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Kdysi dávno v jedné p ředaleké galaxii.... 
 
 

STAR WARS 
JEDI VS SITH 7: NEW ORDER 

 
 
Od posledních událostí ub ěhly dva roky a za tyto dva roky se dokázal řád Jedi ů rozrůst tém ěř do 
své původní velikosti. Desítky nových Padawan ů zaplnily chrám na Cejansij a stávající Jediové tak  
mají dost práce s výcvikem. 
 
Ovšem nejen Jediové vzkvétají. Dark Fighter rozší řil sv ůj vliv na mnoho planet a sestavil armádu a 
flotilu, která mu pomáhá udržet vliv Temné strany v  galaxii. Razer pokra čuje v obrovské válce 
s Novým Impériem a zdá se být nezastavitelný. Desít ky planet padají pod jeho kontrolu.  
 
Nové Impérium podporované Povstalci a i organizací Shadows se však brání ze všech sil a zabra ňu-
je tak Razerovi ovládnout celou galaxii. A čkoliv se zdá, že zde není místo pro žádnou novou fr akci, 
opak je pravdou.  Na jisté planet ě se schyluje k n ěčemu, co ješt ě žádný obyvatel galaxie nespat řil. 
Schyluje se k n ěčemu, co ovlivní celý dosavadní pr ůběh dějin... 
 
 
Jednoho dne ve vesmírném přístavu jedijské hlavní planety Cejansij přistála civilní dopravní loď pravi-
delné linky. Mezi mnoha cestujícími je i trojice záhadných mužů. Jeden z nich, holohlavý muž s mírně 
namodralou kůží a červenýma očima, je zastaven u kontrolního stanoviště ostrahy. Ostraha ho nechce 
pustit dál, protože detektor kovů zachytil nějaké předměty. Muž to ale vysvětluje – ty kovové objekty 
jsou umělé náhražky kostí. Po tomto nedorozumění je muž propuštěn a s ním i dvojice mužů nesou-
cích zavazadla. 
  
Velmistr Guiverous nacvičoval nové bojové sestavy a přitom přemýšlel o řádu. Již to byly dva roky, co 
mu Velmistr D-Ton pomocí nejasné zprávy zanechal vedení řádu. Mnohokrát se jej pokoušel najít, ale 
poté to vzdal, stále ovšem doufaje, že se jednou vrátí. Z výcviku ho vyrušilo hlášení – přišla za ním 
dvojice mužů. Guiverous je nechal pustit dál a přivítal je. S jedním z nich už mluvil přes Holonet. 
 
Muž s namodralou kůží se představil jako Kein Uzumaky, druhý muž je doktor Kerenghan, jeho asis-
tent. Kein vysvětluje, že má důležité informace ohledně Detektoru výkyvů Síly. Aktivuje hologram, na 
kterém celou věc demonstruje. Jeden z Keinových předků se podílel na výzkumu Detektoru a tak se 
v něm dost vyzná. Detektor ani zdaleka nefunguje na plný výkon. Zatím na to nemohl nikdo přijít, pro-
tože povstalečtí vědci nejsou dostatečně obeznámeni s jeho konstrukcí, která v sobě kombinuje tech-
nologii Chissů a Sithů. Kein je tady, aby pomohl Detektor dokončit – bere to jako svoji povinnost. 
 
Guiverous je touto informací zaskočen, ovšem nemůže dovolit Keinovi vstoupit do povstaleckých da-
tabází, dokud si jeho tvrzení neověří. Kein dále vysvětluje, že Povstalci vlastní jen malou část celého 
systému a dává Guiverousovi datový disk. Pokud se zadá do systému správné heslo, vypíše se se-
znam chybějících součástek. Dosud Povstalci používali pouze primitivní verzi Detektoru a nemohli tak 
využít jeho plný potenciál. Za snížení výkonu také může použití nesprávných energetických krystalů. 
 
Velmistr pochopil, že na tom nejspíše něco bude, a proto si vše šel ověřit... Výsledky byl více než 
překvapivé, byly ohromující. Vlastně to bylo jako by dodnes místo meče používal špendlík. Guiverous 
však stále moc nechápe, proč chce Kein Povstalcům pomáhat. Kein tedy vysvětluje, že to zařízení je 
odkaz jeho chisského rodu. Poté, co byl Detektor převzat Povstalci, byl rod označen za zrádce a vy-
loučen z chisské společnosti. Vzhledem k vrozené genialitě Keinova rodu ho ostatní lidé nechtěli při-
jmout mezi sebe. Pokud tedy Kein a jeho příbuzní zkompletují Detektor a pomohou tak Povstalcům, 
budou se moci pokusit začlenit do jejich společnosti a konečně najít nový domov. Keinův rod čítá jen 
něco přes několik stovek jedinců. V zájmu přežití se musel zkřížit s lidmi, ovšem stále touží vrátit se na 
svoji rodnou planetu. 
 
Guiverous se během rozhovoru snažil proniknout do Keinovy mysli, aby si ji ověřil, ale byla příliš silná. 
Protože zde však nemohlo hrozit žádné nebezpečí, rozhodl se, že bude Keinovy věřit a nabídne mu 
ubytování v pokojích pro hosty a jakoukoliv pomoc. Také mu bude platit, protože nyní vlastně Kein a 
jeho spolupracovníci pracují pro Jedie. Kein je rád a předává Guiverousovi několik uměle vytvořených 
energetických krystalů, které byly vypěstovány způsobem, který se naučil od Replikatora. Tyto krystaly 



2 

by měly poskytovat vyšší výkon Detektoru. Guiverous je zaražen tím, že Kein a jemu podobní se učili 
od samotného Replikatora, ale nenechal se vyvést z míry. Spíše to jen zvýšilo jeho vnitřní nedůvěru. 
 
Jakmile Guiverous odešel, Kein a Kerenghan prohledali své ubikace. Nikde nebylo žádné odposlou-
chávací zařízení. Kerenghan sděluje, že po celou dobu monitoroval mysl Guiverouse a nic podezřelé-
ho nezachytil. Zdá se, že Guiverous je zatím dostatečně důvěřivý. Příkazy rady rodu Uzumaky jsou 
jasné – nalézt komponenty Detektoru výkyvu Síly a poskytnout je Jediům, samozřejmě až po zkopíro-
vání jejich databáze. Kein je také rád, že oba Maskovače Síly fungovaly skvěle: Guiverous nepoznal, 
že Kerenghan je android a že Kein má schopnost používat Sílu. Kerenghanovým úkolem je proniknout 
do databáze Jediů a naleznout informace o jejich výcviku a také o výcviku Sithů. 
 
Guiverous si nechal zavolat Koba a informoval ho o dvou Chissech, které teď bude na základně po-
tkávat. Dodává, že to jsou učenci Replikatora, takže jim nelze moc věřit. Kobe chce vědět, proč je 
nechal zde pracovat a Guiverous vysvětluje, že neměl jinou volbu. Přišli s přátelskými úmysly a ať je 
to jakkoliv, Jediům pomohou. Přikazuje však, aby u nich neustále byli dva Padawani, kteří je budou 
nenápadně sledovat. Jakmile zjistí, že dělají něco nekalého, musí ihned Guiverouse informovat.  
 
Pro všechny případy také bude zesílen kamerový systém, všichni Padawani budou chodit do dvoji-
cích, všechny místnosti se budou zamykat, archívy se budou kontrolovat třikrát denně. V noci budou 
oba hosté hlídáni a budou mít zakázaný pohyb po základně. Kobe poté odchází k Padawanům, aby je 
informoval. Vybírá jednu z nich, Chycu, aby oba Chissy neustále sledovala. 
 
Razerova síla neustále rostla a armády nezastavitelně sílily. K čemu však celé to snažení, když zatím 
nemohl zahájit otevřený útok na celou galaxii. Rozhodl se proto pro ďábelský a riskantní plán: vetře se 
do oslabeného řádu Jediů, ve kterém teď chybí opravdový mistři Světlé strany. Nebude to tak těžké 
jak se může zdát, nikdy nepropadl zlu, takže nemá auru Temné strany. A robotické tělo se dá vždy 
vyměnit za biomechanické, normálního vzhledu. Razer si šel lehnout a nechal si zdát dlouhé sny o 
zděšených tvářích Jediů, až na jeho prohnaný plán v budoucnu přijdou. 
 
Darth Badon za všechen čas, co uběhl, se moc nezměnil – pouze možná věkem, a proto měl poslední 
dobou takovou neutrální náladu. Náladu mu zpravilo až první hlášení od HK-75, které obsahovalo, že 
STF pořád jenom usilovně zbrojí, a občasné rozkazy Razera. Badon ho tedy odvolal, zčásti proto aby 
ho mohl vylepšit a zčásti, že už odhadl Razerův záměr, kterým bylo vrhnout se na Impérium a násled-
ně zdecimovat Jedie.  
 
Badonovi došla zpráva z Kamina – Kaminoánci dokončili oba jeho tajné projekty. Badon tedy okamžitě 
odletěl, aby se na ně mohl podíval osobně. Ministr kaminoánské vlády mu představil pětici elitních 
klonů, s nejmodernější výbavou, které se mohly rovnat dávným Clone Commandos Staré Republiky. 
Badon je označil jako tým Zeta 66 a poslal je do své lodi. Poté se vydal k druhému projektu – jeho 
vlastnímu klonu. Má pozastavené stárnutí, schopnost používat Sílu a stejně vlastnosti, jako předloha. 
Badon je spokojen a platí ministrovi druhou část peněz, ovšem připomíná, že mu ještě dluží třetí pro-
jekt označený jako Omega 09. 
 
Jakmile se vrátil na Korriban, předal Badon svému klonu pomocí Síly všechny své vzpomínky a vě-
domosti. Poté mu dal světelný meč, který se od toho jeho lišil jen výzdobou – místo zlatých drahoka-
mů měl stříbrné. Svému klonu potom sděluje, že pokud by se někdy dostal do situace, kdy by umíral, 
nebo jeho smrt byla neodvratitelná, má pomocí Síly vyslat zprávu androidovi HK-75. Poté i se svými 
inženýry odešel do podzemních prostor Korribanu, kde se nacházela velká pancéřovaná komora. 
Dveře byly pouze na hlasový kód Badona – a také tedy jeho klonu a i androida HK-75, který ho uměl 
napodobit. Badon vešel do komory, zabil všechny inženýry a nechal se zalít karbonitem. Tak o této 
jeho akci věděl jen klon a HK-75. HK-75 byl po značných modifikacích schopen používat omezené 
schopnosti Síly, takže se začal přibližovat schopnostem Razera. 
 
Lamir Caster se za všechna ta léta schovával na stanici Darksaber, pouze zisky mu říkaly, že ještě 
něco musí udělat. Začal na Tatooine stavět podzemní základny, aby důkladněji prozkoumal místní 
podnebí, ovšem stále si dával pozor na Joraka, který mohl být kdekoliv... 
 
Po dva roky křižovaly Gedimanovy humanitárně-bezpečnostní flotily okraje galaxie a napravovaly 
škody způsobené válkami. Admirálové Dorn Fith, Saron Gelton a Meerka Orsonová vedli flotily dobře 
a více než úspěšně. Jejich zásluhou začaly okrajové části znovu prosperovat a nabývat na galaktické 
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významnosti. Ovšem něco zlého se během tohoto dobrého skutku stalo. Něco, co změnilo Gedimanův 
život. Toho dne, kdy se to stalo, seděl Gediman ve své kanceláři v hlavní budově na Ord Mantell a, 
jako každý měsíc, pročítal hlášení povstaleckých jednotek. Jeho práci přerušilo zaklepání na dveře – 
ve dveřích se objevili Fith, Gelton a Orsonová. Gediman z jejich výrazů ihned vyvodil, že se stalo něco 
špatného.  
 
Admirálové se posadili a několik dlouhých hodin s Gedimanem o čemsi mluvili. Gediman celou dobu 
víceméně jen poslouchal, neschopen jakékoliv jiné reakce. Když admirálové skončili, Gediman vstal z 
křesla a pochválil je za jejich práci. Potom odešel do své kajuty a začal si balit všechny věci. Když byl 
hotov, nechal je nastěhovat do své osobní luxusní lodě a vyslal pilotního droida, aby připravil loď k 
odletu. Zbytek základny zatím vůbec nic netušil.  
 
Těsně před odletem Gediman zašel do své kanceláře a do holo-záznamníku nahrál vzkaz pro Guive-
rouse. V tom sdělil, že se s ním i se všemi dalšími Jedii i Povstalci musí rozloučit. Má jistou neodklad-
nou záležitost, řekněme diplomatickou cestu, a neví kdy, pokud vůbec někdy, se z ní vrátí. Proto mu 
přenechává plné velení nad všemi planetami Povstalců. Pokud bude Guiverous chtít, můžete velení 
rozdat Gedimanovým třem admirálům. Jsou to zkušení vůdci a budou ho loajálně poslouchat. Všechny 
bezpečnostní kódy Gediman nahrál do počítače Guiverousovy osobní lodi a zakódoval – ale on ten 
kód snadno rozluští. V době, kdy bude poslouchat tento vzkaz, bude už Gediman pryč, daleko odsud. 
Gediman prosí, aby se ho nikdo nesnažil vypátrat. Nemá to cenu.... Gediman doufal, že uvidí galaxii 
svobodnou, ale asi se mu to nesplní. Už to nestihne. Poté nastoupil do lodě a opustil hangár. 
 
Guiverous celý den studoval v archívech, ve skutečnosti ovšem hlídal své dva hosty. Nyní k němu ale 
přišel jeden ze studentů a informoval ho o příchozí zprávě od Gedimana, která má nejvyšší prioritu. 
Guiverous si ji okamžitě přehrál, a ztratil svůj jedijský klid. Začal být nervózní a nevěděl, co má dělat. 
Uvědomil si, že nejprve musí odletět na Ord Mantell a domluvit se s vrcholovými politiky, a také to 
oznámit Imperátorovi. Oznámil tedy Kobovi svou nepřítomnost a nastoupil do své lodě. Počkal, až 
dostane povolení, a pak se vznesl směrem k Ord Mantellu... 
 
Profesor si jako každé ráno trochu přispal. Ještěři si na to už zvykli a tak ho nebudili při východu slun-
ce, kdy vstávali oni. Prý slunce. Trvalo mu měsíc, než vyčetl z hvězdných map, že se pravděpodobně 
nachází v sektoru Sharadan. Pokud byl opravdu ve sluneční soustavě Waishak, tak měl problém. V 
této soustavě nebydlelo žádné civilní obyvatelstvo a o vojenských základnách samozřejmě neměl 
žádné informace. A fakt, že za dva roky, co tu strávil, neviděl na obloze jedinou loď, jeho obavy jenom 
potvrzoval.  
 
Vstal a vyšel z chýše. Venku ho už čekal prostřený stůl s jeho oblíbenými plody. Trvalo snad celé vě-
ky, než Ještěři pochopili, že mu nechutnají červi a ta podivná osminohá prasata, která se po okolí 
proháněla ve stádech, ale že mu stačí jen trocha toho barevného ovoce. Zasloužil si, aby se o něj 
starali. Za tu dobu, co tu strávil, se mu podařilo urychlit jejich vývoj snad o tisíc let. Používali sice stále 
velmi primitivní technologii a nevypadalo to, že by během jeho života měli objevit tajemství me-
zihvězdného cestování. Alespoň tu teď bylo příjemnější místo pro život.  
 
Pohlédl na východ, směrem k nejvyšší hoře planety, kde už byly vybudovány základy jeho pyramidy. 
Snažil se jim vymluvit, že to není nutné, ale nedali si říct. Jeho vesnice se během jeho pobytu stala 
hlavním městem celé planety. Pod jeho vedením si Ještěři podrobili ostatní národy tohoto zapadákova 
– opičí lid, vodní rasu, vlčí kmen i vampýří impérium. Nemluvě o mnoho menších rasách. Byl teď ko-
runovaným králem celého světa.  
 
Cestou džunglí ke staveništi přemýšlel, jestli by ještě neměl zkusit opravit svou loď. Avšak obrovské 
trhliny v trupu, které vznikly průletem atmosférou, by se daly těžko utěsnit i s tou nejmodernější tech-
nologií, natož s železem, které se Ještěři naučili používat a zpracovávat teprve nedávno. Stejnak by 
pak ani neměl kam letět, hyper-motor byl absolutně zničený po zásahu imperiální stíhačkou. Nebyl 
zkušeným technikem, tak se raději v jiných, méně důležitých, systémech, ani nepokoušel hrabat. Ale 
před půl rokem získal novou naději. Brzy se snad už konečně dozví, co to je. Pokračoval dál k hoře, 
kde ho čekala práce, kterou strávil 16 hodin denně za poslední půlrok. 
 
Doktor Kerenghan přistoupil k terminálu v archivu. Když si ho nikdo nevšímal, aktivoval svůj konektor 
– vysunul se z hřbetu zápěstí jeho pravé ruky a napojil se do konektoru terminálu. Zajištění bezpeč-
nosti sice bylo vysoké, ale prolamování zabezpečení bylo jednou z jeho specializací, rychlostí která je 
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neuvěřitelná pro živou bytost se proboural ke všem potřebným datům, skryt a mazajíc po sobě všech-
ny stopy. Hluboko do jádra systému vložil virus, jehož úkolem bylo zamaskovat jakékoliv stopy, které 
by omylem mohly zůstat, i když to s jeho strojovou přesností se zdálo být nemožné. 
 
Než opustil tuto část systému, znovu aktivoval všechny sledovací a bezpečnostní podprogramy, bez 
sebemenších úprav. Mezitím však najednou rychlostí běžnou pro živou bytost s implantátem pro při-
pojení k počítačovému terminálu a úplně bez utajení procházel astronavigační data a informace o 
zaznamenaných chisských a sithských konvojích, či jen jednotlivých lodích. Organicky mozek by stěží 
zvládl obě činnosti najednou, proto si byl jist, že ani odhalen nebude a ani nebude podezříván. Když 
ukončil obě své činnosti před odhlášením se pokusil nabourat do systému video-databáze, avšak způ-
sobem, jaký by prováděl běžný člověk s oním implantátem, bez sebemenší strojové elegance. 
 
V systémech video-databáze nechal celou řadu stop a ty, co skryl, skryl nedokonale. Během tohoto 
pokusu si nechal zpřístupnit zdarma přistup do této databáze. Jeho počínání mělo dva důvody – jeden 
hlavní a jeden vedlejší. Tím vedlejším bylo, že doufal, že zde bude jeden film, který si Kein přál vidět a 
nikde ho zatím nesehnal. Pak se vydal směrem k ošetřovně. Všiml si, že je sledován, stejně tak vycítil 
že pronásledovatel se skrývá užíváním Síly. Navenek zcela ignoroval pronásledovatele, vnitřně ho 
však bedlivě sledoval termálním senzorem. Když došel k ošetřovně, zaklepal a vstoupil. Oznámil, že 
vzhledem k tomu, že jeho trávicí soustava byla zničená při jedné nehodě, potřebuje bactu jako stravu. 
 
Jeho žádost byla sice dosti zvláštní, ale bylo mu vyhověno. O chvíli později odcházel s nádobou pro 
převoz bacty. Když došel do místnosti přidělené jemu a Keinovi, znovu prověřil odposlechy. Získané 
video umožní Keinovi, aby zahájil základní výcviky Jediů a Sithů. Brzy dosáhne dostatečné úrovně, 
aby mohl vstřebat znalosti z Holocronu proroctví. Podle výpočtů Kerenghana by to mělo být za tři týd-
ny. Kein je spokojen s průběhem operace. Vše probíhá tak, jak předpověděl velký prorok – Replikator. 
Arten Uzumaky Kein má místo na výsluní zaručené. Pak Kerenghan připojil hadičku od nádrže 
s bactou do svého těla, aby mohl regenerační tekutinu vstřebat. 
 
V korribanském vesmírném přístavu přistála menší loď, dle všeho se jedná o upravený imperiální ra-
ketoplán třídy Lambda. Z něj vystoupil mladší muž v neznámé uniformě v doprovodu dvou strážců. 
Muž požaduje audienci u Imperátora. Prý se s ním domluvil přes Holonet. Muž se představil jako ge-
nerál Kazdrov. Stráže zkontrolovaly jeho údaje, a když vyšlo najevo, že je skutečně očekáván, pustily 
ho tedy dál do pevnosti.  
 
Jakmile Darth Badon (tedy nyní vlastně jeho klon) dorazil, posadil se a Kazdrov začal vysvětlovat. 
Jejich společným nepřítelem je v současné době STF a proto je Kazdrov ochoten poskytnout vhodný 
plán k jeho likvidaci – a demonstruje ho na hologramu. Hodlá proti SFT využít jeho hlavní nevýhodu, a 
donutit ho bojovat přímo v jeho domovské soustavě, na orbitě jeho domovské planety. Tou nevýhodou 
jsou droidi – drtivá většina všech jednotek i personálu všech lodí a stanic jsou právě droidi. 
 
Kazdrov připomíná, že v soustavě planety Muunilinst se nachází dva plynní obři, jejichž složení je 
vodík – z 99 %. Kazdrov, jakožto Chiss, má několik zbraní původně určených k vytváření umělých 
hvězd. Dříve nebylo možné tato zařízení užít jako zbraň, kvůli nízké rychlosti a kvůli nutnosti mít do-
statečně hmotné těleso. Ale nyní se mu podařilo proces zahájení fúze urychlit. Kazdrov chce tyto 
zbraně použít k částečné přeměně plynných obrů na hvězdy. Výsledkem bude masivní elektromagne-
tický puls, který vyřadí štíty, které nejsou nastaveny na to, aby ho kompenzovaly. Jakmile se vytvoří 
první EMP vlna, dojde k vyřazení štítů lodí, které to nebudou čekat – tedy lodí nepřátelských. Jakmile 
se vytvoří druhá EMP vlna zásahem druhého plynného obra, dojde k zásahu a vyřazení všech droidů 
a veškeré další elektroniky. Vedlejším efektem bude to, že dojde k nárůstu gravitace obou planet, 
která znemožní aktivaci hyper-pohonu na několik minut. 
 
Darth Badonovi se Kazdrovův plán zamlouvá a nabízí všechny zdroje na stavbu potřebného množství 
bomb. Kazdrov požaduje tak velkou flotilu, aby STF stáhla všechny dostupné lodě na obranu Muuni-
linstu. EMP výboj je pak všechny eliminuje. Kazdrov připomíná, že lodě budou vyřazeny asi deset 
hodin, takže za tuhle dobu bude nutné je dobýt. Badon informuje, že se právě dokončil jeho hlavní 
super-destruktor třídy Executor, takže může zahájit útok v čele spousty dalších lodí Nového Impéria. 
Může také na Muunilinst vyslat HK-75, aby shromažďoval informace o obraně planety. 
 
Kazdrov požaduje dvě maskované lodě pro transport bomb k cílovým planetám. Badon je ochoten je 
zapůjčit. Všechny imperiální lodě mají nový typ ochranného štítu, takže odolnost proti EMP bude zaru-
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čena. Kazdrov také hodlá dobýt a zabavit čtyři bitevní křižníky STF, jakmile se k nim dostane. Bude je 
potřebovat k zabezpečení sídla jeho chisského rodu v Neprozkoumaných regionech. Badon začal 
ihned svolávat všechny lodě ke Korribanu, odlet bude za čtyři dny. 
 
Razer byl pryč – po výměně těla a kompletní změně identity se vydal na obyčejné dopravní lodi do-
provázené čtyřmi letkami těch nejelitnějších vesmírných zabijáků, jaké dokázala jeho říše poskytnout, 
směrem k sídlu Jediů. V novém těle se cítil nepohodlně, věděl, že je mnohem více zranitelné, než jeho 
předchozí. Uklidňovalo ho jen vědomí, že i toto nové, navenek normální lidské tělo, má několik velmi 
zajímavých funkcí. Razer ale nebyl blázen, neopustil by svoji říši, kdyby neměl někoho, komu mohl 
stoprocentně důvěřovat. Tím někým byl samozřejmě ten nejďábelštější stroj ve známém vesmíru... 
Rusty Masher.  
 
Okamžitě po Razerově odletu nařídil rozsáhlá bojová cvičení veškerých vojenských oddílů STF. Byl 
toho názoru, že prověření skutečné bojové efektivity je před samotnou invazí na Impérium zcela ne-
zbytná věc. Všechny flotily a dokonce i některé pozemní síly se tedy rozdělily na dvě samostatné ar-
mády, které proti sobě vedly fiktivní boj. Jedna se schovávala před druhou ve stínů měsíců, další zase 
prováděla záměrné rušení všech (samozřejmě kromě jedné tajné, kterou s ní mohl komunikovat pouze 
Rusty samotný) komunikačních frekvencí v různých systémech, a tak podobně.  
 
Kromě ověření bojeschopnosti armády měl tento postup ještě jednu výhodu. Pro nepřítele nebylo 
možné provést nenadálý útok, ať už by použil jakoukoli sílu. Druhá flotila bude vždy připravena zahájit 
odvetný útok. Samozřejmě k vítězstvím proti spojeným silám galaxie by to nebylo dost, ale na odraže-
ní třeba i hlavní flotily Nového Impéria pravděpodobně ano. Snadné vítězství pro útočníka by se pak 
změnilo v drahou hořkou bitvu pro obě strany.  
 
Razer, a Rusty s ním, měl však v ruce ještě jedno eso, o kterém zatím galaxie nevěděla.... Byl jím 
tajný program výstavby nové třídy ultimátních super-bitevních lodí, který probíhal už dva roky a o kte-
rém nevěděl nikdo ve známé galaxii. A pak tu byla samozřejmě Hvězda smrti, připravená vstoupit do 
bitvy, kdyby bylo vše ostatní ztraceno.... Nepřítel se bude muset hodně snažit, aby STF zaskočil. 
 
Když Razer dorazil do vnitřních systémů, přistál na jedné z planet, kde se čas od času ukazovali rytíři 
řádu Jedi. Připravil si dojemný příběh o Vongy zničeném domově, povražděné rodině a duševním 
procitnutí. A jak se z něj, piráta, stal poutník na cestě za světlem... Na to Jediové jistě skočí a vysvětlí 
se tím i jeho neutrální, lehce Temná aura. Až jednoho dne dokončí jedijský výcvik a nenechá si přitom 
vymýt mozek, bude schopen odolat jakémukoli nepříteli, včetně Temných lordů a řádových Mistrů. 
Pozná totiž obě strany Síly, tu Temnou se už naučil používat od bývalého Temného lorda Badona, 
kterého už jednou porazil. Až pozná i Světlou, bude se proti ní moci i bránit a nedopadne jako kdysi na 
Exocronu. A protože pozná obě strany Síly v opačném pořadí než 99.999 % jejích uživatelů, bude ji 
možná rozumět více, než kdejaký Temný lord, nějaký ten rozdíl v hrubé síle pak nebude hrát takovou 
roli. 
 
Profesor stoupal po úbočí hory. Tuto cestu vykonával už tolikrát, takže se mechanicky vyhýbal kame-
nům a stromům a věnoval se jiným myšlenkám. Uvažoval, jestli má jeho snažení vůbec smysl, a jak 
dlouho to ještě vydrží. Nejdéle další dva roky, pak už bude jasné, zda to mělo nějakou cenu. Od té 
doby, co od Ještěrů uslyšel, že padající kameny (kterým byla, mimo jiné, i jeho loď) se objevovaly 
častěji a někdy je země vrhala i do oblak, měl naději. Prohledával každý coul hory ve snaze najít mís-
to, odkud se lodě objevovaly. Tehdy našel jeskyni.  
 
Jakmile vstoupil do jejího chladivého stínu, musel ujít ještě asi sto metrů, než se dostal na místo, na 
kterém trávil většinu dne. Masivní kovové dveře s číselným zámkem se sedmimístnou kombinací. To 
znamenalo deset miliónu možností. Zatím vyzkoušel dva miliony. Bezmyšlenkovitě naťukával další a 
další kombinace. Měl systém, který mu zaručoval, že na kombinaci jednoho dne přijde. Postupně bude 
čísla zvyšovat a tak mu žádné neujde. A stále ještě neměl jistotu, že uvnitř najde nějakou dopravu z 
planety. Popravdě řečeno nevěděl ani, zda tam na něj nečeká po zuby ozbrojené komando vojáků. 
Měl ale naději... Náhle zámek zabzučel. Profesor se okamžitě probral z letargie. Skutečně, displej se 
nasvítil zeleně a dunivý zvuk napovídal, že se dveře konečně otvírají. Neskutečně pomalu se vysuno-
valy nahoru a tak první věcí, kterou Profesor z místnosti za nimi uviděl, byla šedivá podlaha. 
 
Kein přišel za Guiverousem, aby mu podal hlášení. V databázích hledal již celé dny, ale nakonec na-
lezl to, co hledal – první součást Detektoru. Tou součástí je energetický zdroj, který funguje na princi-
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pu přetvořené Síly, Světlé či Temné, dle nastavení Detektoru. Toto nastavení sice nedokáže rozlišit 
mezi oběma stranami Síly, ale je mnohem přesnější. Dokáže odhalit velmi vzdálené objekty a pozici 
těch bližších určit v řádu stovek metrů, nikoliv kilometrů jako dosud. Navíc, tento energetický zdroj 
bude potřeba k napájení i dalších součástí. 
 
Podle galaktické mapy se ta součást nachází na planetě Dantooine. Kein bude potřebovat dva červe-
né krystaly, jeden zelený a tři žluté, aby mohl postavit malý přenosný Detektor, který pak použije 
k přesné lokalizaci té součástky. Požaduje také malou loď a jednoho Jedie, jako doprovod a ochranu 
před tamní zvěří. Guiverous mu vše potřebné dává – a také se nabízí, že poletí přímo on sám. Chce 
tak mít dohled nad Keinem a tím jeho pomocníkem. Kein dává najevo radost, ovšem v duchu je rozzu-
řen, že letí zrovna Guiverous. Trochu mu to pokazilo jeho plány. 
 
Kein a Kerenghan sbalili kufry a nářadí pro stavbu přenosného mini-detektoru. Šestici krystalů Kein 
vložil do zvláštního zařízení s černým krystalem uprostřed. Tento krystal byl uměle vypěstován, speci-
ficky pro tento účel. Jedná se o podobný krystal, jako jsou ony energetické, ale tento je mnohem méně 
stabilní. Větší by se rozpadl a tak k nalezení krystalů energetického zdroje využije aktivního senzoru. 
Krystaly, které Guiverous dodal, budou sloužit k zúžení vln v Síle. Jakmile na krystaly energetického 
zdroje dopadnou vlny z tohoto mini-detektoru, dojde k jejich odrazu – a tím se prozradí poloha oné 
součástky. 
 
Guiverous je překvapen, že Kein má tolik vědomostí o Síle, ačkoliv sám není Jedi. Kein to vysvětluje 
tak, že jeho rod měl přístup k informacím, které Chissům předal Replikator, aby byli schopni vyvinout a 
postavit Detektor výkyvu Síly. Keinův předek, který ten projekt vedl, studoval i zařízení upravující tok 
Síly či koncentrující Sílu. To jeho Replikator naučil uměle vypěstovat Sithské krystaly, podobné těm 
které Kein předal Guiverousovi při jejich prvním setkání. Od počátku jeho vyhnanství z Chisské říše 
tuto problematiku ještě hlouběji studoval. Pak loď konečně odstartovala a vydala se na Dantooine. 
 
Darth Badon po celý čas svolával imperiální námořnictvo ze všech koutů galaxie, kde hlídkující lodě 
nebyly moc platné, ale při útoku na Muunilinst by mohly být k užitku. Také dorazil jeho osobní super-
destruktor třídy Executor. Badon si nebyl jistý, co vše tam Razer má schováno, a tak pro jistotu poslal 
svůj tým Zeta 66 na průzkum a s úkolem umístit bombu s načasováním, aby vybouchla přesně ve 
chvíli, když tam dorazí flotila Impéria, totiž u zdrojů energie protivzdušné obrany.  
 
Poslal také zprávu Casterovi, který souhlasil s účastí v bitvě, i když se to spoustě jeho agentů a zá-
stupců nelíbilo, a poslal několik desítek lodí. Badon si povolal velkoadmirála Wilcona, aby vedl druhé 
křídlo útoku. Badonův plán byl jednoduchý: nejprve vyrazí Wilcon z opačné strany planety s menší 
flotilou k útoku; až bude v menšině, dorazí k němu další část flotily a zároveň na opačné straně plane-
ty Badon s Casterem. Tím by měli vnést do obrany STF zmatek a nespojitost. 
 
Kazdrov dorazí ještě před všemi flotilami a bude se moci připravit, aby tak Impérium mělo co nejméně 
ztrát. Po odpálení EMP výboje si Kazdrov ukradne podle plánu lodě, které potřebuje, a zároveň Impé-
rium zajme také několik lodí. Poté ještě přiletí letka bombardérů a částečně zbombarduje povrch pla-
nety. Jelikož bude zničen zdroj energie, protiletecké děla budou bez proudu, a tím pádem způsobí 
STF vysoké ztráty. 
 
Kazdrov připravil katalytické bomby na palubách obou maskovaných lodí a ihned je vyslal na cílové 
pozice. Flotila Impéria letěla hned za nimi. Obě lodě přiletěly do soustavy planety Muunilinst zcela 
nepozorovaně. Lodě dorazily k cílovým planetám a vypustily bomby. Ty se ihned ponořily do hlubin 
plynné atmosféry a zahájily fúzi. O několik vteřin později se obě planety proměnily jakoby v malé 
hvězdy a obě EMP vlny, každá pár minut po sobě, se rozletěly okolním vesmírem. První EMP vlna 
vyřadila štíty všem blízkým plavidlům STF... 
 
Wilconova flotila se vynořila z hyperprostoru a začala tak na sebe lákat lodě STF. Po minutě se objevi-
la další část flotily, a poté i Badonova a Casterova flotila. Všechny začaly pálit do nepřátelských lodí a 
ničit vše, co jim stálo v cestě. Štíty lodí STF byly mimo provoz, takže bylo snadné je zasáhnout. Poté 
přišla druhá vlna EMP, která vyřadila elektroniku. Lodě STF se začaly nekontrolovaně vznášet vesmí-
rem.  
 
Následně vyletěla letka bombardérů a začala shazovat bomby na kritické místa STF na planetě a 
zasáhla i Razerův palác. Poté Badon odtáhl několik lodí STF, několik si jich vzal i Kazdrov, a poté 
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všichni dostali rozkaz se urychleně stáhnout, jelikož se začaly blížit nové lodě STF. Flotily ještě zničily 
tolik lodí, co dovedly, rozmístily několik min a sonických bomb a následně se stáhly. Celý útok netrval 
ani hodinu. 
 
Jakmile pohraniční senzory zaznamenaly mohutnou imperiální flotilu a několik neznámých lodí, byl 
Rusty Masher ve svém živlu... Nechal nepřítele v jeho fantazii o nepozorovaném průniku celé flotily až 
k Muunilinstu. Rozhodnut udeřit a rozmetat ho. Něco se však pokazilo, nepřítel použil nový druh zbra-
ně a zcela paralyzoval celou 5. a 9. flotilu, která měla tvořit hrot protiútoku složeného z dalších sil, 
konkrétně 1., 4. a 7. flotily. Rusty na palubě své lodi přijímal informace z odstíněných super-výkonných 
senzorů na povrchu planety a kalkuloval miliony možných scénářů a rozhodoval se, jakou taktiku pou-
žije. Když už se odhodlal vydat odstíněným droidům na palubách křižníků rozkaz k autodestrukci bez-
vládných lodí, která by sebou vzala i většinu nepřátelských stíhačů, upoutala ho nepřítelova snaha o 
ukořistění asi čtyř jeho lodí, to nebyla normální imperiální taktika....  
 
Okamžitě se rozhodl pro nový plán, který pravděpodobně překvapí tohoto nového arogantního nepří-
tele. Ten nejspíš vyřadí všechny sledovací majáky a přitom se pokusí schovat v nedalekých gravitač-
ních anomáliích, o kterých Rusty díky pravidelným vojenským cvičením jeho armád dobře věděl. 1., 4. 
a 7. flotila by nepřítele nikdy v čas nedohonila, avšak zde bylo území STF a 2. a 3. flotila operující při 
hranicích byla plně připravena postavit se komukoli. Pravděpodobně nad celou nepřátelskou sílou 
nezvítězí, ale jistě ho zdrží natolik, aby měla čas dorazit 1., 4. a 7. flotila. Pak bude boj rozhodnut.  
 
O průběžné sledování pohybu nepřátel se postarají dálkové senzory. Ty samy o sobě by nebyly 
schopny zaznamenat ho v takové vzdálenosti, ale pokud se zaměří na unikátní složení radioaktivních 
sloučenin přítomných pouze v pohonu starší série křižníků STF (které tvořily tři ze čtyř unesených 
lodí), bude možné je bez problémů sledovat až k hranicím území STF, od kterých se přibližuje 2. a 3. 
flotila. 
 
Kazdrov se spolu se skupinami inženýrů nalodil na jednu řídící loď STF, ostatní týmy zabavily bojové 
křižníky. Během pár chvil odpojily řídící počítač, dočasně vyřazený, a zajaly těch pár živých bytostí na 
palubě. Droidy byli mimo provoz, takže žádný odpor se nekonal. Do počítačového systému byl instalo-
ván virus, který ho zcela předělal, ale zachoval programy na ovládání droidů. Kazdrov poté nařizuje 
odletět s ukořistěnými loděmi k nejbližší černé díře, která je zakryje před senzory lodí STF. Tam zů-
stanou, dokud neskončí všechny opravy. Dalším cílem bude domovská základna. 
 
Kazdrovovy čety prohledaly všechny paluby, vnitřní i vnější prostory všech ukořistěných lodí. Asi čtyři 
hodiny po odcizení lodí se k nim pomalu začali přidávat i droidi, jejichž systémy byly změněny tak, aby 
poslouchaly jejich rozkazy. Pak dostává Kazdrov informaci, že jakmile se Nejvyšší vrátí ze své mise, 
jistě ho povýší. Vychází najevo, že celé jméno generála Kazdrova je Kazdrov Uzumaky... I on je silně 
ovlivněn učením Replikatora, kterého považuje za Proroka. 
 
Rusty si byl vědom závažnosti situace, ale jako pravý stratég se rozhodl obrátit ji ve svůj prospěch. 
Zatímco je velká část Imperiálních sil vázána na území STF, měl by se pokusit o nenadálý útok na 
jeho území. Nebude útočit na chráněné vojenské cíle, ale pokud zaútočí zbraněmi hromadného ničení 
na několik desítek planet, jistě to velmi zhorší morálku v celém Novém Impériu. Proto vydal potřebné 
rozkazy a s celou 6. flotilou speciálního nasazení se vydal směrem k imperiálním hranicím. Přitom 
zůstával stále v kontaktu se silami pronásledujícími útočníky... 
 
Dark Fighter právě letí na palubě svého destruktoru na planetu Pzob. Cesta bude trvat ještě asi týden, 
vzhledem k velké vzdálenosti, kterou musí uletět. Fighterovi se po pádu Replikatora docela povedlo 
stabilizovat sithskou frakci. Sithové ovládají celý sektor planet, na nichž se nacházejí továrny, připra-
vené na masivní produkci v případě války. Vše jde podle plánu. Po přečtení hlášení z uplynulých ně-
kolika týdnů přešel Fighter k mapě, aby se podíval, jak to vypadá v Galaxii. Válka s Vongy udělala své 
– když porovná území frakcí před konfliktem s Vongy a po něm, je vidět mnoho změn. Toho se musí 
využít, přizpůsobivost je důležitá, hlavně pro Sithy.  
 
Po chvíli přemýšlení se Fighter zamyslel nad svým učedníkem Darth Raegarem. Přemýšlel, čemu 
dalšímu ho naučí, až se vrátí. To je ovšem jedna z těch příjemnějších a jednodušších věcí – na zá-
kladně bude ještě mnoho práce. Fighter náhle rozkázal, aby destruktor okamžitě zastavil. Posádka 
splnila rozkaz a loď se vynořila v neznámé soustavě. Proti ní se vznášela velká černá loď, těžce po-
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škozená. Fighter ji cítil už na velkou vzdálenost, byla obklopena Temnou stranou. Loď je neuvěřitelně 
velká, větší než imperiální super-destruktor, nikdy nic takového ještě neviděl. 
 
Fighter nařídil, aby byla prozkoumána a aby byl navázán kontakt s posádkou. Nikdo ale neodpovídá. 
Průzkum ukázal, že loď má palubní děla větší, než je Fighterův destruktor. Klidně by ho mohla zničit 
jediným výstřelem. Fighter a několik týmů nastoupilo do raketoplánu a odletělo na palubu oné lodi. 
Úkolem je prozkoumat loď zevnitř a případně zabít kohokoliv živého. Týmy se dostaly až do strojovny, 
kde po několika hodinách opravily energetický generátor. 
 
Systémy lodě začaly postupně ožívat. Nejprve se aktivovalo osvětlení, takže Fighter mohl spatřit, že 
ve strojovně leží několik mrtvol, se světelnými meči. Fighter jeden meč prozkoumal a zjistil, že ty mrt-
voly jsou Jediové – meč měl zelenou čepel. Potom tým pronikl na můstek, ve kterém se tyčil velký trůn 
s neznámého kamene, silně nabitý Temnou stranou. Fighter pátral po těle velitele lodi, ale žádné ne-
našel. 
 
Opravářské týmy zprovoznily kamerový systém, takže si mohl Fighter prohlédnout palubu po palubě. 
Byl nalezen také záznam člena posádky – jedná se o nějakou neznámou rasu. Po několika minutách 
prohlížení monitorů Fighter něco spatřil. K můstku se blížilo asi dvacet zelených stvoření. Vojáci se 
okamžitě rozmístili kolem dveří, když tom se otevřely a zelené stvůry obrovským skokem na vojáky 
skočily. Zadní linie okamžitě spustila palbu, ale stvůry byly odolné proti energetickým střelám. Když 
byly stvůry konečně poraženy, rozhodl se Fighter nahrát záznam člena posádky do přenosného počí-
tače a vrátit se zpět do raketoplánu. 
 
Byli v půli cesty, když je napadla další skupina nestvůr. Boj tentokrát přežil jen Fighter a jeho elitní 
jednotky. Přidali tedy do kroku, aby z lodi co nejdříve odletěli. Když dorazili do hangáru, vojáci, kteří 
hlídali raketoplán, byli mrtví a u raketoplánu samotného stál muž. Jakmile ho Fighter spatřil, jeho Mas-
ce děsu se rozsvítily oči červenou září. Fighter věděl, co to znamená, a proto skočil dozadu a usekl 
dvěma svým vojákům hlavy. Tím získal sílu. 
 
Muž poté tasil světelný meč, jehož čepel měla stříbrnou barvu, a zaútočil. Fighter se lehce pousmál, 
útoku se snadno uhnul a tasil Meč hrůzy. Během dalšího útoku muže snadno probodl. Muž mu 
z posledních sil řekl, že ho konečně zbavil břemene, a daroval mu svůj meč. Potom zemřel. Fighter byl 
přesvědčen, že ten muž byl Šedý Jedi, který tuto loď také našel, ale nějak zde pak uvízl. Prohlédl si 
darovaný meč a s překvapením zjistil, že jílec je stejný, jako ten u Meče hrůzy. Fighter se poté vrátil na 
svůj destruktor a nařídil dvěma lodím, aby tuto loď hlídaly. Sám se pak vydal dál na Pzob. 
 
Darth Raegar se po dobu nepřítomnosti svého mistra stále nacházel na Pzobu. Jednoho dne si nechal 
zavolat svou pravou ruku, agenta Raxe Karhuna. Má pro něj důležitý úkol: odcestuje na území Impé-
ria, zajistí si novou identitu a vytvoří fiktivní organizaci, která bude navenek fungovat pro dobro Impé-
ria, ve skutečnosti bude sloužit zájmům Sithů. Úkol je to dlouhodobý a Rax nebude moci s Raegarem 
komunikovat. Jednou za čas za ním Raegar pošle někoho s případnými novými rozkazy. Až vytvoří 
fungující síť, přijede osobně... Impérium je jeden velký byrokratický aparát, musí toho využít. Má začít 
na planetě Lianna. 
 
Rax nasedl do malé lodi a vzlétl směrem k imperiální planetě Lianna. Na planetě se identifikoval faleš-
ným průkazem s identitou obchodníka a s kapitálem od Sithů si otevřel střední obchod v hlavním měs-
tě planety, koupil si licenci na prodej zbraní a výcvik bojových technik (které by měli sloužit pro sou-
kromou bezpečnostní agenturu). Teď už jen čekat na nával zájemců a může začít s výcvikem a "pře-
výchovou"... 
 
Profesor toho čekal od místnosti opravdu hodně, ale to, co se nakonec objevilo za dveřmi, nemohl 
předvídat vůbec nikdo. Místnost byla tak obrovská, že snad zabírala většinu hory. Vůbec by se nedivil, 
kdyby se ukázalo, že opravdovou horu tvoří jen několikametrové vrstva kamene okolo místnosti. Míst-
nost nebylo vůbec správné slovo. Jeskyně či haly by byly mnohem příhodnější pojmy. To co ho ale 
upoutalo ještě víc, než samotná velikost té místnosti, bylo její vybavení. 
  
Kam jen dohlédl se po obvodu místnosti táhly obrovské skleněné... nádoby. “Mega-zkumavky“ by bylo 
přesnější. Všechny byly naplněny modravou tekutinou, ve které se COSI vznášelo. Nepodobalo se to 
doslova ničemu, co kdy ve svém životě viděl. Patvorné ukázky, jak jde znetvořit živou hmotu. Frag-
menty tvorů, které někdo hodil do mixéru a pokusil složit znovu.  
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Dále směrem do středu místnosti stály mnohem menší nádoby. Když k nim Profesor došel, spatřil, že 
jen několik z jejich prakticky nekonečného počtu je obsazených. Tvorové v nich vypadali už mnohem 
víc reálně než zrůdy, na které narazil před chvílí. Bylo tam mnoho brouků a i savců, všichni bezpečně 
zakonzervovaní. U každé baňky byl malý počítač, po kterém běhala neznámá čísla a písmena. To 
zdaleka nejzajímavější se však nacházelo ve středu místnosti.  
 
Počítač, nejméně deset metrů v průměru, který se táhl až vysoko ke stropu jeskyně. Odtamtud také 
vedla jeho napojení ke všem nádobám v místnosti. Na největší obrazovce, která se nacházela přímo 
před Profesorem, se stále objevovaly znaky, jež nikdy před tím neviděl. I ovládací prvky vypadaly 
značně nezvykle. Jako by ani nebyly stavěny pro použití člověkem, ale tvorem, odlišujícím se v mnoha 
ohledech. Profesor fascinovaně přistoupil k masivní kovové struktuře a jemně se jí dotkl. Vychutnával 
pod prsty dotek chladného kovu a hlavně splněné naděje. Bylo více než pravděpodobné, že s tímhle 
vybavením se mu podaří přinejmenším vyslat nouzový signál. Trpělivost mu rozhodně neschází.  
 
Najednou se něco změnilo. Barva hlavní obrazovky přešla z modré na fialovou a ve středu displeje se 
objevil velký nápis. Místností se rozduněl vše přehlušující hlas, mluvící podivně zadrhávanou řečí. 
Profesor ničemu z toho vůbec nerozuměl. Vylekaně udělal několik kroků zpátky. V tu chvíli vyrazila z 
počítače ostrá jehla a zabodla se mu přímo do středu čela. 
 
Spirit, vlajkový křižník admirála Cley, se nehybně vznášel na Achernarem. Všude na něm byly vidět 
stopy po boji. Štíty byly nefunkční, motory na odpis. Už víc jak půl roku se admirál Clea snažila zničit 
piráty napadající planetu a její flotilu. Prozatím neúspěšně. Všude po křižníku běhaly opravářské týmy 
a snažily se obnovit alespoň štíty. Clea seděla ve své kajutě a pročítala si hlášení kapitánů, kteří se 
právě vrátili ze svých misí. Dosud jim nebylo jasné, odkud své nájezdy piráti provádějí. Někdo zaklepal 
na dveře – byl to kapitán nesoucí hlášení o postupu oprav. Také informoval, že se přiblížila neznámá 
loď. Clea se tedy vydala na můstek, aby si ji prohlédla. Zdálo se, že na ní nikdo není, ale mohla to být 
také past. Clea vyčlenila několik křižníků a sama se na jeden z nich přemístila, aby s touto malou floti-
lou tu loď prozkoumala blíže. Skutečně se jednalo o pirátskou past. 
 
Fighter konečně přiletěl na planetu Pzob a okamžitě vybavil několik desítek lodí náhradními díly, opra-
vářským zařízením a spoustou droidů a vědců. Ty poslal k té záhadné lodi, aby ji kompletně opravili. 
Potom svolal své nejvyšší důstojníky a dal zavolat i Darth Reagara. Pro něj má úkol: musí také letět 
na tu loď, aby dohlédl nad opravami a pomohl ji vyčistit od těch zelených nestvůr. Raegar bere na 
vědomí a ihned odchází do práce. Důstojníci hlásí, že prototyp sithského Umlčovače je již hotov. Dále 
byly také hlášeny útoky pirátů v pohraničních sektorech. Jsou stále častější, a navíc se jim podařilo 
zničit už několik sithských lodí. Fighter za trest zabíjí jednoho z odpovědných admirálů, který nebyl 
schopen zajistit dostatečnou obranu. O pár hodin později Fighterova flotila odletěla hyperprostorem, 
aby se o piráty osobně postarala. 
 
Imperiální flotila, která nedávno zaútočila na srdce STF za použití neznáme zbraně, mířila nejkratší 
cestou domů. Vše šlo dle jejího plánu, až do okamžiku, kdy její senzory zaznamenaly dvě flotily STF 
chystající se ji zastavit těsně před hranicemi STF. V tom samém okamžiku začaly imperiálním křižní-
kům vypovídat službu hyper-motory, mohlo za to pravděpodobně nějaké zařízení umístěné v nedale-
kém asteroidu – byla to jakási primitivnější a větší verze imperiálního zařízení na tvorbu gravitačních 
studní. 
 
Co bylo ale horší – zezadu se k ní přibližovaly tři Masherovy flotily sledující je už od onoho incidentu. 
Badonovi a jeho velitelům došlo, co to všechno znamená – měli velký problém. Morálka důstojníků 
začala rychle upadat. Moc dobře věděli, že brzy všichni zemřou. Jediný Badon si zachoval chladnou 
hlavu, na místě zastřelil hysterického praporčíka a nařídil okamžité přeskupení flotily. Na boj nebyl 
čas, tady šlo o přežití. Jakmile se dostanou z dosahu onoho rušícího zařízení, budou volní k opětov-
nému vstoupení do hyperprostoru a než je konečně dohoní, pronásledovatelé budou na místě obran-
né síly Impéria.  
 
Vše šlo podle Badonova plánu a vypadalo to jen na střední ztráty na obou stranách, přeci jenom po-
hraniční flotily STF nebyly tak silné a při převedení veškeré energie do štítů už Imperiální křižník něja-
ký ten zásah vydržel... Rusty to vše sledoval a pak, vědom si obrovské šance na vyřízení Badona a s 
ním i Impéria jednou a pro vždy, vydal příkaz pohraniční flotile k provedení sebedestrukčního manév-
ru. Droidi bez váhání uposlechli a lodě STF začaly jedna po druhé narážet do lodí Impéria, které se jim 
snažily marně vyhnout.  
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Při Badonovi však stálo štěstí a do jeho rukou hrál i větší počet jeho lodí, tak se stalo, že se svou vlaj-
kovou lodí a malou hrstkou doprovodných lodí unikl a přešel znovu do hyperprostoru. A zanedlouho 
se připojil k obraným silám Nového Impéria na hranicích. Teď byly síly zhruba vyrovnány, tři pronásle-
dující flotily STF utvořily jedinou novou mohutnou sílu s kódovým označením POMSTA a zastavily se 
na hranicích území STF.  
 
A tak se stalo, že proti sobě stály v ten okamžik dvě nejsilnější flotily galaxie, obě nepřipravené, ne-
kompletní, ale odhodlané zničit jedna druhou. Rusty hrál o čas a vyčkával... zatím se však i se svou 6. 
speciální flotilou hnal k oslabenému pohraničí Impéria s cílem zaútočit na planety a zasít v jejich oby-
vatelích strach. 
 
Osud galaxie a pohraničních planet byl teď na Badonovi... ustoupí se svými silami a vydá se na po-
moc planetám, avšak odkryje srdce Impéria útoku POMSTY, a nebo se postaví POMSTĚ a obětuje 
obyvatelstvo několika nedůležitých pohraničních planet... a nebo se Rustymu a celé STF omluví za 
tento zákeřný útok a nabídne jiné řešení?  
 
V tom samém okamžiku na jiném území STF byl vyslán na tajnou misi nový supertěžký bitevní křižník 
Shaktar. Shaktar byl po několika letech výstavby konečně hotov, původně měl být použit až ve finál-
ním útoku na Impérium, ale vše se teď změnilo. Cílem mise bylo sledovat a případně neutralizovat 
unesené lodě sledované za pomoci jejich unikátní radiace. Na dalších místech STF byla mobilizována 
Hvězda smrti i se svojí doprovodnou flotilou a továrny na produkci droidů a lodí začaly chrlit ještě víc 
nástrojů zkázy...  
 
A ještě na jiném místě galaxie čekal Razer na svoji příležitost podvést Jedie. Pokud by se mu to ne-
podařilo, byl odhodlán alespoň zničit jejich pověst tím, že se bude vydávat za jednoho z nich a v tomto 
přestrojení spáchá mnoho špatných skutků, kterými řád očerní v řadách obyvatelstva. 
 
Badon se nacházel ve zvláštní situaci, byl si jistý, že kdyby přiletěly všechny imperiální lodě v dosahu, 
tak že by snadno vyhrál. Ale byl tu problém – ta flotila, co útočí na civilní města. Věděl, jak to vyřeší 
alespoň prozatímně a v lidech probudí větší nenávist vůči STF. Poslal Castera s několika loděmi pryč, 
aby Caster mohl dočerpat síly a ihned se vrhnout na onu flotilu na imperiálním území. 
 
Sám si zavolal několik nejbližších flotil, ale také několik pluků Dark Trooperů, kteří budou mít za úkol 
převzít kontrolu nad co největším počtem lodí STF. Badon zde mohl použít také Bitevní meditaci, aby 
obrátil průběh bitvy ve svůj prospěch. Současným cílem však bude co nejdéle pozdržet síly STF a 
počkat na přílet podpůrné flotily. Zavolal také co nejvíce flotil z blízkosti Casterova cíle, protože tam 
nyní byly zbytečné. Po odražení útoku STF bude následovat zničení té flotily, která útočí na civilní 
města. Badon proto vyčkával, až zaútočí STF, a byl připraven kdykoli použít Bitevní meditaci, se kte-
rou by mohl STF na dost dlouho zdržet... 
 
Cleina flotila se vytrvale bránila útočníkům, ale ti měli k dispozici mnohem silnější lodě vybavené vy-
lepšenými zbraněmi. Postupně tlačili její flotilu k planetě. Spirit byl bráněn křižníky a jeho turbolasery 
se snažily zničit pirátské lodě. V tutéž dobu se však poblíž objevila flotila Dark Fightera. Zachytila pi-
rátské lodě a i flotilu admirála Cley. Fighter nařídil zničit všechny, nikdo se o přítomnosti Sithů 
v sektoru nesmí dozvědět. 
 
Clea zaregistrovala přílet nové flotily a považovala ji za spojence, když útočila na pirátské lodě. Po 
dvou hodinách boje jsou piráti úplně zničeni. Clea se zaměřuje na příchozí posilu a vysílá k ní zprávu 
o identifikaci. Fighter však nechce odpovědět a nařizuje flotilu obklíčit ze všech stran. Tehdy si Clea 
uvědomila, že se nejedná o žádné spojence, ale nové nepřátele. Cleiny křižníky typu Immobilizer 418 
zaměřily nepřátelské lodě a zahájily palbu. O chvíli později dorazil zbytek Cleiny flotily a zaútočil.  
 
Jakmile Fighter zahlédl Immobilizery, zastavil palbu. Chtěl jednoho z nich získat nepoškozeného. Pře-
směroval proto útok na planetu Achernar. Za několik málo vteřin začaly všechny křižníky bombardovat 
planetu, kterou tak dlouho Povstalci bránili. Clea pozorovala průběh šílené bitvy, ale útok na planetu ji 
zaskočil. Rozkázala mobilizovat veškerou planetární obranu. Během několika minut se křižníky roz-
místily do obranných pozic a snažily se odvrátit pozornost protivníka od planety.  
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Flotila Sithů útočila ze všech sil, ale obrana planety byla sehraná a kazila každý admirálův plán. Figh-
ter je přesvědčen, že někdo na té planetě používá Bitevní meditaci, nebo něco podobného. Rozhodl 
se proto, že přistane na povrchu osobně. Nejprve ale koncentroval všechnu svojí Sílu a její pomocí 
zničil dva Cleiny křižníky. Tak si vyčistil cestu, nastoupil do raketoplánu a odletěl na planetu. 
 
Stíhače planetární obrany se snažily raketoplán alespoň poškodit, ale marně. Pozemní armáda se 
připravila na výsadek nepřátelských jednotek. Jakmile transport přistál, začaly s útokem. Z transportu 
vystoupil Fighter v doprovodu elitních jednotek. Jakmile vojáci spatřili Sitha, nechali o jeho přítomnosti 
informovat královnu. V paláci zavládla panika. Všude běhali vojáci snažící se zastavit Fighterovy jed-
notky. Královna se však nechce evakuovat, místo toho chce mluvit s Cleou. 
 
Fighter šel neohroženě ulicemi města rovnou k paláci, cestou se mu postavilo několik nepřátelských 
jednotek, ale moc dlouho nevydržely, obzvlášť když Fighterovy jednotky využívaly generátory šítu a 
maskovací zařízení. Palác samotný byl bráněn mohutným tankem, kterého jednotky nedokázaly zničit. 
Fighter tedy k němu přistoupil, zvedl ho pomocí Síly do vzduchu a tam zničil. Jednotky se pomalu 
probojovávaly k bráně paláce.  
 
Královna právě mluvila s Cleou přes Holonet, když uslyšela výbuch. Clea souhlasila, že ihned přiletí 
na povrch a pomůže s obranou. Předala velení flotily svému kapitánovi a nasedla do transportního 
člunu s doprovodem několika stíhačů. Fighter se mezitím dostal k palácové bráně, která se náhle ote-
vřela a z útrob paláce vyběhla královská stráž. Její počty byly obrovské a brzy přečíslila útočící jednot-
ky Sithů. Během boje sithské jednotky padly, zůstal jen Fighter, obklopen padesáti gardisty.  
 
Gardisté na něj mířili svými puškami a chtěli ho zatknout, ovšem Fighter je všechny začal pomocí Síly 
škrtit a zvedl je do vzduchu. Když vcházel do brány, leželi už na zemi mrtví. Ostatní sithské jednotky 
mezitím vyčistily oblast od všech místních obránců a připojily se ke svému pánovi. 
 
Clea přistála v hlavním městě a spolu se svými jednotkami z křižníků a pozemními jednotkami se vy-
dala vstříc Fighterovi. Ten mezitím našel královnu v jejím pokoji. Její Výsost se ani nehnula, jen na něj 
hleděla pohrdavým pohledem. Vojáci vešli na nádvoří, kde se utkali s jednotkami Sithů. Clea zamířila 
přímo do královnina pokoje, kde našla Fightera, jak drží světelný meč u královnina krku.  
 
Fighter se domníval, že Clea je Jedi, proto odhodil královnu do křesla, tasil meč a chystal se na boj. 
Ale Clea vysvětlila, že není Jedi. Do místnosti mezitím dorazili královské jednotky a odvedly Její Vý-
sost do bezpečí. Fighter však nechce královnu, chce Cleu. Pomocí Síly Cleu odhodil, a ta narazila do 
zdi a upadla do bezvědomí. Pak ji vzal a šel směrem k bráně. Cestou potkal své jednotky a nařídil jim, 
aby našly královnu a přivedli mu jí také.  
 
U brány narazil na kapitána královské stráže, který svým vibro-mečem likvidoval jednoho sithského 
vojáka za druhým. Fighter na chvíli odložil omráčenou Cleu a s kapitánem se utkal. Snadno ho zabil a 
pokračoval dál. Cleu posadil do svého raketoplánu a nařídil vojákům, aby ji odvezli na jeho destruktor. 
On se zatím postará o zbytek zdejších nepřátel. 
 
Darth Raegar si nechal zavolat své věrné agenty a spolu s nimi se vydal transportem na mohutnou 
loď, kterou nalezl Fighter. Agentů bylo deset a s jejich tréninkem jim pomáhal sám Raegar. Naučil je 
věci, které používal když byl ještě u Shadows. Když uviděli tu loď, byli trochu udivení – byla obrovská, 
dala by se přirovnat k Executoru. Nejspíš byla mnohem starší a Raegar cítil, že z ní proudí Temná 
strana. Komando přistálo v hangáru a začalo snímat loď senzory. Zjistilo, že se zde nachází nějaká 
rušička, kterou je nutné eliminovat. 
 
Agenti si připravili zbraně a zaujali obranné pozice kolem transportu. Tři agenti šli za Raegarem jako 
eskorta. Hangár byl obrovský, vešlo by se sem mnoho lodí. Fighter musel mít neobvyklé štěstí, že 
narazil na něco takového. Když došli k výtahu, domluvili se, že začnou strojovnou. Strojovna byla vel-
ká místnost se spoustou vybavení, kterým se ovšem nebudou zabývat, jsou tu jako úklid. Různě po 
stěnách byly šrámy po střelných zbraních Trandoshanů a po zemi několik mrtvol, převážně lidí. Vypa-
daly čerstvě, takže se přestřelka stala nedávno nebo je v tom nějaký háček. Když Raegar stál a pře-
mýšlel nad mrtvolami, ozvala se velká rána a jeden z Trandoshanů se propadl stropem přímo mezi 
agenty, kteří ho ihned zneškodnili. Je jasné, že to Trandoshané jsou těmi „zelenými nestvůrami“, které 
tu Fighter potkal. 
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Raegar se pořádně soustředil a prohlížel si loď, jestli se mu nepovede lokalizovat nějaká živá stvoření, 
přes které proudí Síla. Bohužel je loď nasáklá Temnou stranou a tak viděl jen velmi málo. Ve strojovně 
by mělo být čisto, tak se vydali do dalšího patra – skladiště. Sklad byl plný zbraní a munice, většinou 
velmi zastaralé či nepoužitelné. Takové zbraně se nevyrábějí již celá staletí. Raegar si uvědomoval, 
že tahle loď je nesmírně stará a že tu nemusí být jen Trandoshané. Ve skladišti samotném nikdo ne-
byl, ovšem v místnosti s databází skladu bylo několik mrtvých těl – opět lidé.  
 
Šli dále, do dalšího patra – kajuty. Jen co výtah zastavil, ozval se výstřel a jeden z agentů padl mrtev k 
zemi. Na konci chodby stála skupinka Trandoshanů a zahájila palbu na Raegarovu skupinu. Další 
agent zemřel a Raegar se vyhnul kulkám, tasil meč na obranu a vyslal po nich dávku blesků, která je 
usmažila. Raegarovi zbyl už jen jeden agent a tak ho poslal zpět k transportu, aby ho pomohl bránit. 
Na průzkum se vydal sám. 
 
Raegar pokračoval dále, nahlížel do každé kajuty, ale žádné další Trandoshany už nepotkal, aspoň ne 
živé. Všude byly stopy po boji a mrtvoly lidí a Trandoshanů. Raegar prohledal celé patro a našel data-
pad u jednoho lidského zemřelého. Lidská výprava byla vedena Šedým Jediem za účelem prozkoumat 
tuto loď, kterou nalezli na nějaké zapadlé planetě. Těm lidem se nejspíš podařilo vzlétnout a ve vesmí-
ru je pravděpodobně napadli Trandoshané, kteří si nenechali ujít tak velkou kořist (dovolili si zaútočit 
na tak mohutnou loď, protože viděli, že je téměř zničená a nemůže se bránit).  
 
Raegar se vydal čistit další patra. Nikde už žádné zvláštnosti nebyly a tak přišel na řadu můstek. Když 
se ocitl na můstku, upoutal ho veliký trůn. Ten trůn byl zdrojem Temné strany. Na trůnu byla nainstalo-
vána rušička, takže ji Raegar ihned zneškodnil a mohl navázat spojení se zbytkem týmu. Chvilku če-
kal, až se ozval jeden z agentů. Ten ho informoval, že se k němu právě blíží nějaký objekt. 
 
Raegar se otočil k výtahu, který se okamžitě otevřel a vyšel z něho vyděšený mladík. Byl velmi mladý, 
u pasu světelný meč a blaster. Vypadal na Padawana toho Šedého Jediho, kterého zneškodnil Dark 
Fighter. Padawan byl velmi zmatený. Raegar se mu představil a sdělil, že všichni jeho druhové jsou 
mrtví. Mladík byl evidentně zaskočen tím, že proti němu stojí Sith a v panice tasil blaster a vypálil po 
Raegarovi, který jen vytasil meč a odrazil střelu mladíkovi do nohy. Ve vzduchu bylo cítit spálené ma-
so. Raegar chce vědět, co tu dělá. 
 
Padawan vysvětluje, že následoval svého mistra, aby prozkoumali tuto loď. Nalezli ji totiž na jejich 
planetě, kterou nejspíš Raegar nezná. Když do lodi vstoupili, sama se vznesla a letěla neznámo kam. 
Při cestě hyperprostorem ji zastavili trandoshanští otrokáři a přepadli ji. Padawan se schoval, a proto 
jako jediný přežil.  
 
Raegar vyšel směrem k vystrašenému mladíkovi, který opět zpanikařil a začal utíkat směrem k výtahu. 
Raegar jen zvedl ruku a srazil ho na kolena. Bral to jako vzdor, takže tasil meč a mladíkovi usekl 
nejdříve končetiny a pak ho slabými blesky pomalu nechal smažit. Tohle Raegarovi dalo sílu, kterou 
ztratil při prohledávání lodě. Už tu nebylo moc co dělat a tak se vydal prozkoumat ten trůn. Byl na něm 
nějaký nápis, nedokázal ho přečíst. Ovšem po důkladnějším ohledání našel skrýš, kam by se vešel 
meč. Odtud měl asi ten Šedý Jedi onen zvláštní meč...  
 
Ještě prohledal kamerový systém, nalezl zprávu co našel i Dark Fighter a začal přemýšlet o možnos-
tech překladu té neznámé řeči. Odpověď měl přímo před sebou – kajuta kapitána. Prohledal ji a nalezl 
různé zápisky v moderním jazyce Sithů, který naštěstí ovládal. Byly to zápisky v datapadu, který slou-
žil jako manuál k řízení této lodí pro nové kapitány a poslední kapitán byl pravděpodobně nováček a 
dělal si poznámky ohledně jazyka, ve kterém byl datapad napsán. Po několika málo chvílích Raegar 
pochopil odlišnosti moderní sithštiny od té použité v kamerovém záznamu a nemohl se dočkat, co že 
mu to chtějí sdělit.  
 
Záznam obsahoval jen varování, že v jisté kajutě uniká vzduch a selhává podpora života. Je tam také 
řečeno, že tato chyba nebyla řešena už 4000 let. To číslo Raegara zaskočilo. Před čtyřmi tisíci lety se 
Darth Revan pokoušel ovládnout Republiku pomocí Star Forge. Tato loď byla nejspíš vyrobena Reva-
nem jako vlajková, ale nějak se musela ztratil ještě než byla v nějaké akci, protože v historických pra-
menech není o žádné takové lodi zmínka. Tohle bude Fightera zajímat... Spolu s agenty se vrátil zpět 
na planetu Pzob a nechal na loď zavolat opravářský tým, ať s ní přistane na Pzobu. Pro jistotu šel s 
mechaniky na loď, aby se něco náhodou nezvrtlo. Pak zašel za Fighterem a řekl mu úplně všechno, 
co se na lodi stalo a vysvětlil mu jazyk dávných Sithů. 
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Síly Impéria se stahovaly, připravené zaútočit na bojovou skupinu POMSTA... To bylo, oč Rustymu 
šlo. Badon však nebyl úplný hlupák, poslal vstříc 6. flotile speciálního nasazení nějaké ty síly, jen aby 
je zdržel. Rusty na to zareagoval velmi jednoduše – poslal proti nim všechno co měl, až na svoji loď a 
dvě doprovodné korvety. To je zmate a zastaví, budou si myslet, že je to cela 6. flotila.  
 
Sám pak začal rušit všechny komunikační frekvence a odpalovat nukleární a biologické hlavice na 
nejbližší kolonii, zatímco korvety poslaly na povrch výsadek a zaujaly obranné postavení pro případ, 
že by nějaká Imperiální loď prokoukla tuto lest a nevystoupila z hyperprostoru k boji s 6. flotilou speci-
álního nasazení.  
 
Planeta byla zničená, stamiliony mrtvých a miliardy zraněných, to byl výsledek Rustyho odvety za 
zničení Razerova paláce. Rusty poté nařídil skupině POMSTA neprodlené stažení a přeskupení uvnitř 
území STF. 6. flotila speciálního nasazení zasadila nepříteli těžké ztráty a donutila ho stáhnout se a 
vyčkat na posily. Rusty se k ní připojil a zamířil směrem k hranicím STF. Byla zde velká šance, že ho 
Imperiální jednotky nedohoní... ale kdo ví. 
  
Mezitím se Shaktar přiblížil na dosah svých prvotřídních senzorů k uneseným lodím a začal s jejich 
důkladným skenováním. Cílem bylo zjistit o únoscích co možná nejvíce. Bohužel nebylo dostatek času 
na vyslání přepadového komanda. Jen pár světelných let odsud se nacházela prostorová gravitační 
anomálie a bylo víc než zřejmé, že se tam únosci pokusí schovat. Takže nezbývalo než je v příhodný 
okamžik poslat na onen svět. Tak se i stalo – jakmile unesené lodě vypadli z hyperprostoru.  
 
Vystoupil z něj i Shaktar ve své děsivé majestátnosti a čtyřmi výstřely zničil tři unesené křižníky. Tomu 
čtvrtému se však podařilo provést úhybný manévr a vstoupit do nestabilního prostoru okolo gravitační 
anomálie. To byla Shaktarova nevýhoda, byl díky ultimátnímu pancéřování tak těžký, že na něj měla 
gravitace mnohem větší vliv, než na obyčejný křižník. Nemohl ji pronásledovat. Ale jeho ne-droidí 
kapitán z Razerovy domovské planety se s tím nesmířil a vystřelil za ním alespoň obrovskou salvu 
naváděných raket. Několik jich pravděpodobně cíl zasáhlo, ale o tom už Shaktar nic nevěděl, nekona-
la se žádná exploze a gravitační pole rušilo senzory. Nezbylo nic jiného, než se otočit a zamířit zpět 
na území STF. Přesto tu bylo jedno překvapení, které možná únosci neodhalí, ani když prohledají 
celou loď skrz naskrz... 
 
Kazdrov se vrátil na domovskou planetu Chissů pro další rozkazy. Vstoupil do hlavní místnosti paláce 
a kolem něj se aktivovaly hologramy členů rodové rady. Kazdrov informuje, že jeho mise byla splněna 
úspěšně, i když během ní přišel o tři uloupené křižníky. Všichni členové rady jsou zfanatizovaní Repli-
katorem, o kterém věří, že jeho duch stále žije. Řídí se pouze jeho proroctvím, které prý předpovědělo 
vše, co se stalo, děje v současnosti i stane v budoucnu. 
 
Předseda rodové rady povolává Dardna Uzumakyho, kterému dává úkol. Musí se vydat z bezpečí 
planety Sigma Tertur, vydat se do kolébky rodu a zničit Krystaly času, aby již nikdo nemohl užít jejich 
moc a zkřížit cestu, kterou jim vytyčil Prorok. Dardn se ptá, proč byl vybrán zrovna on. Předseda mu 
vysvětluje, že krystaly času byly naplněny Temnou energií již při svém formování samotným Prorokem 
tak, aby urychlily tok času v malém prostoru. Tato Síla je činí nezničitelnými běžnými zbraněmi. Pro-
roctví nařídilo aby Dardn, který je druhým Prorokovým následníkem, užil svou Sílu a změnil Krystaly 
času v prach. 
 
Dardn se ihned vydává na cestu. Ze základny, která je o několik set soustav dále, odstartovala menší 
dopravní loď třídy Lambda nesoucí však náklad, jehož důležitost se dotýká samotného kosmu, a po-
nořila se do hyperprostoru. Když se Lambda raketoplán znovu objevil v normálním prostoru, byl svě-
telné roky daleko a přistával na asteroidu, který má takovou koncentraci Síly, že by přilákal každého 
Jediho i Sitha. Je však chráněn Maskovači Síly. 
 
Dardn přistál a vydal se dlouhou chodbou. Náhle se odkudsi ozval hromový hlas, který chce vědět, 
proč tu Dardn je. Dardn vysvětluje, že je tu proto, aby ho zničil. Ale hlas se vymlouvá na to, že jeho 
zničení je tak závažné, jako zničení samotného Proroka. Dardn se však nenechává přemluvit – je 
ochoten strážce Krystalů času zničit. Strážce je jen duší, kterou nechal Prorok volnou, aby mohla 
sloužit jeho věci. Kdysi býval Jediem, ale Prorok ho zabil a jeho duši uvěznil na tomto asteroidu. Nyní 
tu Dardn je, aby duši poslal do Chaosu, pekla pro Sithy. Ale duch tomu nevěří – nemůže jít do Chao-
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su, protože je Jedi. Dardn však vysvětluje, že protože je uvězněn v krystalu, který je obklopen Temnou 
aurou, tak může. Navíc, proroctví říká, že v Chaosu na něj již kdosi čeká; kdosi, kdo byl řádem Jedi 
zatracen. 
 
Dardn otevřel obrovské kovové dveře a stanul v místnosti, uprostřed které jsou Krystaly času. Před 
krystaly levituje světelný meč Jediů, který je ovládán zdejším duchem. Dardn ho však snadno poráží 
pomocí Síly. Poté z Krystalů šlehají blesky Síly, ovšem jen neškodně se zastavují těsně před Dard-
nem. Dardn pak položil ruku nad Krystaly a z ní začala proudit energie Temné strany, která je začala 
pomalu ale jistě ničit. Místností se ozýval bolestivý řev ducha a praskání krystalů. Nakonec byly krys-
taly zničeny a duch zabit. 
 
Celým asteroidem se začala ozývat poplašná siréna. Dardn jen pocítil záchvěv v Síle, jak se ostatní 
mrtví rytíři Jedi snažili zachránit svého druha, před nespravedlivým osudem, jeho duše však byla zalita 
Temnotou, sice ne jeho, ale i tak byl vtažen do Chaosu...  
 
Dardn pak nasedl do svého raketoplánu a zadal kurz zpět, počítač téměř okamžitě začal hlásit ne-
srovnalost v pozicích hvězdných těles – skoro vůbec se nezměnily za ten čas, který strávil na asteroi-
du. To je důkaz, že se duch snažil pomocí Krystalů času ovlivnit tok času kolem sebe a zachránit se 
tak před smrtí. Když byl raketoplán už dost daleko, asteroid explodoval díky auto-destrukčnímu sys-
tému a nezanechal po sobě žádné podezřelé stopy. 
 
Dardn se vrátil na domovskou planetu Chissů, kde právě předseda rady předával nové rozkazy 
Kazdrovovi – ukořistěnou loď STF má začlenit do systémů doků planety, na jejíž orbitě se nachází, a 
paměťové řídící protokoly droidů odeslat doktoru Kerenghanovi. Ukořistěná loď bude přestavěna na 
nový typ křižníku. Dardn informuje o úspěchu mise. Zatímco pro zbytek galaxie plynul čas stejnou 
rychlostí, pro rod Uzumaky plynul téměř stonásobnou rychlostí, díky Krystalům času, a proto se doká-
zal nikým nepozorován rozrůst do velkých počtů. 
 
Badonovi se donesla zpráva, že Caster nedokázal zabránit zničení jedné planety, i když zasadil STF 
ránu, stále jeho flotily dokázaly zabít mnoho lidí. Jelikož zprvu nikdo neútočil, toho Badon využil a 
poslal rozkaz do špionážní sítě, aby se teď v tomto příhodném okamžiku podívali po Hvězdě smrti. 
Rusty Masher se nakonec přeci jenom rozhodl zaútočit a Badon používal Bitevní meditaci, proto byly 
síly vyrovnané. Ale po příletu dalších lodí Impéria začalo být STF v nevýhodě a začalo se stahovat. 
 
Při této bitvě však málem padl velkoadmirál Wilcon, když se kolem jeho lodi seskupilo až příliš mnoho 
lodí STF, ale i když byl jeho křižník velice těžce poškozen, nakonec se mu podařilo stáhnout se do 
bezpečí. Badon sice tuhle bitvu vyhrál, ale za cenu životů mnoha tisíců civilistů.  
 
Badon vydal ihned nový rozkaz, že nyní se musí zdvojnásobit produkce všech lodí, hlavně super-
destruktorů a lodí určených k ničení droidských plavidel – tedy s rozšířenou EMP výzbrojí. Wilcona 
poslal vyřešit situaci na oné vybombardované planetě a taktéž poslal zprávu Kobovi, ve které žádá 
hlášení o průběhu mise na Vjunu. 
 
Lamir Caster se vrátil domů na svoje stanoviště na Nar Shaddaa, když za ním přišel Válečný lord Rex 
a oznámil mu, že ostatní členové Shadows ho zbavili moci, protože nedokázal účinně vojensky obstát 
v jediné bitvě s STF. Rex Castera varuje, aby se urychleně někam schoval, protože v Shadows mu 
může hrozit smrt. Caster je ochoten odejít, ale chce s sebou i Darksaber. Rex souhlasí, ale připomíná, 
že mu už nemůže pomáhat. Když se otočil k odchodu, Caster ho zabil výstřelem z blasteru. Byl to pro 
něj zrádce a tak s ním také naložil. 
 
Pak Caster sehnal co nejvíce jemu věrných lidí a s jejich pomocí se mu podařilo převzít nad Darksa-
ber kontrolu, a nastavil kurs na Korriban. Mohutná bitevní stanice se dala do pohybu a ponořila do 
hyperprostoru. Darth Badon bude jistě velmi rád, až se dozví, že jeho planetu brání super-laser. 
 
Scorch byl na svém hlavním asteroidu poblíž Vjunu, když za ním přišel důstojník, který ho informoval, 
že se blíží neregistrované lodě. Může se jednat o piráty. Poté ale přichází informace, že lodě jsou 
poškozeny. Z hangáru jedné z lodí vyletět raketoplán a s ním dva staré Z-95 Headhunter. Chvíli létaly 
okolo, ale pak zamířily skrz tajnou stezku přímo na asteroid. 
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Scorch vyhlásil poplach, očividně ty letouny o tajné základně vědí. Hangár se vylidnil celkem rychle, 
všude zůstala nedokončená práce. Zůstal tam jenom bezpečnostní tým čítající pět mužů a Scorch. 
Formace elegantně dosedla, dveře transportu se otevřely a z nich vystoupil starší muž, jedna žena s 
blasterem a jeden mladík s vibro-mečem.  
 
Trojice je překvapená, že zde potkává nějaké lidi. Očividně o přítomnost základny ví, ale netušila, že jí 
Scorch a jeho stoupenci obsadili. Prý chce jen vyzvednout jistou věc a také nějaké náhradní díly. 
Scorch souhlasí, ale na oplátku požaduje jisté informace. Chce vědět, jak se jmenuje muž, který velel 
několika tankům a oddílům na planetě Nal Hutta. Měl světelný meč. Muž vysvětluje, že tím záhadným 
velitelem by mohl být jistý nájemný zabiják, který nyní dělá nějakou zakázku na Tatooine. Když trojice 
získala, to co potřebovala – malou krabičku se záhadným obsahem a náhradní díly, opustila asteroid a 
i s loděmi odletěla kamsi pryč. Scorch je rád, konečně se může tomu veliteli pomstít. 
 
Profesor otevřel oči. Alespoň provedl pohyb, kterým se mu to v jeho dosavadním životě vždy dařilo. 
Teď ale neviděl vůbec nic. Mohlo to znamenat dvě věci – buďto je slepý, nebo v celé místnosti vypadl 
proud. Bylo vysoce nepravděpodobné, že by nastala druhá situace, takže se už musel pomalu začít 
smiřovat se svým novým handicapem. Tolik toho měl ještě v plánu, když ho potkala havárie a pak 
tohle! Teď už nedokáže nic kromě vymyšlení nového písma pro slepce, o kterém se stejně nikdo ne-
dozví, protože shnije na téhle planetě, jako všechno ostatní.  
 
Že by měl nakonec štěstí? Začínal pomalu vidět obrysy válců, táhnoucích se ke stropu. Podle toho 
také poznal, že leží na zemi. Hlava se mu strašně točila a ani neuvažoval o tom, že by se zvedl. Po-
kusil se rukou dotknout místa, kde ho zasáhla ona jehla, ale nedokázal ji ani odlepit ze země. Všechny 
jeho končetiny byly jakoby gumové, když se s nimi snažil hýbat, vůbec nereagovaly, spíš se jen tak 
zmítaly na zemi. Z jeho čela už alespoň nic netrčelo, pokud ho jeho znovunabytý zrak nešálil.  
 
Místností se rozléhal strašlivý zvuk, který postupně začal nabírat na příjemnosti, jak se Profesorovi 
začal vracet jeho sluch. Poznal klasickou melodii, oznamující splnění operace, standardní pro vojen-
ské počítače. Najednou dokázal tomu počítači rozumět – hlas mu oznámil, že stáhnutí dat bylo kom-
pletní.  
 
Konečně dokázal svou rukou pohnout tak, aby na ni viděl. Byla... divná. Neměla správnou barvu ani 
počet prstů. A taky byla strašně krátká. Ale na druhou stranu vypadala úplně stejně jako ruce všech 
lidí, které kdy potkal... Jeho mysl se pomalu vypořádávala s paradoxem, který si právě vyvolala. Doteď 
byl stejný jako ostatní, takže pokud jeho ruka vypadá jako jejich, tak to musí být správně. Proč má ale 
nutkavý pocit, že by vše mělo být jinak?  
 
Po několika minutách přemýšlení a znovuzískávání kontroly nad svým tělem se nejistě postavil na 
nohy. Při chůzi k počítači se musel neustále vyrovnávat s pocitem, že všechno je špatně, že vůbec 
nechodí tak, jak by měl. Ani že se jeho tělo nepohybuje při chůzi tak, jak by mělo. Všechno v místnosti 
bylo velké, rozhodně větší než obvykle. Nebo byl on naopak menší? Málem upadl, když zpracovával 
další nechutný paradox.  
 
Konečně dorazil k počítači. Vypisoval postupně informace o průběhu analýzy všech vzorků. Většina z 
nich byla dokončená a ten zbytek se blížil ke konci. Vyvolal si tu nejdůležitější informaci – stav primár-
ní operace. Číslo, které se ukázalo, ho vůbec nepotěšilo. Pouhých 28 %! Za celá ta léta výzkumu! 
Bude muset napravit ještě hodně věcí.  
 
Vzpomněl si na ten divný pocit, co měl při probuzení, tak si vyvolal data o posledních informací. Pak 
už bylo absolutně vše jasné. Jeho podivné pocity se ukázaly být běžnou reakcí při myšlenkovém pře-
nosu. Jedna věc ho ale stále zajímala – která rasa vlastně stála za vybudováním tohoto místa a vlast-
ně za celým projektem? V jeho hlavě byly teď jen informace nezbytné k dokončení primárního úkolu, o 
ostatních věcech nevěděl nic.  
 
Databáze byla naštěstí velmi rozsáhlá, a tak si vyvolal podrobné specifikace daného druhu. Musel je 
porovnat s nějakou nezávislou databází, takže teď děkoval všem nadpřirozeným bytostem za to, že 
jeho Analyzér přežil pád lodě nepoškozený. Poslal pro něj jednoho Ještěra. Brzy už do něj ťukal data, 
která právě získal a za okamžik už viděl výsledek analýzy. Bylo jím jméno rasy, která stvořila tohle 
místo, rasy, jejíž myšlenky měl právě teď v hlavě, jež způsobila smrt miliard bytostí v této galaxii. 
Yuuzhan Vongové... 
 
KONEC. 


