odolávalo. Noor se připojil k Jediům a zavolal D-Tona, aby 
přiletěl na jejich pozici – nyní je čas na vniknutí do továrny, nalezení Guiverouse a poražení Replikato-
ra. Všechno šlo podle plánu. 
 
Razer bedlivě sledoval situaci. Jeho Třetí flotila bojovala statečně, pokud se to o nemyslících strojích 
dá vůbec říct. Ale lodě Impéria zjevně nepochopily situaci – místo toho aby se soustředily na boj 
s Replikatorovou flotilou, útočily i na něj. Ztráty doprovodných lodí byly proto mnohem větší, než by si 
přál. Dokonce dva z jeho těžkých křižníků byly zničeny nenadálou salvou raket. Razer však horečně 
pracoval na přeskupení bojových sil, aby mohl vytvořit samostatný průlom v planetární obraně, ale ať 
přemýšlel jak přemýšlel, nenapadalo ho, jak to provést bez toho, aby ztratil přinejmenším dvě třetiny 
své armády.  
 
Pak se ale rozhodl, že nechá obě frakce, aby se pobily mezi sebou. Za několik minut bude předstírat 
invazi na stejné místo, jako Impérium, aby upoutal pozornost protivníka. Mezitím jeho flotila provede 
druhý výsadek, přímo u továrny.  
 
Dark Fighter vidí, že jeho obrana prohrává. Proto se soustřeďuje a vysílá mohutný černý blesk Síly, 
který spaluje velkou část imperiální armády. Mezitím jeho komando odpaluje nálože, které způsobují 
zával kaňonu a rozdělují tak nepřátelské síly na dvě části. 
 
Mezitím se Noor, Kobe, D-Ton, Avonso a Badon probojovávají skrz laserovou obranu továrny. Noor 
cítí přítomnost světlé strany Síly a rychle tak nachází celu, ve které je Guiverous uvězněn. Zatímco 
Jediové likvidují mohutné dveře, Noor nachází jednoho lékařského droida, kterého pomocí čipu pře-
programuje, aby ho poslouchal. Droid dostal za úkol implantovat do Guiverouse neurální implantát, 
který Noor vzal s sebou pro tento účel. 
 
Na místo bitvy přilétají výsadkové lodě STF, kterou však ignorují a přistávají přímo před vchod do 
továrny. Zde se nachází několik imperiálních vojáků, kteří zajišťují oblast před nepřítelem. Výsadkové 
lodě je však likvidují salvou raket a vypouštějí 500 droidů Razerova elitního komanda. Jako poslední 
vystupuje Razer osobně... 
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Jediové mezitím osvobodili Guiverouse a lékařský droid mu implantoval ono ochranné zařízení. Avšak 
místnost záhy obklíčilo celé desetičlenné komando Total Killers. Dark Fighter vycítil, že Jediové jsou 
již uvnitř, a že Replikator je ohrožen. Proto se vrátil do továrny a zničil jednu chodbu, aby tak Jedie 
trochu zpomalil. Vstoupil do místnosti, kde už čekal Replikator, a postavil se vedle něj... 
 
K Exocronu přilétá HWK-290, který přistává přímo na střeše továrny. Khameir Sarin si prořezává cestu 
dovnitř a jde rovnou za Replikatorem. D-Ton a jeho spojenci mezitím bojují s týmem Total Killers. Je-
nomže ten se s nimi vůbec nemůže rovnat – má sice silné brnění, ale poměrně chabý šermířský vý-
cvik. Během chvíle jsou proto všichni vojáci pobiti a Jediové postupují dál. Netuší ale, že v patách mají 
Razera a jeho elitní droidy. 
 
Khameir Sarin narazil na skupinu Jediů, která okamžitě tasila meče. Khameir Sarin vysvětluje, že za 
Replikatorovu reinkarnaci v podobě ducha může on sám. Před jedenácti lety, když se skrýval pod 
přezdívkou "Lovec" na křižníku organizace PulpPhantom Clan, prozkoumal starý sithský svitek a podle 
jeho návodu se ponořil do hluboké meditace. Objevil se tak až v samotném Chaosu, posmrtném životě 
Sithů, kde kontaktoval mrtvého Replikatora. Zde ho přesvědčil, že mu byl celou dobu oddaný a v Bitvě 
o Kamar ho zabil jenom proto, aby se z něj mohl stát mnohem mocnější duch. To však ale nebyla 
pravda – Khameir Replikatora vždy chtěl zabít, aby se mohl stát Temným pánem ze Sithu, což se mu 
také během Bitvy o Kamar podařilo. Jenomže Temným pánem ze Sithu nebyl nadlouho. Roukys ho 
totiž svrhnul a vzal si jeho titul. Khameir si tehdy uvědomil, že není dost silný na to, aby si vzal titul 
zpět. Roukys byl velmi dobrým bojovníkem. Khameir tedy vypracoval plán – obživí Replikatora v po-
době nesmrtelného ducha. Replikator bude přirozeně chtít získat titul Temného pána ze Sithu a proto 
napadne Roukyse a zabije ho. Až se tak stane, Khameir Replikatorova ducha opět pošle do Chaosu a 
opět vstoupí do čela řádu. Vše šlo podle plánu – Roukys se utkal s Replikatorem a prohrál, utekl kam-
si do exilu. Jenomže v tu chvíli si Khameir uvědomil, že Replikatorova duše je mnohem silnější, než 
původně předpokládal a že se mu ji nepodaří vrátit zpět do posmrtného života. Jeho plán se mu vy-
mknul kontrole. 
 
Nyní má tedy Khameir Sarin další možnost, jak Replikatora porazit a vzít si titul Temného pána ze 
Sithu jednou a provždy. Přemlouvá Jedie, že stojí na jejich straně, že jim chce pomoci Replikatora 
porazit. Jediové ho tedy přijímají mezi sebe, ale D-Ton je tajně varuje, aby si na něj dali pozor. 
 
Nakonec skupinka dorazila do hlavního sálu, kde už čekal Replikator a Dark Fighter. Replikator Figh-
terovi poručil, aby se o útočníky postaral sám. On se zatím posadil do křesla a pozoroval, co se bude 
dít. Všichni přítomní se na Fightera vrhli současně, ale ten vyslal mohutný černý blesk Síly.  
 
Jenomže skupinka bojovníků blesk společně vykryla světelnými meči a zaútočila na Fightera bojem 
zblízka. Ačkoliv jsou ve velké přesile, nedokáží Fightera zabít – je velmi dobrým bojovníkem. Do míst-
nosti vchází Razer a jeho komando. Zatím si ho nikdo nevšímá, protože jsou všichni soustředěni na 
boj. Razer pozoruje bitvu a je připraven kdykoliv zaútočit svými čtyřmi světelnými meči. Také poroučí 
komandu, aby zahájilo útok na vedlejší protivníky, zatímco on napadne Replikatora. 
 
D-Ton podporuje ostatní spolubojovníky Sílou, zatímco ti bojují s maximálním nasazením. Fighter vidí, 
že nemůže proti přesile uspět a tak používá svoji nejsilnější schopnost – vrhne svůj Meč hrůzy do 
vzduchu. Ten po svém dopadu na zem vyvolává obrovskou energetickou explozi, která vytvoří téměř 
desetimetrový kráter. Dark Fighter padá k zemi a nevykazuje žádné známky života. 
 
Exploze rozházela všechny přítomné po celé místnosti. Ti se po chvíli vzpamatovali a vstali. Nikomu 
se naštěstí nic vážného nestalo. V tu chvíli však Replikator vstal ze svého křesla, tasil dva světelné 
meče a připravil se ke zničení všech nepřátel. 
 
D-Ton, Noor, Badon, Guiverous, Khameir, Kobe a Avonso jsou připraveni bojovat, i když jsou před-
chozím bojem velice oslabeni. Replikator je však ještě lepším bojovníkem, než Fighter, navíc používá 
svoji mocnou Sílu. Nejprve odhodí pryč Avonsa s Khameirem, potom Guiverouse s Kobem. Badon 
zatím padá vyčerpáním k zemi, protože svou Sílou podporoval ostatní. 
 
Zůstal stát už jen D-Ton a Noor. Společnými silami odhodili Replikatora na zeď za jeho zády. Ten však 
ale hned vyskočil na nohy a přeskočil oba protivníky. Tím se dostal za ně, kde však byl napaden 
Avonsem a Khameirem, kteří se právě vzpamatovali. Mysleli si, že o nich Replikator neví, ale mýlili se. 
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Replikator provedl několikanásobnou otočku, s oběma meči napřaženými na jednu stranu. Během 
vteřiny jim usekl hlavy a ruce.  
 
Když dopadli mrtvi na zem, vydal se Replikator proti D-Tonovi a Noorovi, kteří nestihli smrti svých 
spolubojovníků zabránit. V tu chvíli ale do místnosti vtrhl Razer a jeho komando. Zatímco komando 
napadlo Badona, Koba a Guiverouse, Razer se vrhnul přímo na Replikatora. 
 
Zatímco Replikator bojoval s Razerem, D-Ton s Noorem zničili pár droidů. Replikator Razera odkopl 
pryč právě ve chvíli, kdy se do něj opět pustili D-Ton s Noorem. Chvíli bojoval s nimi, ale pak se na něj 
opět vrhl Razer, který se tentokrát zaryl svými drápy do podlahy, aby se už nemohlo opakovat to, co 
předtím. Replikator na něj vyslal proud blesků Síly, které na něj očividně dost platily. Razer přestal na 
chvíli bojovat, ale pak se proti svému protivníkovi znovu rozběhl. To už ale Replikatora přestalo bavit a 
tak ho pomocí Síly odhodil pryč. Ta byla tak silná, že Razer okamžitě odletěl vzad tak rychle a tak 
silně, že proletěl čtyřmi stěnami, až se zarazil o vnější stěnu. V té zůstal zaseklý, docela dost poniče-
ný, ale stále živý. Vzápětí se však na něj sesypal strop a ten ho zcela eliminoval. 
 
Replikator se poté soustředil na D-Tona a Noora, zatímco Kobe s Badonem a Guiverousem likvidovali 
zbylé Razerovy droidy. Replikator však v jedné chvíli zaváhal – a D-Ton s Noorem mu zarazili své 
meče do hrudníku. Replikator padl mrtev k zemi, ovšem tím nic nekončilo. 
 
Jeho duch opustil tělo a v podobě černého oblaku začal hledat nového hostitele. Ovšem marně – 
všichni měli kybernetický implantát, který mu zabraňoval vstoupit do jejich těl. Tedy kromě jedné oso-
by, kterou byl právě Noor. Duch do něj ihned vstoupil a převzal kontrolu nad tělem. Replikator si ale 
uvědomil, že nemá plnou kontrolu, protože vědomí Noora s ním stále komunikovalo a navíc mu docela 
komplikovalo pohyblivost končetin. 
 
Přesto se Replikator odhodlal zaútočit na D-Tona. Nejprve zkoušel sundat Kho’ramonovu kápi, ale 
nešlo to. Nevěděl sice, na co je, ale nechtěl ji mít, aby mu nepřekážela. Kobe, Badon a Guiverous 
zahájili útok, jakmile spatřili, že artefakt plní svůj účel. 
 
Plán se chýlil ke konci a ztráty z řad Jediů nebyly tak velké, jak se D-Ton obával. Smrt Avonsa ho 
zasáhla – sice ho znal jen krátce, ale přeci jen to byl jeden z nich. Alespoň zemřel jako Jedi, kterým 
chtěl být. Sledoval Guiverouse a Koba, jak se mu snaží pomáhat v boji s Replikatorem.  
 
Sám měl problémy s útokem na svého přítele, nebo to, co z něj zbylo. Na poslední chvíli začínal mít 
pochybnosti o správnosti jejich plánu. Možná by se našel nějaký jiný způsob, kterým by dokázal za-
chránit Noorovi život. Byl na něj pyšný, že se dokázal odvrátit od temnoty ke světlu, ale opravdu měl 
skončit takhle? O hrdinskosti smrti během boje s Replikatorem nemohlo být pochyb, přesto to takhle 
být nemělo. Měl s tímhle počítat mnohem dřív, než došli až sem, a vymyslet to nějak jinak.  
 
Útočit na Noora se mu stále příčilo, nemohl se s tím srovnat. Přesto ale dále podnikal smrtící výpady a 
přecházel do bleskové obrany. Bylo vidět, že ač je jeho duše téměř ztracena, tak se snaží pomáhat jim 
ze všech svých ubývajících sil. Vítězství bylo blízko, teď rozhodně nenechá své osobní pocity zaslepit 
svůj cíl. 
 
Replikator bojoval v těle Noora dobře, ale bohužel už ne tak moc, jako předtím. Noor mu snižoval jeho 
reflexy a soustředěnost, také ho dosti vyčerpával, takže Replikator nemohl používat tak moc silnou 
Sílu. D-Ton, Guiverous, Kobe a Badon na něj neustále doráželi ze všech čtyř stran. Replikator, nyní 
vyzbrojen jen jedním mečem, se bránil dlouho, ale nakonec podlehl. V jednu chvíli se místností rozlehl 
jasný záblesk a v dalším okamžiku byly do Noorova těla zaseklé čtyři čepele. Replikator upadl na zem 
a všichni čtyři bojovníci pro jistotu udělali krok vzad. Nevěděli, co bude následovat.  
 
Kápě začala zářit a osvětlovala Noorovu hlavu, světlo bylo velmi ostré a nepříjemné, dralo se i skrz 
oční víčka. Replikator s sebou škubal a snažil se jakoby vymanit z pasti. Noorova duše Replikatora 
informuje o jeho porážce, ale ten tomu nechce věřit. Vidí, že je v těle uvězněn a nemůže se tudíž 
převtělit, což bude znamenat, že zemře – Replikator však Noorovi vyhrožuje, že jakmile ho potká 
v Chaosu, bude se mu celou věčnost mstít. Jenže Noor mu říká, že už není Sithem, takže do Chaosu 
nepůjde – a hlavně, že Replikator do Chaosu také nepůjde, protože bude jeho duše kompletně zniče-
na. Replikator v záchvatu zloby zařve; a to je to poslední, co kdy udělal. Noorovo tělo se přestalo hý-
bat. Bylo po všem. 
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Všichni čtyři vítězové se dali k odchodu, ale Guiverous si všiml, že tělo Fightera kamsi zmizelo. Nebyl 
tu ani jeho meč. Zkoušel ho hledat, ale marně. Je jasné, že s Dark Fighterem ještě není zdaleka ko-
nec. 
 
Těla Noora a Avonsa byla převezena na Ruusan, kde byla za přítomnosti D-Tona, Koba, Guiverouse 
a i Darth Badona pohřbena. Tělo Khameira Sarina bylo odvezeno na Korriban, kde taktéž bylo po-
hřbeno se ctí – byla to odměna za jeho pomoc v boji s Replikatorem. 
 
Loď Blue Scrub zahájila pátrání po ztraceném Fettovi. Jewel se Sharon prohledávali celý asteroid, 
dokud jim nezačal docházet kyslík, ale Fetta nikde nenašli. A nenašli ani zlatou loď, kvůli které sem 
vlastně přiletěli. Nakonec se smířili s faktem, že Fett je mrtev a proto odletěli zpět do známé části ga-
laxie. Kvůli nezdaru mise Jewel opustil Blue Scrub a stal se z něj žoldák na volné noze. I doktor 
Shmatkin odešel pryč a začal pracovat jako vynálezce. Sharon, které loď zůstala, se stala ochránkyní 
práv bezbranných civilistů a přijala přezdívku “Eso“, na počest Fetta.  
 
James Kertos byl předán Chissům, kteří ho odsoudili k trestu smrti za velezradu. Kertos byl popraven 
na veřejnosti, v hlavním městě domovské planety. Všichni jeho stoupenci byli dopadeni a uvězněni. 
 
Vyšetřování povstaleckých agentů došlo k závěru, že za sabotováním Holonetu mohli právě Batar a 
Tiberov. D-Ton je s pomocí Síly přinutil, aby chybu napravili – tak je Holonet konečně opět funkční a 
galaktická komunikační síť obnovena. Oba sabotéři byli odsouzeni k doživotnímu trestu vězení. 
 
Do čela Nového Impéria vstoupil Imperátor Darth Badon. První co udělal, byla reorganizace ozbroje-
ných sil, aby se mohl lépe vypořádat s neutuchajícím útokem Druhé Obchodní Federace. Razer, kte-
rému se podařilo vyprostit z trosek exocronské továrny, se vrátil ke svým jednotkám. 
 
KONEC. 


