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Kdysi dávno v jedné předaleké galaxii.... 
 
 

STAR WARS 
JEDI VS SITH 8: THE FORCE UNLIMITED 

 
 
Jeden rok uplynul od velké bitvy u Muunilinstu, která výrazně rozhodla o osudu Nového Impéria. 
STF bylo silně oslabeno a mnohé jeho plány pokaženy. Darth Badon zahájil obnovu způsobených 
škod a znovuposílení svých sil. 
 
Řád Jedi zatím využívá nenadálé pomoci Keina Uzumakyho a jeho společníka, jak jen to jde. Zdá se, 
že Detektor výkyvů Síly bude již brzy zcela dokončen a pak se nikde v galaxii neukryje jediný uživa-
tel Síly. Ovšem Guiverous oběma mužům příliš nevěří. 
 
Chisský rod Uzumaky započal své velké machinace, jejichž cílem je získat velký vliv v každé galak-
tické frakci. Rod sice není příliš početný, ale má k dispozici technologii, kterou zatím nikdo neviděl, 
a která mu dává velkou výhodu proti přesile. Je jen otázkou času, kdy frakce ovládne zcela... 
 
 

Guiverous, Kein Uzumaky a doktor Kerenghan dorazili k planetě Dantooine, kterou několikrát obletěli. 
Kein mezitím zapojil mapovací zařízení k přenosnému mini-detektoru, který postavil. Detektor nalezl 
potřebnou součástku poměrně snadno a tak loď mohla přistát na označeném místě. Ukazuje se, že 
součástka je ukryta v jeskyni ve skalním masivu a vchod do ní je skryt v blízkém jezeře. Jsou dvě 
možnosti, jak se dostat dovnitř – buď odstranit zával kamenů jeskyně náložemi, nebo Guiverousovou 
Sílou. Guiverous volí druhou možnost, protože výbuch by mohl součástku poškodit. 
 
Kein nechce použít vlastní Sílu, aby nechával Guiverouse v mylné představě, že je jen obyčejným 
člověkem. Navíc, Guiverous hraje jistou roli v Prorokově plánu. Trojice mužů konečně dorazila 
k jezeru, pod jehož hladinou ten vchod je. Kerenghan řekl, že zůstane tu a bude čekat, protože nemá 
rád potápění. Velmistr Guiverous kamenně čekal, co udělá Kein, nicméně zaujal ho jeho společník. 
Napadlo jej, co to vlastně má za implantáty. Kein vysvětluje, že Kerenghan je plný implantátů, které ho 
udržují při životě, protože před časem bylo jeho tělo rozdrceno sonickým výbuchem v jeho laboratoři. 
Z jeho těla tak zbyl jen mozek a pár dalších orgánů, které musí být vyživovány bactou. 
 
Kein si vzal dýchací přístroj a skočil do vody. Plaval a sonickým senzorem hledal ten vchod. Když ho 
konečně našel, vyplaval na hladinu a určil jeho pozici Guiverousovi. Guiverous si také vzal dýchací 
přístroj a plaval pod hladinu. Kerenghan byl příliš těžký na to aby plaval, a tak šel po dně. Guiverous 
mezitím pomocí Síly odstraňoval jeden kámen závalu za druhým, až konečně odhalil chodbu. 
 
Byl to vchod do celého jeskynního komplexu. Kerenghan šel jako první, protože jeho umělé smysly 
jsou ostřejší a dokáží odhalit případné nastražené miny. Kerenghan skutečně několik min našel a 
odstranil. Pak se trojice mužů ocitla na ostrůvku uprostřed jeskyně. Muži se museli nacházet asi 300 
metrů pod povrchem. Vzhledem k vlhkému vzduchu tu všude kolem rostou krystalické útvary. 
 
Guiverous si krystaly prohlíží a uvědomuje si, že se zde kdysi dávno nacházel Darth Revan. I Kein má 
pocit, že tu Revan kdysi byl. Chce se soustředit, aby lépe cítil zdejší Sílu, ale moc mu to nejde. Jakoby 
ho něco rušilo v koncentraci, je velmi nervózní. Guiverous si toho všiml, cítil zvláštní proudění směřují-
cí právě ke Keinovi, ovšem u něj se ztrácelo. Nechal tedy nějakého zjišťování a místo toho šel nasbí-
rat několik místních krystalů, které budou použity do světelných mečů. Najednou ovšem vytáhl zvláštní 
krystal, a proudění Síly, směřující ke Keinovi, se zvětšilo...  
 
Guiverous si toho ihned všiml a chce vysvětlení. Kein ho však nezná, nikdy se s ničím podobným ne-
setkal. Jakoby něco z toho krystalu proudilo do jeho těla a naopak. Kein cítil, jak jeho Maskovač Síly 
zvyšuje výkon, aby zakryl jeho auru. Guiverousovi přichází divné, že ten krystal byl nalezen zrovna 
teď, i když kolem něj za celou dobu prošlo u mnoho lidí. Jakoby ten krystal čekal, až se k němu dosta-
ne Kein. Guiverous má podezření, že se někdy setkal se Sílou. 
 
Kein věděl, že nesmí lhát. V tento okamžik byl jeho Maskovač Síly neschopen zcela uchránit jeho auru 
před projevy lži, protože měl příliš mnoho práce s kompenzací. Kein tedy řekl pravdu – Chissové ne-
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dokáží ovládat Sílu a také, i když on je z části člověk, navíc mírně geneticky upravený, nikdo ho ne-
mohl učit. Nemá žádné zkušenosti s používáním Síly přímo, tedy žádné úmyslné. Přesto prozrazuje, 
že se mu stávaly zvláštní věci, které by se působením Síly daly vysvětlit. 
 
Velmistr začínal odhrnovat závoj pravdy. Natáhl ruku s krystalem a krystal Keinovi podal. Ale nehodlal 
krystal pustit, až se jej Kein dotkne... Kein natáhl pravou ruku ke krystalu a cítil, jak výměna Síly mezi 
ním a krystalem se začíná zvyšovat. Začínal mít obavy, obavy, že Síla krystalu by mohla prozradit to, 
jak je ovlivněn Prorokovou Sílou z Krystalů času. Jeho úkolem je za každou cenu zkompletovat Detek-
tor výkyvů Síly a tohle prozrazení by to mohlo mírně zkomplikovat. 
 
Kein se krystalu již téměř dotýkal, když pocítil výboj z Maskovače Síly. Krystal se náhle vytrhl Guive-
rousovi z ruky a vklouzl do té Keinovy. Náhlý výboj Síly trochu vychýlil krystaly v mini-detektoru. Po 
této události se trojice mužů vydala dál do jeskyně. Guiverous si vše, co se zde stalo, zapamatoval a 
už se mu jeho společnost nezdála zvláštní – byla přímo podezřelá – ale vše si nechal pro sebe. 
 
Kein nechápal, proč tato událost nebyla ve věštbě Proroka. Nemohl se tak na ni připravit. Ale zatím to 
neřešil. Kerenghan mezitím vyladil krystaly v mini-detektoru na původní nastavení a mohlo se tak zno-
vu začít hledat. Guiverous zatím předal batoh s nalezenými, méně užitečnými, krystaly Kerenghanovi, 
protože jeho kybernetické tělo je lépe uneslo. Skutečně potřebné krystaly si však nechal raději u sebe. 
 
Nakonec skupinka konečně dorazila do hlavní místnosti, uprostřed které se nacházelo zařízení slože-
né ze šesti menších a jednoho většího krystalu. To byla ta potřebná součástka, generátor energie pro 
Detektor výkyvu Síly. Okolí té součástky bylo zaminované a proto se Kerenghan pustil do práce. Když 
bylo vše hotovo, vzali součástku a vydali se zpět k lodi. Velmistr vchod do jeskyně opět zatarasil, ale 
nyní si vyznačil pár jasných znamení pro případ, že by se potřeboval někdy vrátit. 
 
Cestou si Kein prohlíží nalezený krystal a Guiverous mu mezitím vysvětluje, že dokud ho bude mít, 
bude se orientovat podle jeho činů, bude jako oknem do jeho duše a mysli. Na oplátku mu však bude 
poskytovat mnohé schopnosti, které však nebude moci využít, protože neumí ovládat Sílu. Kein se 
zeptal Guiverouse, jestli by ho nenaučil alespoň základům, ale Guiverous si to zatím chce promyslet. 
Velmistrovi se v hlavě rodil plán... Učit ho Síle by znamenalo otevřít si jeho mysl a zjistit tak jeho pravé 
záměry... ale zase to riziko... 
 
Scorch přiletěl na Tatooine, aby nalezl toho muže, kterému se chce pomstít již tak dlouho. Scorch 
prohledával celé město, ale marně. Až úplně v posledním baru narazil na jednoho žoldáka, který ho 
znal. Scorch ho podplatil a žoldák prozradil, že ten muž zrovna vede pirátské vojáky proti jistému Hut-
tovi. Scorch si tedy vypůjčil vznášedlo a dal se na cestu. Místní Jawové ho navedli na správnou stopu. 
Po pár kilometrech uviděl jakési trosky – několik starých tanků a mrtvých vojáků. Pokračoval dál, a 
konečně narazil na probíhající bitvu. Bitva se již blížila ke konci, na jedné straně bylo pár lidí, na druhé 
pár droidů. Uprostřed toho všeho zahlédl zelený světelný meč – byl toho muže, toho muže, co zabil 
jeho ženu přímo před jeho očima. 
 
Po pár minutách byli všichni vojáci mrtví, zbývali jen droidi. Muž s mečem se jim bránil ze všech sil, 
ale pak na bojiště přišel Scorch, aktivoval svůj meč a droidy sám zničil. Na bitevním poli nyní stál jen 
on a ten muž. Dotyčný si sundal masku. Oba se na sebe dívali a obcházeli neviditelný kruh. Muž vě-
děl, že Scorch jednoho dne přijde a bude se chtít pomstít. Možná tehdy udělal chybu, když se nechal 
pohltit Temnou stranou. 
 
Scorch je odhodlán toho muže zabít. Souboj začal. Vedla ho pomsta, cítil teď, víc než kdy před tím, 
Temnou stranu. Úder střídal úder, nenechal protivníka jedinkrát zaútočit, čekal na první chybu, na 
první špatný pohyb. Najednou, ani nevěděl jak, se mu podařilo neznámého odzbrojit. Chtěl to už 
ukončit, ale muž uhnul a Sílou ho odhodil pryč. Scorchův meč při tom odletěl pryč. Neznámý si přitáhl 
svůj meč a aktivovaný ho hodil po svém protivníkovi. Scorch se mu však elegantním odskokem vyhnul 
a přitáhl si svůj meč. Oba se proti sobě rozběhli a nastala nová přetahovaná s meči, ale protivník po-
levil. Scorch toho využil, usekl mu ruku a bodl do břicha.  
 

Než muž zemřel, vysvětlil, že zabil Scorchovu ženu, aby se tak pomstil za smrt svého bratra. Zabil 
také všechny ostatní klony ze Scorchovy jednotky na planetě Shola. Teprve nyní Scorchovi vše došlo. 
Tehdy na Shole vedl piráty jistý muž se světelným mečem – ale tehdy ho ještě tolik nepoznal a pak na 
toto setkání zapomněl – až dosud. Po smrti muže Scorch odjel do pouště, aby přemýšlel o své minu-
losti. 
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Darth Badon, nyní když viděl, že situace s STF je stabilizovaná, se obrátil k tomu, aby našel Lyru 
Joraka (alias Darth Raegara) a Hvězdu smrti. Jelikož mu Lamir Caster poslal Darksaber, tak nyní by 
žádná flotila neprorazila obranu Korribanu, pokud by ovšem neměla Hvězdu smrti. A právě toho se 
Badon bál, a proto hledal stanici, jak to jenom šlo. I když měl párkrát její pozici, tak než stačil poslat 
vojáky, stanice změnila polohu.  
 
Pak tu byl problém se Shadows. Pokud všichni byli proti Casterovi, tak nemělo smysl vnucovat Sha-
dows tohoto vůdce. Jedinou možností bylo Shadows jednoduše vyhladit, ale to se Badonovi nechtělo. 
Proto udělal bezpečnostní opatření – vysadil k nim pár praporů jednotek Černých andělů, aby hlídaly 
situaci. Pokud budou Shadows podnikat nějaké nebezpečné kroky proti Impériu, budou vyhlazeny.  
 
Komando Zeta 66 mělo nyní za úkol sledovat Povstalce a jejich akce, takže na HK-75 zbylo zase STF, 
tentokrát měl za úkol sledovat pohyby jejich lodí, a případně zjistit něco o Hvězdě smrti. Admirál Piett 
měl nyní za primární úkol hlídat Korriban a Wilcon zas hlídání nejkritičtějších oblastí hranice s STF. 
Velkogenerál Ronadan byl na tajné misi s Executorem, který se ale již chýlila ke konci. Proto mu Ba-
don zanechal vzkaz, aby převzal kontrolu nad pozemními silami Nového Impéria. 
 
A Badon sám odletěl na Kuat, zkontrolovat výrobu imperiálních těžkých křižníků a fregat. Cestou byl 
zaskočen několika letkami pirátů, ale ty byly rychle zneškodněny. Badon na Kuatu předložil plán na 
stavbu super-destruktoru třídy Executor, ovšem s prvky všech imperiálních lodí a fregat. Od Koba mu 
také došla zpráva, že první části staveb na planetě Vjun proběhly v pořádku a nyní se zde pouze čeká 
na stromový růst. Badonovi ale největší starosti dělal stále Dark Fighter a jeho poskok Jorak... 
 
Po dlouhém přemýšlení v poušti se Scorch chtěl jen tak odreagovat, byl trochu ještě v šoku ze soubo-
je. Tak si zaletěl se vznášedlem do Mos Eisley, do jednoho baru. Vypadalo to tam trochu jinak, než v 
obvyklém baru. Nejdřív o tom nepřemýšlel, zašel k baru, objednal si drink. Chvilku upíjel a pak mu to 
došlo – ty čtyři stoly v koutě. Sedělo tam několik hráčů, kteří hráli karetní hru podobnou Pazaaku.  
 
Jeden z hráčů se jmenuje Tonolius a Scorchovi připadá povědomý. Tonolius se chová jaksi podezřele, 
ale nevypadá to, že by ovládal Sílu. Nakonec Tonolius vyhrál, ovšem jeho protihráč je přesvědčen, že 
podváděl – a vytasil na něj blaster. Tonolius tasil světelný meč, a protože neměl červenou barvu, bylo 
jasné, že je to Jedi. Uměl s ním dobře zacházet, dvěma pohyby usekl svému protihráči ruku a poranil 
nohu. V tu ránu v baru propukla panika a lidé začali utíkat ven. Scorch se snažil Tonoliuse pronásle-
dovat, ale kamsi se mu ztratil. Scorch to tedy vzdal a odletěl zpět na svoji základnu na Vjunu. 
 
Rada rodu Uzumaky dále vedla schůzi zcela klidným tempem, až do okamžiku, kdy se v síni objevil 
čistokrevný Chiss, což bylo vzácné, a informoval, že Lamir Caster byl svržen z čela organizace Sha-
dows. Dardn proto dostává nový úkol – musí převzít kontrolu nad tou organizací, dokud je čas. Žádá si 
to prý proroctví. 
 
Během pár chvil, lehký stíhací křižník vystoupil z hyperprostoru u Nar Shaddaa a identifikoval se jako 
diplomatická loď na dlouhodobé misi. Vyslal k povrchu asi deset raketoplánů. Když všechny přistály, 
jeden z nich dosedl na plošině chvíli chůze od sídelní budovy jednoho ze zástupců velitele Shadows, 
který si dle všeho brousil čepel vibro-meče na boj o pozici nového velitele. Rampa raketoplánu se 
pomalu sesunula k zemi a z něj vystoupil muž, obličej zahalený kápí a zbytek těla pláštěm. Doprovod 
mu dělalo asi šest stráží v černém oblečení, na hlavě helma a na zádech zařízení pro recyklaci kyslíku 
a na ruce měli zvláštní "náramek" s displejem a několika tlačítky, to vše kryté neznámou slitinou.  
 
Vydali se cílevědomou chůzí k vchodu do budovy jejich cíle. Místní stráže se snažily klást odpor, ale 
zbraně umístěné na ruce oněch vojáků byly smrtící řádově více, než zbraně jejich nepřátel, obzvláště 
díky schopnosti prorazit prvním výstřelem štít a druhým usmrtit, přičemž se jednalo o dva různé typy 
pulzů, jeden EMP a druhý podobný blasteru – oba šly krátce za sebou.  
 
I když strážím stále přibíhaly posily, nepovedlo se jim ani zpomalit onu malou skupinku. Velitel 
ochranky vydal rozkaz soustředit palbu na onoho muže v kápi, třeba se jim alespoň povede prorazit 
jeho štít... Marná snaha. Jeho muži začínali v panice utíkat, když zjistili, že zvláštní zbraně jenž ony 
jednotky měly na ramenech automaticky sestřelují i granáty, co se teprve chystali hodit.  
 



4 

Dardn a jeho doprovod došli až na hlavní chodbu, kde se rozdělili do tří skupin. Dva vojáci šli ke ko-
munikacím, dva ke generátorům a zbytek dělal Dardnovi doprovod. Ten se dostal bez sebemenších 
potíží či zpomalení, nechávajíc za sebou spousty mrtvých, až k předsálí osobních komnat onoho oficí-
ra Shadows. Oba strážci se postavili zády ke stěnám chodby, čímž dali najevo, že nikdo skrze ně 
neprojde. Dardn prošel dveřmi, které se rozletěly tak prudce, že prorazily zeď do níž byly vloženy.  
 
Zde však Dardn narazil na Šedého Jedie, vyzbrojeného zeleným světelným mečem. Dardn tedy tasil 
jeden ze svých dvou mečů. Jedi je překvapen, že necítil jeho Sílu, ale Dardn jen ukázal na svůj Mas-
kovač Síly, zavěšený kolem krku. Zvedl meč před sebe a pustil ho. Meč se začal jen tak vznášet v 
prostoru. Poté z jeho dvou pouzder umístěných na nohou vyletělo celkem šest krystalů jenž Dardna 
obklopily ve tvaru pravidelného šestiúhelníku a zatímco rotovaly kolem své osy, pomalu kroužily i ko-
lem Dardna samotného. Ve stejný okamžik zhasla světla v celém sektoru, na tmu si však Jedi nemohl 
stěžovat, Dardnovi zářící oči a záře světelných mečů osvětlovaly místnost dostatečně.  
 
Dardn stál stále na svém místě, jeho tělo se nepohnulo ani o milimetr, ale jeho meč se rozletěl smě-
rem ke své oběti. Dardnův meč udělal výpad kryjící svou vlastní rukojeť, která byla jeho jedinou zrani-
telnou částí. Jedi se jen snažil bránit a díky Dardnově štědrosti se mu to celkem i dařilo. Dardn pouhou 
myšlenkou zrušil krystalickou formaci a citlivou kontrolou toku Síly v nich kontroloval jejich pohyb. 
Šedý Jedi vycítil to, čím jsou krystalky i meč ovládány, ale považoval to za nemožné...  
 
Tak přesně kontrolovat tok Síly nezvládne nikdo. Pokusil se aspoň svou Sílou narušit moc kontroly 
nad mečem, ale krystaly v něm byly zvláštně sladěny specificky se Sílou Dardna, i když krystaly neby-
ly spojeny poutem skrze Sílu s Dardnem, mohl je ovládat jenom on. 
 
Krystaly přestaly jen tak neškodně poletovat okolo Jedie a jeden z nich mu vletěl přímo do čepele jeho 
meče. Čepel světelného meče jakoby se zlomila a odrazila se k dalšímu krystalu, ten byl k čepeli me-
če natočen druhou stranou a tak čepel rozštěpil na několik užších, které zbývající krystaly odrazily tak, 
že usekly Jediovi ruce. Dardnův meč se deaktivoval a Jedi uslyšel poslední slova ve svém životě... 
Poté padl mrtev k zemi. Jeho tělo krvácelo, smrtelné rány nebyly způsobeny mečem, ale krystaly jenž 
si napůl provrtaly, napůl prorazily cestu skrz jeho tkáň.  
 
Duch Šedého Jedie se objevil uvnitř jakési "klece" trojúhelníkového tvaru, místo mříží zde byla jakási 
průhledná stěna a v horních i dolních rozích byly krystaly. Jedi požaduje vysvětlení. Dardn vysvětluje, 
že krystaly pohltily jeho duši a uvrhly ho do krystalového vězení. Odsud z něj může vysávat jeho Svět-
lou stranu a zabránit tak tomu, aby po smrti odešel do Chaosu. Jedi si začal všímat, že jeho aura se 
barví do ruda... začal mlátit a bušit do stěn, ale brzy pochopil, že to nemá cenu. Krystalické vězení se 
rozplynulo a on stanul nad svým mrtvým tělem, náhle cítil že je někam vtahován... někam, kam nepat-
ří. Zavřel oči a snažil se vzdorovat, ale když je otevřel, stanul na místě plném Sithů... v Chaosu. 
 
Dardn prošel velkými dveřmi následován svými krystaly, aktivovaný meč mu už zase visel u opasku a 
plášť zase pokrýval jeho tělo a kápě kryla obličej. V místnosti čekal zástupce velitele Shadows, který 
nechápal, o co jde. Dardn ho snadno zabil pomocí vržených krystalů, které se poté poslušně vrátily 
zpět do svých pouzder.  
 
Mezitím je Dardn informován svým ozbrojeným doprovodem, že se podařilo ovládnout téměř všechny 
jednotky, planety i lodě Shadows. Lodě Shadows nyní stopují a ničí uprchlíky, kteří zradili původního 
vůdce Shadows. Ale ti, co přešli na stranu Badona, jsou ušetřeni. Dardn se poté vrátil na svoji loď. 
Během pár dní na Nar Shaddaa dorazily další lodě rodu Uzumaky s úředními a administrativními droi-
dy a politiky a armádními generály, kteří převzali všechny pravomoci. Nikdo však netuší, kdo jsou oni 
cizinci, kteří ovládají Shadows... Jen Badonovi přichází pozdrav od generála Kazdrova s informací, že 
zrádci Lamira Castera byli eliminováni a že Shadows projevuje zájem o vytvořeni paktu s Impériem. 
 
Badon byl zprávou od Kazdrova potěšen. Když není možné, aby byl Caster na místě vůdce Shadows, 
tak alespoň jeho spojenci. Nyní Badon obrátil svojí pozornost na Vjun. Kobe odvedl svojí práci dobře, 
a jelikož Kobe byl neodstupný, pověřil tímto úkolem kapitána Vjunu. Úkol byl jasný: dokončit štíty v 
sektorech 8 a 9 a pomalu začít dovážet vegetaci z jiných planet. 
 
Guiverous mezitím zahájil Keinův výcvik v používání Síly. Hodlal ale tajně provést i jinou věc – jakmile 
se Kein soustředí na Sílu, Guiverous pronikne do jeho mysli a prozkoumá ji. Kein dostal za úkol po-
mocí Síly zvednou závaží. Soustředil se tedy, ale když se závaží zvedlo, začalo se deformovat. Guive-
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rous mezitím prozkoumával jeho mysl, ale zjistil, že je chráněna jakousi bariérou, kterou není možné 
překonat. Oba jsou poté udiveni, co se se závažím stalo. Guiverous je překvapen, s ničím podobným 
se u nováčka ještě nesetkal. Kein začíná mít podezření, že Guiverous o jejich plánech ví, nebo ale-
spoň tuší, že něco chystají. Možná tehdy v jeskyni na Dantooine Maskovač Síly nefungovat tak, jak 
měl. 
 
Guiverous nechal Keina, aby zkoušku zopakoval, tentokrát s lehčím závažím. Chce se znovu pokusit 
proniknout do jeho mysli. Mezitím co se Kein soustřeďuje na závaží, snaží se ve své mysli vypátrat, 
kde by se mohla nacházet další součástka k Detektoru výkyvů Síly. Chce tak svoji mysl zaměstnat, 
aby nebyla příliš koncentrovaná a závaží opět nezničila. Guiverous studoval Keina. A jeho mysl. Jeho 
koncentrace byla... jiná. Lidská mysl (a mysl většiny živých tvorů) je většinou propojená úzkými vlasci. 
Keinova mysl byla jakoby oddělena do několika kategorií – a Velmistr se nemohl dostat do žádné vy-
jma té, jenž pracovala se Sílou. Ale jedno zahlédl – kruhová místnost, osm hologramů... Při tom po-
hledu ho z nějakého důvodu zachvátil strach. Zakřičel na Keina, aby se už nesoustředil. Ten toho tedy 
ihned nechal.  
 
Když Guiverous pohlédl do toho jemu neznámého místa, ucítil, že jej Síla varuje. Ale nevěděl před 
čím. Před tím Chissem? Možná... před sebou samým? Snad... Před tím, co viděl? Neví. Kein mezitím 
ve své paměti procházel několik hvězdných map, aby mohl lokalizovat pár dalších součástek. Chisso-
vé mají totiž fotografickou paměť. Kein si také vzpomněl na své narozeniny, kdy byl radou rodu 
Uzumaky uznán plnoletým. Oslava se konala v hlavní místnosti kruhového tvaru, s osmi hologramy po 
obvodu... 
 
Po cvičení Guiverous vstoupil do komnaty Re-Rose, muže, který se uchází o členství v řádu. Guive-
rous poslouchá Re-Rosův příběh o tom, jak pracoval na planetě Kuat a jak jeho rodiče zemřeli během 
útoku STF. Zjišťuje také, že Re-Ros je příliš zatížený na svoji sestru, což by ho mohlo svést na Tem-
nou stranu Síly. Ale Re-Ros si je vědom rizik. Velmistr se poté jal vyprávění – popsal Re-Rosovi 
všechny obřady, hierarchii řádu, mise, historii, významné osoby, meče, filozofii a mnoho dalšího. Když 
skončil, Re-Ros již vypadal unaveně... 
 
Hned potom Velmistr nastoupil na svou loď a dopravil se na Coruscant. Když tam byl, všichni jej již 
očekávali – Kancléř Gediman mu přeci jen dal cosi jako správcovství nad Republikou. Vešel do Kanc-
léřské kanceláře a posadil se na židli pro hosty. Pak řekl tajemníkovi, aby svolal všechny tři admirály, 
že potřebuje projednat budoucnost kancléřství. Za chvíli dorazil Dorn Fith, Saron Gelton i Meerka Or-
sonová. 
 
Profesor skončil se svým průzkumem možností počítače. Zjistil mnohé věci, které ho potěšily. Třeba 
to, že v hoře byl také ukrytý kromě této místnosti i hangár, v němž se aktuálně nacházel jeden 
vongský křižník. Jeho výzbroj i obrana byla spíše experimentální, ale nejdůležitější na něm byla pří-
tomnost malé genetické laboratoře. Další zajímavostí, která ale zajímala spíše novou část jeho mysli, 
bylo, že v místnosti se nacházelo mnohem více kádí, než se na první pohled zdálo. Mnohé z nich, 
které byly dimenzovány na tvory velikosti člověka, byly ukryté ve stěnách a v podlaze. Celková kapaci-
ty živočichů, jejichž DNA mohla být najednou upravována, se vyšplhal až ke dvěma tisícům. 
  
Nejdůležitější na tom bylo samozřejmě rozkódování všech tajemství DNA pomocí přinášení vzorků 
všemožných typů rostlin a živočichů, které byly dlouho v nádobách studovány, než byly odhaleny 
vztahy mezi jejich řetězci DNA a jejich fyzickými vlastnostmi. Zdaleka pro to ale nebyla využívána plná 
kapacita laboratoře. Vongští vědci, kteří vedli tento projekt, sháněli vzorky především na cizích plane-
tách a nevyužívali úžasného potenciálu planety, kterou měli přímo před nosem.  
 
A on měl čirou náhodou připravených několik milionů věrných posluhovačů, kteří budou moci prohle-
dat planetu píď po pídi a přinést mu každý kousek živé tkáně, který najdou. Brzy již budou kádě zapl-
něny a operace v plném proudu. Poslední Vongské eso v jejich skafandru. Projekt, kvůli kterému byly 
pozastaveny projekty jako Mirage, Apollo a Shadow... Odkaz Vongů bude žít dál a jejich dílo bude 
dokončeno. Svým způsobem. 
 
Po návštěvě Velmistra si mladý Padawan Re-Ros lehnul a přemýšlel o tom co dnes slyšel. Potom ho 
napadlo, že si musí něco ověřit v místní knihovně. Když procházel nekonečné archy knih, ucítil zá-
chvěv Síly. Zastavil se. Rozhlídnul se, ale v knihovně nikdo nebyl. Pak spatřil jednu knihu, která upou-
tala jeho pozornost. Vzal ji a odnesl ji ke stolu. Byla velmi stará, na přední desce nesla jméno "Nechť 
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se Světlo osvítí", otevřel jí. Byla ilustrovaná. Na obrázku byl vyobrazen Jedi držící zelený světelný 
meč. Vše okolo Padawana se začalo točit a jakoby se Jedi v knížce začal měnit. Re-Ros nemohl uvě-
řit vlastním očím. Místo původní hlavy Jedie, vousaté a ustarané, se zde měnila na jinou. Místo pů-
vodní hlavy se objevila jeho hlava. Rychle obrátil stranu na které byl text: "Jediové nosívající zelený 
meč se snaží o silnější propojení mezi jimi a Sílou..." Zavřel knihu a šel si ji přečíst do svého pokoje. 
 
Darth Badon za několik týdnů dorazil do loděnice na Kuatu. Došla mu zpráva, že jeho nový super-
destruktor je hotov. Proto, když byl na Kuatu, zadíval se na novou vlajkovou loď Impéria, byla vskutku 
ohromná a velice silně vyzbrojená. V případě potřeby se mohla rozdělit na více částí a koncentrovat 
palbu do nejrůznějších směrů, dále měla zesílené věže, trup a její celá výbava posílena, s tímto křižní-
kem bylo možno probít se značnou částí flotily STF. Tento křižník měl také jednu unikátní zbraň, a to 
EMP výbojníky a silné EMP bomby.  
 
Badon počkal ještě chvíli na Kuatu, aby dohlédl na úplné dokončení a pak odletěl na Coruscant vyřídit 
neodkladné záležitosti v Impériu. HK-75 mezitím poslal důležité hlášení: Razer je stále nezvěstný, 
STF nyní vede Rusty Masher. To ale Badon ignoroval, měl teď své vlastní starosti s Jorakem a Fighte-
rem. 
 
Razer byl zklamán. Přestože se procházel zcela sám po planetě hojně navštěvované příslušníky řádu 
Jedi, žádný z těch nedochůdčat si ho nevšiml... jejich škoda! Teď na sebe bude muset upozornit. Udě-
lá Jediům po galaxii takovou reklamu, že se jich budou bát nejenom zlobivé děti. Razer si vytipoval 
jednoho z řadových Jediů, přepadl ho, nadobro zneškodnil a sebral mu všechny věci, včetně oblečení 
do kterého se sám ihned převlékl.  
 
V tom ho překvapil bezdomovec a začal na něj křičet, proč on Jedi zabil toho nahého muže. Razerův 
plán pokračoval lépe, než předpokládal. Bezdomovci usekl nohu a nechal ho jít, aby rozšířil novinku o 
jedijském zabijákovi. Pak zamířil směrem k místní vyhlášené cukrárně, zrovna byla plná rozličných 
mimozemských dětí. Razer ale neměl ve zvyku zabíjet děti, proto se rozhodl udělat jiný kousek, který 
nyní ovládal. Pohraje si s jejich myslí. To také učinil, vnutil všem dětem v cukrárně představu, že jsou 
ve skutečnosti Sithové, unesení a geneticky změnění Jedii, aby vypadali jako děti. Když Razer dokon-
čil vymývání mozků nestačil se divit, jak jsou ty děti vynalézavé. Jedno podpálilo cukrárnu, několik jich 
sebou zuřivě škubalo a kousalo do všeho, co se k nim přiblížilo. Poslední dvě odrostlejší děcka vytrhla 
ze stěny energetický článek, který napájel osvětlení, přetížila ho a za ohlušujícího křiku "Můžou za to 
Jediovééé!" se s ním vrhla k nedalekému obchodu se zbraněmi. Bylo teprve poledne a Razer měl 
spoustu daleko horších nápadů, jak vyděsit lidi téhle planety po setmění... 
 
Scorch byl už docela utahaný, cesta přes půl galaxie vysílí. Konečně se přiblížily smluvené souřadnice 
v hlubokém vesmíru. Když se vynořil z hyperprostoru, už tam čekal jeho prozatím jediný hvězdný de-
struktor, Revenger. Elegantně vletěl do obslužného hangáru a zaparkoval. Křižník kousek popoletěl a 
vynořil se u neznámého hvězdného systému, navigátor pravděpodobně zabloudil. Scorch chtěl systém 
prozkoumat, a tak jej proskenoval. Jediné formy lidské civilizace, které se tu vyskytovaly, byly tři suché 
doky pro rychlou opravu a údržbu. Jaké štěstí – v loděnici zrovna byl jeden střední útočný křižník, měl 
vypnuté štíty, senzory a většinu důležitých systémů.  
 
Scorch se připravil loď přepadnout. Zachytí ji vlečným paprskem a jeho Y-wingy svými iontovými děly 
paralyzují jeho motory, štíty a zbraně. Kdyby se akce zvrtla, je Scorch připraven ten křižník zničit. Pak 
Scorch došel k hangáru, nasedl do raketoplánu a odlétl. Několik formací stíhačů letělo vpředu, vletělo 
do doku a ochromilo křižník, pak se podařilo zničit i magnetické držáky, které držely křižník v loděnici. 
Pak dle plánu dorazil destruktor a zachytil jej vlečným paprskem. 
 
Několik šikovných pilotů proniklo do nepřátelského hangáru a zabezpečili jej pro raketoplán. Scorch i s 
komandem vystoupili a zabezpečili hlavní generátory a hangár pro přílet dalších raketoplánů s posila-
mi. Pak se vydali na můstek, aby převzali kompletní kontrolu. Tento křižník bude druhou Scorchovou 
lodí, základem jeho flotily. 
 
Dardna probral z meditací všudypřítomný hlas palubního počítače, který hlásil, že Talon je napaden. 
Jeho systémy byly paralyzovány iontovými zbraněmi. Dardn otevřel oči a rozhlédl se kolem sebe... 
Prudce vstal. Důstojníci a členové posádky stáli u konzol a snažili se dosáhnout nějakého výsledku. 
Počítač sdělil, že poslední zachycenou informací před tím, než byly vyřazeny senzory, byl imperiální 
hvězdný destruktor. Pak přišla zpráva, že na palubu přistály cizí transportní lodě a do všech palub 
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vnikají nepřátelé. Dardn vycítil, že jeden z těchto nepřátel je uživatel Síly, ale že jeho Síla není příliš 
vyhraněna, jako by byl nezkušený v jejím ovládání. Dardn rozkázal, aby palubní obranné systémy 
nebyly aktivovány, chce toho uživatele Síly lépe prozkoumat. Všichni členové posádky se mají stáh-
nout do chráněných palub. Obranný systém je bude bránit před nepřátelským napadením. 
 
Dardn vyšel z můstku, který byl těžce bráněn před útočníky. Talon, jehož palubní počítač je velmi inte-
ligentní a má vlastní osobnost, hlásí celkovou paralýzu iontovými zbraněmi. Palubní obranné systémy 
jsou většinou nefunkční, takže nepřítel má přístup ke všem třem reaktorům. Dardn nařídil, aby byla 
přesunuta veškerá energie z posledního reaktoru do kapacitátoru a využita k nouzovému hyperprosto-
rovému letu. Ovšem Talon hlásí, že je chycen ve vlečném paprsku onoho hvězdného destruktoru. Aby 
se z něj vyprostil, bude potřebovat všechny tři reaktory.  
 
Dardn tedy vyslal bezpečnostní oddíly, aby získaly oba reaktory zpět z nepřátelských rukou. Dardn 
také vyslal tři ze svých krystalů, aby letěly a nalezly toho uživatele Síly. Scorch a jeho oddíl zatím po-
stupovali dále do lodi. Jeho divný pocit se stále umocňoval, jako by na něj někdo mluvil. Tohle nedává 
smysl, necítil tu nikoho, kdo by ovládal Sílu. Další dveře se před nimi otevřely, tam už stálo několik 
členů ostrahy a dva střední pěchotní kanony. Nepříjemný pocit byl pryč, byl mnohem radši, když má 
proti komu bojovat, než aby jen tak procházel prázdnou lodí.  
 
Jeho vojáci měli sice nad skupinkou převahu, ale ty dva kanony dávaly výhodu obráncům. Scorch 
vytáhl blaster a několikrát přesně vystřelil, už jen pár lidí drželo vchod k výtahu na můstek. Scorch se 
uklidnil, zacílil svou koncentraci Síly na ty dva kanony, ty se vznesly a byly doslova rozmačkány ve 
vzduchu. Pak už jim v cestě k výtahu nestálo nic. Problém nastal u druhé skupiny. Nikdo z ní se ne-
hlásil, pravděpodobně se ani ke generátorům nedostali. Druhý transport dorazil do hangáru, všichni 
muži tentokrát zamířili přímo k hlavnímu zdroji energie.  
 
Scorchův inženýr se zatím snažil získat kontrolu nad ovládáním výtahů, aby se mohli dostat až na 
můstek. To ale Talon zaregistroval a aktivoval obranný systém. Ze stěny u výtahu se vysunul dvoj-
hlavňový těžký blaster a spustil palbu. Stačilo pár sekund a z inženýra nezbyl ani prach. Věž nehlučně 
znovu zajela do stěny, na terminálu se znovu objevily chisské znaky, jako by zde žádný inženýr nikdy 
nebyl. Všichni Scorchovi muži zaraženě sledovali celou událost, než je z toho vytrhl zvuk otevírajících 
se dveří výtahu. Již úzkou štěrbinou proletěla trojce krystalů následovaná světelným mečem. 
 
Krystaly proletěly skrz několik vojáků, přičemž ignorovaly jejich brnění. Když se dveře otevřely doko-
řán, stál za nimi Dardn osobně. Zbylí vojáci zahájili palbu, ale levitující meč s lehkostí odrážel střely 
zpět ke střelcům. Scorch se rychle vzpamatoval z úleku, chvíli nechal vojáky pálit na Dardna, sám si 
zkusil několik výstřelů, ale levitující meč je všechny vykryl. Tohle bude o něco těžší, než původně 
předpokládal. Nepřítel právě vytáhl trumf, tohle je ten, kdo ho celou dobu znervózňoval. Ten, co umí 
používat Sílu, používá krystaly, tohle bude další problém.  
 
Scorch tasil světelný meč a přikázal svým vojákům, aby přestali střílet. Byl odhodlán se Dardnovi po-
stavit sám a osobně. Dardn se však rozhodl, že na Scorche vyzkouší své schopnosti. Pomocí Síly 
ovládl mrtvé tělo jednoho ze Scorchových vojáků, které začalo ihned vstávat. Ale Scorch ho zastavil 
svojí Sílou. Dardn reagoval vysláním jednoho ze svých krystalů, ovšem tak, aby nezaútočil. Chtěl jím 
odpoutat Scorchovu pozornost, což se mu podařilo. Potom z oka vyšlehl blesk Temné strany. 
 
Scorch na poslední chvíli zabránil mečem blesku, aby pronikl do jeho těla, stačilo držet meč ve stálé 
pozici, aby nic neproniklo za něj. Po chvíli toho útočník zanechal a Scorch tak mohl polevit. Nechápal, 
co to na něj Dardn zkouší. Možná chce jen otestovat jeho schopnosti. Dardn si jen chtěl otestovat, jak 
moc je Scorch dobrý v Síle. Zjistil, že jeho mysl není poznamenaná Temnou ani Světlou stranou, a tak 
nyní na ní mohl zaútočit. 
 
Před tímto útokem není obranou Síla, ale zdravý rozum a intelekt. Pokud se mu Scorch neubrání, 
zešílí. Dardn přivřel oči a začal se soustředit, všichni zbývající Scorchovi muži okamžitě padli na zem 
v bezvědomí, zároveň Scorch začínal slyšet hlasy... Tisíce hlasů, jakoby mluvily naráz přímo uvnitř 
jeho mysli, jakékoliv snahy se vymanit hrubou silou byly zbytečné... a co víc... každá taková snaha 
vedla jen ke zhoršení situace...  
 
Scorch si po chvíli uvědomil, že ty hlasy pochází od vojáků ležících kolem něj. Vojáci byli v křečích, 
postupně umírali a tak i hlasů v jeho mysli ubývalo. Scorch je mohl zachránit, ale rozhodl se, že to 
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neudělá. Nechtěl riskovat vlastní šílenství. Nakonec zůstal jen jeden hlas, patřící Dardnovi. Ten mu 
sdělil, že se útoku úspěšně ubránil. Scorch je chytřejší, než Dark Fighter, který by na toto řešení zřej-
mě nepřišel, a i nezaslepený jako Guiverous, který by raději sám zešílel, než aby obětoval své podří-
zené. Dardn poté Scorche pomocí Síly připojil na myšlení Talona.  
 
Tohle bylo ještě horší, než před tím, jeho hlava bolela jako střep, jeho mozek se pokoušel zpracovat 
obrovské množství dat, které mu Talon vysílal do mozku. Bolest mu začala zaslepovat logické myšle-
ní. V hlavě mu kmitaly různé údaje, které se velice rychle měnily. Ale něco ho zaujalo, ta loď měla i 
senzory schopné zachytit Sílu. V hlavě si zobrazil chodbu, kde teď byl, vlastně spíš ležel. Viděl tisíce 
malých pramínků Síly, které vycházely z útočníka a mířily Scorchovi přímo do hlavy. Tohle byl pokrok, 
teď už jenom přijít na to, jak zablokovat jeho útok. Musel udělat nějakou bariéru, která by to zabloko-
vala. Projela mu hlavou myšlenka – mít tu tak Ysalamiri, ty podivné živočichy, kteří blokují Sílu.  
 
Napadlo ho, že musí vytvořit něco, čím by se obklopil. Nějakou bariéru, kterou by neprocházela Síla. 
Ovšem tohle se vymykalo jeho schopnostem, nikdy nebyl cvičen v meditacích a už vůbec nevěděl 
jakým způsobem se to vytváří. Bolest se stupňovala. Dardn věděl, že Scorch zná řešení na celou situ-
aci, ale zjistil také, že nemá ještě znalosti jenž by mu pomohly se bránit, není divu... takto vysoké 
techniky se učí velice dlouho a tato specificky nenáleží ani Světlé a ani Temné straně. 
 
Neovládá ji žádný známý Sith ani Jedi. Absolutní obraná technika vůči Síle bohužel má spíše více 
nevýhod než výhod, ale v rukou zkušeného uživatele může být obranou poslední nouze. Pochopil její 
princip, vymyslel ho. Dardn pochopil, že Scorch je dost dobrý na to, aby zemřel. Proto mu otevřel část 
své mysli a poskytl mu řešení. Scorch kolem sebe ihned vytvořil rušivé pole. Oba muži ihned ztratili 
schopnost Síly a jen tak-tak se drželi na nohou.  
 

Dardn Scorchovi sdělil, že je hoden života. Nabízí mu tři možnosti: může se stát jeho učedníkem, mů-
že odletět pryč, nebo pokračovat v boji a zemřít. Scorch přemýšlel, chvilku cedil návrh mezi zuby. Ale 
po několika milisekundách váhání se zamyslel. Přeci jen ho mohl Dardn hodně naučit. Rozhodl se 
tedy pro první možnost. Dardn ihned rozkázal ukončit všechny bojové akce na palubě Talona.  
 

Pak Scorchovi vysvětluje, že on a další z rodu Uzumaky patří k řádu, který se nazývá Pánové Síly. 
Tento řád se vyznačuje tím, že se nenechává Sílou ovlivňovat, ale soustřeďuje se jen na její ovládání. 
Proto jeho členové musí být nadprůměrně inteligentní. Řád se dělí do tří skupin: na Válečníky, mezi 
které patří i Dardn a kteří využívají Temnou stranu; dále pak na Ranhojiče, kteří užívají Světlou stranu; 
a na třetí skupinu, která ovládá obě strany, i když ne tak dobře.   
 

Chvíli poté dorazil další křižník rodu Uzumaky, Levios s admirálem Torketso, aby zmapoval situaci. 
Dardn ho však informoval, že nebezpečí bylo zažehnáno. Revenger mezitím deaktivoval svůj vlečný 
paprsek a Talona tak propustil. 
 

Ticho. Proč je tu jen takové ticho? Profesor byl zmatený. Usnul v laboratoři. Zase. Ticho. Proč je tu 
ticho? Běží ke konzoli. Vše svítí, jak má. Počkat. Ne. Je tu změna. Analýza DNA neběží? Proč se 
zastavila? Co se stalo? Proto je tu ticho. Prohlíží výstupní informace. Honem, honem! Tady! Dlouhá 
řada dat. Rychle se podívá na konec. Nic. Prázdný výpis. Čím data končí? OPERACE DOKONČENA. 
To znamená jediné... Hotovo! Konečně hotovo! Všechna tajemství odhalena! Odhalena! Počkat! Co je 
ten zvuk? Rychle se otočí. Za ním nic. Zpět ke konzoli. Úděs. Stvoření. Sápe se o něm. On couvá. Na 
razí zády na baňku. Ne. Stojí tam další. Sápou se po něm. Znetvořené údy a tváře. Drápy a ocasy. 
Trhají ho na kusy.  
 

Profesor se s trhnutím probral zpocený na svém křesle, kde si užíval chvíli vzácného odpočinku. Ve 
snech stále ještě vídal tu úžasnou chvíli, ve které zjistil, že odhalil veškerá tajemství DNA. I když ko-
nec byl trochu jiný... Genetické experimenty mu teď zabíraly mnohem více času, než zpočátku před-
pokládal a tak se snažil pracovat s o to větší vervou, aby se mu jeho plán podařilo naplnit co nejdříve. 
Už tisíce obyvatel této planety položilo svůj život za splnění jeho úkolu. Z jeho pohledu to byl od nich 
každopádně velmi ušlechtilý čin, i když málokdy plně dobrovolný.  
 

Zvedl se z křesla. Stále ještě musel oceňovat, jak se vongská technologie přizpůsobuje jeho bývalému 
já. Všechno mělo takové tvary, na jaké si ve svém dosavadním životě zvykl. Vše bylo poctivě kovové 
se spoustou tlačítek a obrazovek. Alespoň na oko. Pod povrchovou slupkou se ukrývalo složitá orga-
nická technologie, podle jeho mínění trochu nelibého vzhledu. Během určitých nálad kdysi chtěl vše 
vidět ve skutečném světle. Nevydržel to ani několik hodin a musel používat takový vzhled, na jaký byl 
zvyklý.  
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Odebral se z můstku lodi zpět do laboratoře. Už před měsícem plně prozkoumal její možnosti a teď se 
tedy vrhl na svojí pohyblivou část technologie. Už uměl základní operace, ale stále ještě neodhalil 
všechny skryté funkce, kterému mu plavidlo mohlo nabídnout. Málokdy měl také čas je zkoumat. Po-
kusy v kádích vyžadovaly téměř neustálý dohled, pokud chtěl vědět přesně, kdy se co pokazilo. Už se 
ale blížil ke konci téhle cesty. Už brzy zjistí, jak odstranit trauma upraveného tvora z toho, že se mu 
rapidně změnil vzhled, a bude schopen přeměnit kohokoliv na cokoliv. 
 
Keinův výcvik v ovládání Síly postoupil o velký kus cesty dál. Kerenghan mu proto přinesl Holocron 
proroctví, zvláštní holocron, který stvořil Replikator. Kein do něj vložil svůj krystal, načež se holocron 
rozzářil a pohltil Keinovu mysl. Keinovo vědomí se objevilo v bílé místnosti. Obraz postavy, zjevně 
patřící Replikatorovi, mu sdělil, že je záznamem, který Replikator vložil když byl ještě naživu. Chce 
vědět, zdali je Kein hoden shlédnout Proroctví. Kein to musí dokázat, ale pokud neuspěje, zemře. 
Pokud uspěje, stane se plnohodnotným příslušníkem Pánů Síly.  
 
Kein se tedy soustředil, jak nejlépe dovedl. Holocron proroctví je překvapen, že je Kein tak schopný. 
Vysvětluje, že Replikator před svoji smrtí sestrojil několik Holocronů proroctví, každý z nich obsahuje 
část záznamu, jako strážce. Všechny holocrony střeží tajemství Síly, každý uživatel z nich dostane 
pouze tu část, která mu náleží. Kein po dlouhém a usilovném soustředění vyslal proud Síly, který ob-
raz postavy zdeformoval. Postava zmizela a za Keinovými zády se objevila nová, úplně stejná. 
 
Postava informuje, že Kein prošel testem. Chce, aby se stal Válečníkem, protože jeho schopnost kon-
centrace se na tuto specializaci hodí lépe, než na telekinezi, které ho učil Guiverous. Postava bude 
Keina učit schopnostem Blesků Síly. Sice pochází z Temné strany Síly, ale vzhledem ke své inteligen-
ci se Kein nenechá ovlivnit. Kein ihned začal studovat. Studoval až do úplného vyčerpání. Pak se od 
holocronu odpojil a šel odpočívat. 
 
Záhadná loď, kterou nalezl Dark Fighter, už byla skoro opravena, až na pár maličkostí, které se vyřeší 
ještě tento týden. Fighter před rokem přikázal, ať jeho nejlepší stavitelé postaví velikou akademii pro 
speciální jednotky. Nyní již byla akademie téměř dokončena a už v ní započal výcvik. Asi pět milionů 
sedmiletých chlapců v ní bojovalo až do vyčerpání sil. Učili se bojovat podle profesionálních učebních 
simulací, které byly určeny pro zkušené vojáky. Za každý neúspěch byl tvrdý trest. Chlapci byli vytrvalí 
a dobří válečníci už jako malé děti, a až budou dospělí, bude z nich armáda nejlepších vojáků. 
 
Učí se, že největší ctí je padnout za svého pána, Dark Fightera. Fighter dal rozhlásit, že všichni sedmi-
letí chlapci z jeho říše musí být odvedeni do této obrovské Akademie, na které pracovalo několik mili-
onů lidí, aby se vše stihlo včas. Dál se přijatí chlapci rozdělovali podle postavy, váhy a výšky. Potom 
dostali zaměření, na které se specializovali. Pak přišlo Fighterovi hlášení, že byl nalezen muž, po kte-
rém nechal vyhlásit pátrání. Fighter nařizuje, aby byl ten muž odveden k cele vězně číslo 665 a před 
celu má být dán blaster. Pak Fighter za tím mužem odešel. 
 
Dark Fighter došel k onomu muži, ale nebavil se s ním. Řekl mu, ať zatím počká a vejde, až ho zavo-
lá. Pak Fighter vešel do cely, kde se nacházel vězeň číslo 665 – admirál Clea. Fighter měl Cleu uvěz-
něnou od té doby, co ji zajal během Bitvy o Achernar. Za tu dobu se s ní moc často nevídal. Tentokrát 
ale přišel, protože pro ní má nabídku, kterou nemůže odmítnout. Dark Fighter dal znamení rukou a 
dveře do cely se otevřely. Do cely vstoupil onen muž. Fighter pozoroval reakci jak muže, tak Cley. 
Oba na sebe jen chvíli zírali. On byl zděšen, Clea přímo zuřila. Znova se jí přímo před očima odehrá-
vala ta děsivá scéna. On stál jen tak na kopci a jí přímo před očima zabili rodiče, které on zradil. Nej-
radši by ho za to uškrtila. Fighter cítil ten strach, ten hněv a vyhříval se v těch emocích, ale nemohl se 
moc unést, tak zvedl ruku a silová klec, ve které byla Clea držena, se vypnula. 
 
Fighter viděl, že Clea se dívá na blaster ležící na zemi, pak se podívala na muže, ten byl už téměř 
mrtvý strachem. Fighter jen pozoroval, co se bude dít. Clea ale netuší, proč ho nechal přivést. Fighter 
cítil, že ho chce zabít, ale hrál to až dokonce. Tasil světelný meč a byl rozhodnutý ho zabít osobně. 
Clea se na něj podívala, pak na svého nevlastního bratra, ale nic neříkala. Jen zatnula pěst...  
 
Fighter se blížil k jejímu bratrovi, ten začal prosit o život a brečel. Fighterovi je jasné, že tohoto muže 
Clea hledala celý svůj život, aby se mu mohla pomstít a tak nechápe, proč to nyní nechce udělat – má 
k dispozici blaster. Bylo by velice smutné, kdyby ho zabil on a její rodiče by tím pádem nebyli pomstě-
ny, alespoň ne její rukou. Fighter cítil to napětí, ten hněv.  
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Clea se zhluboka nadechla a stále se rozhodovala. Zabít, nezabít. Jestliže ho zabije, pomstí tak rodi-
če, ale zároveň udělá radost Fighterovi. Když ho nezabije, bude zase dál pokračovat v té své hrozné 
šaškárně. Pořád se rozhodovala. Vlastně, když zabiji bratra, můžu pak zabít i jeho, pomyslela si, ale to 
by musel schovat světelný meč. Dark Fighter se jen lehce pousmál, číst její myšlenky bylo aspoň pro 
tento okamžik zábavné. Fighter se napřáhl a čepel světelného meče se nezastavitelně blížila k jeho 
břichu, když byla špička meče jen pár centimetrů u něj, vypnul meč a bouchl ho rukojetí po hlavě, 
schoval meč a stoupl si nenápadně o něco dál.  
 
Bratr se svalil na zem. Clea se musela sama pro sebe usmát. Konečně ho někdo pořádně uhodil. Clea 
pozvedla blaster. Bratr se na ni vyděšeně podíval a sledoval každý její pohyb. Clea blaster položila na 
malý stůl, co tam u ní byl, a začala si s ním hrát, pozorně si prohlížejíc bratrovi a Fighterovi reakce. 
Fightera tato reakce zaskočila, ovšem konečně narazil na člověka, kterému se obtížně čtou myšlenky. 
Podíval se na Cleu (kdyby to byl obyčejný člověk, už by byl mrtvý, ale tohle bylo trochu jiné, a proto se 
dál choval taktně, i když mu to šlo na nervy).  
 
Fighter věděl, že vystřelí, ale nechápal, proč to protahuje. Mezitím to bratr nevydržel a začal řvát o 
pomoc a prosit, ať ho ušetří, že udělá, co bude Dark Fighter chtít. Fighter nic neřekl, jen se díval na 
Cleu a čekal, kdy bude střílet. Clea se začala docela dobře bavit. Zřejmě nebude muset bratra zabíjet, 
protože po tomhle ho asi trefí infarkt. Jen tak nanečisto vystřelila směrem ke dveřím, jen tak na zkouš-
ku. Poznala na Fighterovi, že se brzo neudrží, tak toho chtěla využít.  
 
Clea chce vědět, odkud Fighter ví o smrti jejích rodičů, o její pomstě a o jejím nevlastním bratrovi. 
Koukala na něj, v ruce blaster. Fighter chvíli váhal, čehož Clea využila. Třikrát vystřelila na bratra, 
který padl mrtev k zemi, a pak třikrát na Fightera. Ten ale výstřely vykryl holýma rukama a přitáhl si 
onen blaster, který po chvíli zahodil. Došel až ke Clee a pomocí Síly ji odrazil na zeď, kde ji držel. 
Vylíčil ji svoji nabídku – Clea je dobrý admirál, který nyní bude pracovat pro Sithy... 
 
Když se přidá na jeho stranu, propustí zajatou královnu, stáhne své jednotky z Achernaru a předá ho 
do Cleiných rukou v mnohem mocnější a bohatší podobě, než byl kdy předtím. Navíc z Cley může 
udělat nejlepšího admirála v celé galaxii. Mohla by velet největší flotile. Poté ji pustil na zem, aby se 
mohla vzpamatovat a nadechnout. Clea se ale k Sithovi nechce přidat. Fighter tedy vyhrožuje, že ji 
zabije, když odmítne. Clea tedy souhlasí, že si nechá čas na rozmyšlenou. Poté Fighter odchází a 
opět aktivuje silovou klec. 
 
Dark Fighter se na druhý den vydal za Cleou pro její rozhodnutí. Když vešel do pokoje, Clea seděla na 
posteli. Clea se hrozně lekla. Nečekala, že přijde tak brzy. Leknutí okamžitě vystřídal vztek. Na něj. 
Chvíli se na něj dívala. Fighter se jí ptá, ale Clea stále trvá na svém. Nikdy se nepřidá na stranu Sithů, 
to raději zemře. Fighter tedy odchází z cely a přikazuje svým dvěma strážným, aby Cleu zastřelili.  
 
Voják došel až k ní a namířil jí zbraň přímo do obličeje. Clea bleskurychle vyskočila, sebrala mu zbraň 
a zastřelila ho. Než se ten druhý vzpamatoval, byl už též mrtvý. Clea odešla směrem do vězení pro 
Její Výsost. Dark Fighter cítil, že jsou jeho muži mrtví a taky věděl, co chce dělat, protože ji četl myš-
lenky. Vydal se do vězení a jak tam došel, chytil královnu a dal jí před obličej světelný meč.  
 
Clea došla k vězení a uviděla Fightera, jak drží její královnu. Dívala se střídavě na Fightera a králov-
nu. Nevěděla, co má dělat. Fighter vyhrožuje popravením všech důstojníků Achernaru, všech jeho 
největších představitelů. Clea chvíli váhala, ale pak sklonila blaster. Souhlasila tedy, že se vzdá a 
bude pracovat pro Sithy, pokud ovšem Fighter propustí všechny zajatce. Královna je zaražena, že 
Clea takhle lehce podlehla. Řekla ji, že radši zemře, než aby nechala Cleu odejít k Sithům. 
 
Ale Clea je připravena zachránit lid Achernaru. Fighter nechává královnu v cele, bere od Cley blaster a 
pak ji za ruku odvádí do laboratoře. Clea se mu po chvíli vytrhla a mnula si ruku. Dark Fighter se na ni 
otočil, ale Clea ho jen obešla a pokračovala dál směrem k laboratoři. Když tam došli, čekala, co s ní 
hodlá udělat. Přeci jen nemohla přestat myslet na svou rodnou planetu a její obyvatele. Navíc tím, že 
se k němu nedobrovolně přidala, zřejmě odsoudila k smrti všechny v galaxii. Doufala, že se jí podaří to 
aspoň trochu napravit.  
 
Když došli do laboratoře, Dark Fighter nechal Cleu uspat, protože následná operace bude bolestivá. 
Clea upadla do bezvědomí a vědci ji do ruky implantovali štěnici. Mohou tak sledovat její pohyb 
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v případě, kdyby zase utekla. Fighter ji poté odnesl do jejího nového pokoje a nechal ho hlídat stráží. 
Pak se vrátil do vězení a nařídil, aby byla královna a další politici odvezeni zpět na Achernar. Jeden ze 
strážníků takovémuhle příkazu nechce věřit a tak ho Fighter probodává mečem. Ostatní strážníci ih-
ned začali propouštět vězně. 
 
Darth Badon spatřil po několika letech konečně svoji novou eskadru super-těžkých křižníků, bylo jich 
celkem deset. Badon se sám potloukal po galaxii a hledal zmínky o Dark Fighterovi, nebo o Jorakovi, i 
když se o něm už dozvěděl, že nyní používá jméno Darth Raegar. O Fighterovi toho nalezl také mno-
ho, dále pár zmínek o činnosti na území STF, ale jinak nic víc. HK-75 se mezitím vrátil z mise na 
Muunilinstu, při které došlo k prozrazení jeho pozice, jen tak-tak se zachránil.  
 
Executor s generálem Ronadanem se také vrátil, a co víc: donesl zajímavé zprávy z Neprobádaných 
regionů. Ani jeho komando Zeta 66 nezahálelo – jejich prostřednictvím Badon monitoroval akce STF a 
některým i zabraňoval. Poslední dobou je však Badon spíše na Vjunu, kde dohlíží na dokončení jeho 
ekosystému. Lamir Caster nelenil a pilně shromažďoval všechny jemu věrné jednotky Shadows po 
celé galaxii. Na Korribanu postavil nové velitelství jeho zločinecké organizace. 
 
Guiverous seděl u svého pracovního stolu a ač bylo poledne, podřimoval. Za poslední týdny musel 
často jezdit mezi chrámem a Coruscantem. Dělat zároveň Velmistra a zástupce Kancléře bylo těžké. 
Ovšem, co jiného mohl dělat, dokud jeho generálové nezorganizují nové volby? I tak Guiverous měl 
ještě jednu práci: Poslal jistého mladého Padawana, aby pozval Keina do jeho pracovny – byl čas na 
další výuku.  
 
Kein právě dokončil hledání další části Detektoru, když v tom zaklepal Padawan. Kein se ihned vydal 
do Guiverousovy pracovny, ale bylo mu jasné, že skrývat tentokrát své úmysly bude těžké. Teď když 
umí ovládat Temnou stranu, Guiverous nebude mít takové problémy odhalit jeho pravou povahu. Gui-
verous chce otestovat Keinovy schopnosti koncentrace. Přikázal mu, aby koncentroval Sílu sám na 
sebe. Kein to udělal, ale musel si dát záležet, aby při tom nevyplynuly jeho vědomosti na povrch. Gu i-
verous by je pak mohl snadno přečíst. 
 
Guiverous ohradil svou mysl vysokou zdí, aby nebylo možné, že by Kein pocítil nějaké jeho plány... A 
pak na Keina náhle zaútočil Sílou tak, že do něj strčil... Reakce by měla být hlavně instinktivní, podle 
soustředění Síly... Guiverousova ruka se pod několikatunovým neviditelným náporem vymrštila doza-
du a několik prstních kostí se zlomilo o zeď... Kein se jen zapotácel, jak jeho tělo instinktivně vyrovna-
lo narušení rovnováhy, otevřel oči... to co se stalo, se stalo hrozně rychle... nedokázal v té době ani si 
všimnout, co to vlastně bylo... 
 
Guiverousovi tekla krev, ale za chvíli se rány Sílou zavřely a on si krev omyl v umyvadle. Guiverousovi 
je jasné, že Kein s těmito schopnostmi může dělat cokoliv. Může vyléčit zástupy lidí, stejně jako při-
pravit o životy celé planety. Je to strašlivá věc. Nikdy, nikdy a nikdo nesmí objevit pravou podstatu 
Síly. Nikdo se jí nesmí naučit tak, aby ji plně ovládal. Koncentrace Síly není tak složitá. Jenže když ji 
koncentruje, stále ho Síla ovládá. Dokáže-li Kein v tu chvíli Síle poroučet, stane se pánem všeho. 
 
Kein chce vědět, jestli je obvyklé, aby někdo ovládal Sílu takovýmto způsobem. Guiverous mu vypráví, 
že kdysi dávno žila žena jménem Kreia, která se o to pokoušela. Ale nejvýznamnějším bude asi jistý 
řád, který to prý dokonce i dokázal. O jeho konci se toho ale málo ví. Někteří teoretikové tvrdí, že exis-
tuje do dneška, ale to Guiverous považuje za málo pravděpodobné. Říkali si Páni Síly. 
 
Profesor vešel do hlavní haly. Ihned se kolem něj seběhlo několik Ještěrů, kteří začali ihned bez vy-
zvání hlásit novinky jeden přes druhého. Jednalo se o nejinteligentnější zástupce jejich druhu, jedině 
oni se dokázali naučit jednotlivé funkce laboratoře. Přesto jich tu ale muselo být tolik, protože žádný z 
nich si nedokázal zapamatovat všechno. Profesorovi stále ještě trnulo v zátylku, když je zde měl ne-
chat pracovat o samotě. Strach, že něco zničí, byl velký.  
 
Profesor se dozvídá, že jednomu Ještěru se povedlo odstranit psychický blok a provést několik závě-
rečných pokusů. Se svými kolegy vytvořil asi sto objektů Beta, Gama a Delta, ani u jednoho se neob-
jevila sebemenší závada. Downgrade UDNA proběhl na 100 %. Testované subjekty mají předem defi-
nované parametry. Žádné negativní efekty se neprojevily. Mentální stav je nedefinovatelný, vše spolé-
há na projekt Alfa. 
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Profesor tedy nařizuje dokončit projekt Alfa. Ještěři postupně přikývli, jak jim došel význam jeho slov a 
rozběhli se na různá místa sálu, aby vše nachystali. Profesor se usmál. Někdy ho tou hloupostí vážně 
dokázali pobavit. A navíc, teď se mu hodilo cokoliv, co by rozptýlilo jeho obavy.  
 
Profesor se díval na nachystanou nádobu plnou nechutně žluté kapaliny. Vše by mělo být správně 
připraveno. Ještě jednou pro jistotu zkontroloval údaje na monitoru. Čísla odpovídala. Trochu ho zne-
pokojoval opravdu podivně zakroucený řetězec DNA. Stále ještě si nemohl na tvar UDNA zvyknout. 
Bylo to tak... jiné, než cokoliv, co kdy předtím viděl. Už na univerzitě měl velmi divoké sny o možnos-
tech člověka a jiných tvorů, ale v žádném případě mu nepřišlo na mysl toto. Jeho tamější úspěchy byly 
spíše dílem náhody a trpělivosti při zkoušení. Zatímco teď měl absolutní jistotu úspěchu. Stačilo už jen 
prakticky stisknout jediné tlačítko. Tak proč se bál?  
 
Všichni v místnosti ho sledovali s očekáváním. Nadešla chvíle, na kterou se celý uplynulý rok připra-
vovali. Dovršení jejich práce. Vytvoření projektu Alfa. A také první krok k pomstě Vongů, o čemž věděl 
samozřejmě jen Profesor. Ostatní v jejich díle viděli jen ušlechtilou cestu, jak povznést jejich rasu ještě 
dál. Kdyby jen věděli, jak daleko! Napětí v místnosti bylo už téměř neměřitelné. Profesor už nemohl 
dále váhat. Udělal krok dopředu a nádoba se za ním uzavřela. V následujících 24 hodinách prožil 
snad všechny druhy agónie. 
 
Kein s Kerenghanem konečně lokalizovali poslední z dílů Detektoru výkyvu Síly, stejně jako u všech 
předchozích k nim nejdříve dorazily jednotky rodu Uzumaky a stáhly informace z jejich vnitřních pamě-
tí. Když je vše hotovo, Kerenghan informuje Keina, že data jsou stažena a předává mu jejich kopie. 
Kein se poté odebral za Velmistrem, aby mu je předal. Velmistr za ně poděkoval a začal studovat 
nová data. Po pohledu na data objevu se ale zeptal, proč nebyl o jejich nalezení informován postupně. 
Některé komponenty byly totiž očividně objeveny už dřív.  
 
Kein už nic nezakrývá. Jeho úkol je už stejně splněn. Vysvětluje mu, že ze začátku nemohl ovládat 
Sílu, protože by ho Guiverous prokoukl příliš rychle a překazil tak jeho plán. Ale nyní už nemusí nic 
skrývat. Nyní ovládá Sílu. Přiznává, že pracuje pro řád Pánů Síly. Guiverous se postavil. Zdál se 
vyšší, než kdy byl. Keinovy oči zazářily červenou barvou. Guiverous je připraven mu zabránit 
v odchodu, ale Kein mu vysvětluje, že proroctví předpovědělo, že se mu to nepovede. Je ochoten mu 
říct jméno Proroka i důvod pomoci Jediům, ale až při dalším vzájemném setkání. 
 
Guiverous se nehněval. S ledovým klidem použil Sílu, skrčil nohy... a odrazil se. Ticho prořízl zvuk 
žhnoucího meče, Guiverous letěl u stropu, udělal několik přemetů a dopadl mezi dveře a Keina, pokr-
čen a připraven k boji. Kein sice nemá světelný meč, ale nevzdává se. Soustřeďuje se a do pravé ruky 
zaměřuje Sílu. Jeho pravice se obaluje do blesků Síly. Poté levou rukou strhl jeden ze dvou přívěsků 
na svém krku, Maskovač Síly, a dotkl se jím kulového blesku Síly. Přívěsek se roztavil a v tu ránu 
Guiverous kolem Keina pocítil auru Temné strany. 
 
Guiverous byl otřesen temnou aurou, jenž mu ničila mozek. Choval zmiji. Zrádce. Vraha. Guiverous 
Keinovy přikazuje, aby se vzdal. Kein se ale nechce vzdát. V tu chvíli Guiverous udeřil. Kein se ještě 
plně nepřizpůsobil faktu Velmistrovy rychlosti, tak jen tak-tak stihl vykrýt chráněnou pravicí útok. Kein 
se okamžitě pokusil o protiútok, ale jeho kulový blesk Síly jen stěží zasáhl okraj oděvu Velmistra.  
 
Guiverous byl ohromen. Dokázal vyvinou možnost Síly, jak odolat meči. Na druhou stranu, u někoho 
tak schopného v Síle jako Kein se to dalo čekat. Nicméně, Guiverousovo umění meče se nedalo jen 
tak snadno prolomit. Kein věděl, že nemá mnoho času, tuto techniku se naučil nedávno a neměl mno-
ho času ji trénovat. Pokusil se o další útok. Před příchodem do chrámu neměl trénink s mečem ani se 
Sílou, ale jen pro boj beze zbraně, snažil se využívat svých bojových umění tak, aby zasáhl protivní-
ka...  
 
Guiverous pochopil, jak Kein bojuje. Jeho umění meče bylo brilantní, nicméně Kein, ač by se zdálo, že 
pouze s rukou bude oslaben, dokázal odolávat Velmistrovým úderům, nicméně nějak úspěšně zaútočit 
zatím nedokázal. Boj byl dlouhý a namáhavý – nikdo se nechtěl vzdát. Kein odrážel jeden útok za 
druhým... technika kulového blesku Síly mu poskytla možnost boje. Spolu s jeho znalostmi bojových 
umění měl i možnost bojovat aniž by byl poražen, ale Velmistrovo zacházení s mečem bylo až moc 
dobré. Kein si uvědomoval, že již moc dlouho kulový blesk neudrží, kdyby měl předtím více času na 
trénink... Ale nyní nesmí prohrát, stále se snažil z obrany přejít do útoku, ale nedařilo se. Náhle se 
dveře za Velmistrem rozrazily a dovnitř vešel Kerenghan. 
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Kein náhle pocítil jak ho Síla opouští... kulový blesk jako by se z ničeho nic rozplynul. Kein zvedl do 
vzduchu reflexivně ruku, jako obranu před čepelí. Velmistr se usmál nad tím, že vyhrál – jenže to tak 
nebylo. Meč uvízl v ruce. Toho se zalekl, ale ještě víc jej vyděsilo to, že jej opustila Síla. Udeřil tedy 
aspoň Keina pěstí do obličeje, otočil se a zkusil to samé udělat Kerenghanovi – jenže narazil do ocele. 
Kerenghan vysvětluje, že je android speciálně navržený pro likvidaci uživatelů Síly. Je odolný proti 
většině schopnostem. 
 
Kerenghan okamžitě chytil Velmistra pod krkem, zvedl ho do vzduchu a odhodil. Guiverous se dokázal 
ovládnout ještě za letu – dopadl na nohy a chytl svůj meč – chtěl udeřit na Keina, jenže ten mu nyní 
nepřipadal nebezpečný – a zabít ho nechtěl. Pokusil se tedy aspoň udeřit do Kerenghanova pancíře... 
Světelný meč však neškodně sjel po pancíři a vzal s sebou část umělé kůže. Kerenghan uchopil čepel 
meče a vyrval rukojeť z Velmistrovy ruky... mezi tím se Kein probral.  
 
Guiverous rychle promyslel situaci – Padawani je nedokáží porazit, Mistři nejspíš také ne, protože ten 
droid je velmi nebezpečný. Guiverous aspoň povstal, jenže pak... Kerenghan jen zvedl pravici z níž se 
vysunula malá hlaveň a z té vyletěla šipka, která se zaryla do Velmistrova krku. Nervově paralytický 
jed. Nezabije, ale na pár hodin vyřadí pohybový systém. Kein zatím pomalu vstal držíc spálenou ruku 
na místě zásahu čepelí. Pak i s Kerenghanem unikl do hangáru a svoji lodí odletěl neznámo kam. Jen 
Velmistrova kancelář se naplnila tichem. Velmistr, poražen a oklamán tam ležel, omráčen a obelstěn 
na zemi. 
 
Zatímco byl Profesor celý ponořen v nádobě, začal hlavní počítač vypisovat podivné údaje. Žádný z 
Ještěrů je nezpozoroval, protože jejich pozornost byla plně upřena k přeměně jejich vůdce. Na monito-
ru se objevily informace o zachycení signálu ze sektoru Kira, v soustavě Apollo, z planety Terran. Tam 
se nachází vongská základna s označením UG59A. Na monitoru se poté objevila přijatá zpráva. Počí-
tat na jejím základě přizpůsobil projekt novému zdroji. Do dokončení morfózy zbývají dva dny. Poté se 
aktivoval bezpečnostní protokol, který vymazal přijatou zprávu a všechno, co s ní mělo něco společ-
ného. Mezitím se dveře nádoby se syčením otevřely. Všichni v místnosti zatajili dech. Uvnitř se rýsoval 
v páře obrys postavy. 
 
Když se po několika hodinách Guiverous probudil, neváhal ani vteřinu. Nejdřív napsal krátký a výstiž-
ný vzkaz pro Koba, a poté okamžitě běžel do hangáru a nechal si připravit zvláštní komando dvaceti 
můžu a nejrychlejší korvetu, která se v chrámu nacházela. Za několik hodin byla celá loď připravena, a 
Guiverous se vydal na lov...  
 
Dark Fighter letěl na jednu ze svých planet, aby osobně vybral padesát sedmiletých chlapců, kteří 
budou učeni jako smrtonosní zabijáci. Pět destruktorů letělo hyperprostorem a Fighter si krátil čas 
meditaci. Korveta, osobně řízená Guiverousem, plula pomalu hyperprostorem... Když tu, velká rána a 
náraz o nic – loď byla vytržena z hyperprostoru pěti sithskými křižníky. Posádka informuje Fightera, že 
se jim právě podařilo zachytit jednu loď pomocí gravitační studně. Vlečné paprsky ji nyní vtahují do 
hangáru velící lodi. 
 
Fighter se ihned vydal do hangáru, aby přivítal zajatce. Guiverous a jeho elitní vojáci se připravují na 
boj. Jenže už bylo pozdě. Iontově dělo otřáslo malou lodí a tu polykal hangár velkého křižníku jako lev 
krysu. Guiverous Sílou otevřel dveře korvety a poručil vojákům, ať se ukryjí. Proti zlu na této lodi má 
šanci jedině Jedi. Doskočil na podlahu hangáru a přikročil k postavě, jenž tam stála. Dva vojáky, kteří 
se jej pokusili chytit za ramena, uspal Sílou. Jemně se před Fighterem uklonil a pozdravil ho. 
 
Fighter je překvapen. Chce vědět, co Jedie přivádí do této části galaxie. Guiverouse viděl naposledy, 
když bojoval na Exocronu proti jeho tehdejšímu pánovi Replikatorovi. Fighter vysvětluje, že od té doby 
hodně posílil. Teď dokáže obstát i velké přesile. Pak ale vyciťuje, že Guiverous byl nedávno napaden 
uživatelem Síly. Guiverous to přiznává, ale je překvapen. Myslel, že onoho uživatele Síly vyslal právě 
Fighter. Ale ten očividně o ničem neví. 
 
Fighter však pomocí Síly zjišťuje všechny potřebné informace. Dozvídá se od Guiverouse všechny 
informace o tom Keinovi a jeho schopnostech, pomocí telepatie. Ví, že Guiverous je rozhněván, že 
celou dobu ve své akademii cvičil zrádce. Ale Fighter si je vědom schopností Keina a také toho, že má 
k dispozici Maskovač Síly. Má pro Guiverouse nabídku – když se přidá na stranu Sithů, Fighter mu 
pomůže vykonat pomstu a zničit všechny Pány Síly a bude ho poté zásobovat každý den jedním stu-
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dentem schopným užívat Sílu. Guiverous se ale nechce k Sithům přidat, nechce Pány Síly pozabíjet. 
Je mu jasné, že Dark Fighter chce Pány Síly zničit jen proto, že jednoduše nesnese žádného dalšího 
uživatele Síly. Fighter je přesvědčen, že Pánové Síly nemají šanci na úspěch. Ovládají sice Světlou i 
Temnou stranu Síly, ale žádnou z nich nedokáží ovládat na 100 %.   
 
Dark Fighter, když si uvědomil, že Guiverous se na jeho stranu nepřidá, připravil seslání Síly, která 
z Guiverouse a jeho elitních vojáků vysaje všechen život. Ale něco ho zastavilo. Z hangáru bylo vidět, 
že sithské lodě zachytilo několik lodí Mon Calamari, které vystoupily z hyperprostoru v tom místě a 
okamžitě provedly rychlý výsadek a útok na sithské lodě.  
 
Dark Fighter se ani nenadál a hangár se hemžil nepřátelskými vojáky, kteří na něj okamžitě začali 
střílet. Ten pár střel vykryl mečem a vojáky usmažil bleskem, ale když se ohlédl zpět, Guiverous a 
jeho vojáci už byli pryč – nastupovali do své korvety. Fighter tedy zavolal o posily z ostatních palub. 
Korveta sice odlétla, ale invazní jednotky byly vcelku rychle eliminovány. 
 
Fighter se pak vydal na můstek a odeslal Guiverousovi zprávu – za tohle mu Jediové zaplatí! Trestem 
za tento troufalý čin bude vyhlášení války Nové Republice, proti které dosud nic neměl. Poté Fighter 
vyvolal vesmírnou bouři Síly, která zničila všechny lodě Mon Calamari v dosahu. Nicméně jedna loď 
Mon Calamari přesto přežila. Vzala do hangáru korvetu a zmizela v hyperprostoru. Ale Guiverous 
ještě stihl dostat od Fightera něco, čeho se bál. Vyhlášení války. 
 
Galaxií zmítá neklid, mnoho slunečních soustav žije ve strachu z války a snaží se situaci zažehnat 
mírovými řešeními, jejich snažení jsou však marná, frakce jsou neústupné a válka je pro ně jediný cíl 
všeho. Když už se zdá, že je vše černé na bílém a nikdo jiný nemůže zasáhnout do tohoto sporu, při-
létá malá osobní loď s pasažérem, kterého by málokdo čekal… 
 
Mistr Kobe po dlouhé době přiletěl na Cejansij. Žádá o povolení k přistání, ale nemůže mu být vyho-
veno, protože jeho loď není registrována v záznamech Povstalců. Zatímco Kobe čeká na vyřízení, 
vzpomíná si na minulost, na dobu, kdy musel odletět. Tehdy nahrál vzkaz pro Guiverouse, ve kterém 
mu vysvětlil, že kamsi odlétá, ale že se vrátí jakmile vycítí, že Povstalci či řád Jedi jsou v ohrožení. 
Poté odešel do své lodi, jejíž interiér si nechal upravit tak, aby se podobal jeho bytu na Cejansij. 
 
Po několik let létal Kobe z planety na planetu. Seznámil se s mnoha rasami i planetami, na kterých 
život teprve procházel evolucí k vývoji inteligence. Doufal, že jeho cesta nebude zbytečná a naplní ho 
poznáním a moudrostí. Tyto dva faktory nebyly však hlavním cílem. Chtěl se ještě více vnořit do Síly a 
objevit její skutečný potenciál, sáhnout si na samé dno a prozkoumat všechny končiny, kde by se mohl 
o Síle dozvědět víc, než kdo se kdy naučil. Léta objevování, poznání a osvojování si mu nakonec při-
nesla vytoužené ovoce. Byl mnohem silnější než kdy dřív a doufal že své nové síly bude moci po sta-
letí předávat dalším generacím Jediů.  
 
Jednoho dne, kdy zažíval další svůj běžný den v galaxii, se mu zjevila hrůza, které právě probíhala na 
jeho domově. Slyšel hlasy lidí, jak žadoní, aby válka nebyla a jejich žádosti se nedostalo za učinění. 
Musel se tedy vydat zpět. Z jeho vzpomínek ho vyrušila kontrolní věž, která vzkázala, že oprávnění 
k přistání bylo uděleno. Povstalci totiž museli prozkoumat archivy starších verzí databáze registrací. 
 
Dark Fighter přiletěl na svoji základnu a okamžitě svolal radu nejvyšších hodností a poslal i pro svého 
učedníka. Nařídil ihned spustit výrobu ve všech gigantických továrnách a svolal všechna vojska ze 
všech planet. Fighter chce do války zapojit i onu obří prastarou loď, které dal jméno Death’s-head 
(tedy Smrtihlav) a také Sithské rozparovače. Chce také podplatit všechny piráty z Vnějšího okraje, aby 
útočili pouze na lodě Povstalců. 
  
Pak přišla zpráva od vědců na Death’s-head. V databázi našli výrobní plány na zcela neznámé typy 
zbraní a brnění, které jsou efektivnější než všechny současné. Fighter nařizuje, aby byla všechna data 
odeslána do továren a pak šel meditovat. Snažil se zjistit více o Jediích i Pánech Síly. Z meditace ho 
vyrušil důstojník, který přinesl zprávu, že piráti zahájili útok na Povstalce. Fighter přikazuje, aby pirát-
skou flotilu podpořily i tři sithské lodě. Povstalecká flotila je během půl hodiny zničena. Potom se Figh-
ter znovu dal do meditací a během nich vyslal obrovskou vlnu telepatie Síly a jejím prostřednictvím 
sdělil všem uživatelům Síly v galaxii, aby se připravili na porážku. 
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Největší divadlo na Ord Mantellu bylo normálně plné lidí, jenž si sem přišli užít představení. Nyní byl 
přeplněný představiteli planet různých národů a ras. A všichni čekali na současného zástupce Kanclé-
ře, Velmistra Guiverouse, který tuto mimořádnou konferenci svolal. Všichni věděli, že půjde o něco 
důležitého – jen nikdo nevěděl co. Guiverous, stojící v zákulisí, to věděl. Byl nervózní, měl trému a 
třásly se mu ruce. Ve slavnostní róbě mu také bylo horko. Jenže na tom málo záleželo. Ponořil ruce 
do umyvadla a omyl si i obličej. Pak vyšel po třech schodech na pódium a postavil se před řečnický 
pult. Odmítl si nechat napsat projev, rozhodl se improvizoval.  
 
Sál ztichl. Všichni měli zraky upřené na Guiverouse. Guiverous nechal přehrát audiovizuální záznam. 
V sále se zatmělo, jen velký obraz největšího nepřítele všech svobodných se vznášel v místnosti: 
Obraz Dark Fightera. A ten začal hovořit. Mluvil krátce, ale výstižně. Guiverous poté obraz vypnul a 
vysvětlil, že tento jeho proslov se dá považovat za regulérní vyhlášení války Republice. 
 
Guiverous vyprávěl o svém setkání s Fighterem na palubě jeho lodi. Spatřil tam jeho vojáky a zjistil, že 
jsou velmi dobře vycvičení, připravení kdykoliv udeřit. Jedná se patrně o nejlepší armádu, která byla 
kdy připravena. Až udeří, tak budou hořet hvězdy a planety umírat. Její čísla jsou obrovská. Toto není 
pesimismus, toto je realita. Guiverous vysvětluje, že Republika příliš podcenila současné události a 
díky své nečinnosti dovolila Sithům takto se rozrůst. Je třeba změnit rozpočet a zahájit zbrojení. Navr-
huje také zvolit Prozatímního vůdce z řad vojáků, který by Republiku v této situaci podpořil. Všichni 
lidé v sále souhlasí s hlasováním. 
 
Guiverous nechtěl, aby se mu situace vymkla z rukou. Pozval proto na jeviště člověka, od kterého 
čekal, že by mohl být Prozatímním vůdcem – maršála Fridricha Fatzara, který vedl většinu bitev proti 
Sithům za poslední války. Jeho strategické schopnosti byly na úrovni nejlepších vojevůdců Republiky i 
Impéria. Problém byl v tom, že žil na totalitní planetě – odmítali ho vydat do klasické armády. Až po 
převratu a opětovném připojení k Republice se stal náhradou za unesenou Cleu – a nyní se měl stát 
Prozatímním vůdcem. Guiverous jej pustil k řeči.  
 
Maršál mluvil plamenně. Brojil proti pomalým útokům. Radikálně křičel, kritizoval, nabízel lepší vojen-
skou strategii… Sál se pomalu obracel na jeho stranu. Guiverous poděkoval, předstoupil a zahájil 
hlasování. Zvolený Prozatímní vůdce bude spolu s Velmistrem tvořit vládnoucí prvek Nové Republiky. 
Hlasování dopadlo jednomyslně. Všechny hlasy pro maršála. Zbrojení započalo. Započala válka. 
 
Admirál Torketso v klidu seděl ve své kanceláři a pročítal si zprávy. Menší pirátská uskupení byla 
podplacena Sithy a vedení z flotily dávného vesmírného piráta Tybera Zanna navrhuje odstranit tyto 
pirátské frakce. Jako lepší varianta se ale jeví násilně je zařadit do Shadows. Torketso kontaktoval 13. 
atentátnickou sekci, která pro tento úkol bude vhodná. Za pár chvil do kanceláře přišlo patnáct osob 
zahalených v černých kápích. Torketso jim předal datapad s informacemi. Vůdce skupiny sice přizná-
vá, že na tuhle operaci by stačila i 2. vyděračská sekce, ale úkol bere. 
 
Během pár chvil opustilo Nar Shaddaa asi padesát neoznačených lodí. Na jedné z nich cestoval i 
velitel 13. atentátnické sekce, kterého vždy všichni nazývají pouze slovem „Velitel“. Velitel tiše seděl a 
přemýšlel. Od změny vedení Shadows byla 13. atentátnická sekce využívána mnohem častěji i na 
mise nižší úrovně, co se obtížnosti týče, ale významnosti pro organizaci velké. Byli přeci nejlepšími 
vrahy a vyjednavači... z myšlenek ho vytrhlo hlášení důstojníka – flotila dorazila k asteroidu pirátských 
separatistů. 
 
Neviditelná loď velitele přistála kousek od nepřátelské základny. Opustil jí malý úderný tým a vydal se 
do základny. Nepozorovaně proklouzl dovnitř, jeho pušky vystřelující otrávené šipky v tichosti elimino-
valy stráže a hackeři se postarali, aby jejich pohyb nezaznamenaly bezpečnostní systémy. Velitel 
pirátů se právě vracel do své kajuty. Otevřel dveře, vešel, sedl si do křesla a pročítal nějaké dokumen-
ty... měl divný pocit, jako by byl někdo v místnosti s ním. Podíval se na monitor, ale bezpečnostní sys-
tém hlásil jen jeho, pustil se tedy dál do čtení. Ozvalo se zakašlání... Pirát se rozhlédl po místnosti a 
teprve nyní si všiml temné postavy sedící na křesle v rohu místnosti. 
 
Velitel mu vysvětluje, že přichází od Shadows, kterým se nelíbí, že někteří piráti neposlouchají roz-
hodnutí nového vedení. Velitel pirátovi řekl, aby zavolal své ženě. Pirát tedy otevřel kanál a zjistil, že 
jeho ženu drží další lidé od Shadows a zabijí ji, když se pirátská frakce nepřidá zpět k Shadows. Veli-
tel poté informoval, že jeho lidé zavraždili vyslance od Sithů, který organizaci Shadows přinesl peníze 
za ten útok proti Povstalcům.  
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Pirát prosí o život, ale Velitel ho hodlá mučit, aby udělal odstrašující příklad ostatním pirátům. Pirát 
moc dobře zná mučící techniky 13. sekce, které jsou nejbolestivější v celé galaxii. Proto se snaží 
utéct, ale Velitel ho výstřelem do kolena zastavuje. Říká mu, že jeho žena byla právě zabita a děti 
převezeny na převýchovu na Nar Shaddaa. Poté zahajuje mučení. Šílený řev se rozlehl po celé zá-
kladně a přilákal ostatní piráty. Jakmile ale spatřili trojici mužů v černých brněních, s rudou třináctkou 
na přilbách, jak stojí před dveřmi kanceláře hlavního piráta, dali se na útěk. Muži je ale snadno postří-
leli. Za nějakou chvíli je mučení dokončeno a Velitel a jeho lidé odchází zpět do lodi. 
 
Základna pirátů na asteroidu je poté zničena mohutnými výbuchy. Během pár hodin se tyto události 
rozkřikly po všech pirátských světech, jenž se chystaly spolupracovat se Sithy a všichni se masivně 
odhlásili z akcí pro jejich podporu. Strach z 13. atentátnické sekce snadno překonal cokoliv, čím Sit-
hové mohli vyhrožovat... Navíc nikdo neměl odvahu říct Sithům, proč změnili názor. Všem bylo jasné, 
že Shadows bude znovu tak jednotná jako kdysi dávno. 13. atentátnická sekce byla nejlepší prostře-
dek k přesvědčení. 
 
Dardn se z hlášení admirála Torketso dozvěděl špatné zprávy... Sithové se dali do pohybu, agenti 
navíc odhalili novinky týkající se Republiky a jejího výjimečného stavu. Teď, když STF se více věnova-
lo válčení, než obchodování, byly zisky z pašeráctví velice velké. Většinu obchodu v Impériu měli na 
starosti pašeráci a co se ostatních týče, také na tom nebyli špatně. Dardn věděl, že velký potenciál, 
který mají, nesmí být plýtván. Centrum Shadows, městský měsíc planety Nal Hutta, jménem Nar Sha-
ddaa, s více než 95 miliardami obyvatel mohl být trnem v oku STF a i Sithů, kteří dle něj nebyli tak 
inteligentní, aby jim došlo, že bez pašeráků by oproti ostatním frakcím technologicky zaostávali. 
 
A zaostávali by také v informovanosti – většina zpráv rozvědky je nakupována na Nar Shaddaa. Sha-
dows v případě potřeby zařídily transport materiálu nebo rovnou i materiál samotný... Dardn se rozho-
dl jednat. Určitá část nemalého kapitálu Shadows šla téměř okamžitě na obranu hlavní základny. Sou-
časný nedostačující planetární štít byl vyměněn novějším typem, navíc zde byly postaveny další tři 
základny se štítem, čímž bylo docíleno dalšího posílení.  
 
Byla zakoupena síť obraných satelitů, jenž byla rozmístěna okolo Nar Shaddaa a která se propojila s 
obranou sítí Nal Hutta, což zajišťovalo obranu i proti středně velkým flotilám těžkých lodí. Navíc byla 
zahájena výstavba orbitálních platforem, jenž by měly být schopny odrazit i silnější útoky... vše i nadá-
le bylo prováděno v utajení skrz různé fondy, organizace a dobročinné spolky, většina investic šla přes 
nadaci „Ochrana svobodného podnikání – Nar Shaddaa“, jenž již od pradávna byla jedním z hlavních 
krytí toků financí Shadows do různých odvětví na Nar Shaddaa. Přeci jen Shadows byla ilegální mafie, 
která měla své lidi všude, sdružovala kriminální živly pod jednotné vedení... stěží pak mohla provádět 
veřejně financování takovýchto operací. 
 
Guiverous cosi ucítil. Pak si uvědomil, že je to Kobe! Ten Kobe, co před několika lety tak tajemně zmi-
zel! Utíkal vši rychlostí do hangáru, kde už přistávala jeho loď. Za zvuku syčení par při otevírání dveří 
z lodi sestupoval Kobe do hangáru chrámu. Guiverous se, pln radosti, vrhl ke Kobovi. Po dvou hodi-
nách rozhovoru o Kobově cestě byl Guiverous ohromen tím, co se Kobe naučil. Guiverous mu vyprá-
věl vše, co se odehrálo v době jeho nepřítomnosti, včetně jmenování maršála Fridricha. Také mu pro-
zradil své obavy – před několika dny měl předtuchu, cítil, že brzy zemře. Kobe to nechápe, ale Guive-
rous mu vysvětluje, že jeho smrt pomůže mnoha lidem vyhrát tuto válku. Nic bližšího předtucha nepo-
věděla. 
 
Maršálova soukromá Mon Calamari MC80 se vynořila z hyperprostoru na neznámém místě v astero-
idním pásu. Tady se měl maršál Fridrich setkat s jistým mocnářem od Shadows, který by jim mohl 
pomoci ve zbrojení a eventuálně i ve válce. Velmistr Guiverous, jeho doprovod, stál na můstku a hle-
dal loď Shadows. Fridrich je velmi netrpělivý. Guiverous se otočil a pohlédl na maršála. Stál ve své 
uniformě, s mnoha vyznamenáními, v čepici a odznakem Nejvyššího admirála Republiky, pod ním 
odznak Maršála a ještě vyznamenání. 
 
O chvíli později lodní senzory Mon Calamari zaznamenaly neobvyklou energetickou aktivitu, kousek 
od lodi se demaskovala malá loď neznámé třídy, loď která zcela jasně patřila Shadows... loď odeslala 
identifikační kód a žádost o přistání, bylo ji vyhověno. Z paluby lodě vystoupila zahalená postava do-
provázená dvěma strážci oblečenými v podobném stylu. Muž v čele skupinky, Karas, se nechal do-
provodit do sálu, kde již čekali ostatní účastníci jednání.  
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Jediný, kdo stál naproti té společnosti ze Shadows byl maršál Fridrich Fatzar. Stráže stály u dveří a v 
rohu se krčila jakási postava v kápi. Fridrich požaduje vysvětlení, proč bylo toto setkání naplánováno 
tak neoficiálně. Karas se bez vyzvání posadil a vysvětlil, že Shadows se rozhodla podat Republice 
pomocnou ruku. Karas prohlédl, že ta postava v rohu je Jedi a tak předem informoval, že on a jeho 
dva strážci mají implantáty, které je činí imunními vůči Síle schopné proniknout do mysli. Shadows je 
prý ochotna dodávat Republice zbraně, technologie i informace a to vše neoficiální cestou. 
 
Postava v rohu to ignorovala. Maršál pokračoval, opět svým autoritativním hlasem. Chce vědět, co za 
to bude Shadows požadovat. Shadows za své služby, které nyní Karas nabízí, vyžaduje jistou platbu, 
s jistou slevou. Služby organizace ale bude Republika užívat tak či tak. Její výzvědné služby získávají 
zprávy od Shadows; pašeráci, kteří se starají o její zásobování, dodávání některých surovin či zbraní 
taktéž spadají pod Shadows; lovci odměn, které Republika najímá na jisté delikátní akce, spadají také 
pod Shadows. Organizace toho nyní hodně poskytuje, ale může poskytnout mnohem více... Republika 
je pro ni přijatelnější než Sithové, v Republice se jí daří lépe, než v diktatuře. 
 
Fatzar se ptá na vojenskou pomoc, ale Karas vysvětluje, že Shadows nemohou porušit neutralitu. 
Avšak organizace se postarala, aby separatistické skupiny pirátů nenapadly republikové světy, jako 
podpora Sithů. Je zřejmé, že dříve nebo později začnou Sithové útočit na Shadows a tehdy se Sha-
dows konečně otevřeně zapojí do boje, na straně Republiky. Fatzar souhlasí a Karas ukončuje setká-
ní, ale ještě než odešel, předal Guiverousovi vzkaz. 
 
Guiverous nesmí již déle otálet ve vyzvednutí všech komponent Detektoru výkyvů Síly. Detektor totiž 
může sehrát klíčovou roli v odhalení pozic Sithů. A každá další strategická informace mu pomůže 
k vítězství. Karas poté položil na stůl svůj přívěsek – Maskovač Síly. Vysvětluje, že je to podobný 
Maskovač, jaký použil Kein Uzumaky. Nejenže maskuje Sílu, ale předělává ji na opačnou stranu, tak-
že si Sithové budou myslet, že její nositel, Jedi, je také Sith. Poté Karas i se svým doprovodem odešel 
ke své lodi a odletěl pryč. 
 
Dark Fighter se mezitím dozvěděl špatnou zprávu. Piráti ho odmítli podporovat a neodpovídají na 
žádný pokus o spojení. Je možné, že jim Povstalci nabídli víc. Ale Fighter má jasno, nebyli to Povstal-
ci, ale organizace Shadows. Důstojník to ale nechápe, Sithové jsou tak mocní, že by mohli celou or-
ganizaci zničit po dvou útocích. Ale Fighter nechce zahájit odvetný útok, protože ví, že tohle přesně 
Shadows chtějí. Jakmile by na ně Sithové zaútočili, Shadows by otevřeně vstoupily do boje a pravdě-
podobně by se přidaly na stranu Republiky. 
 
Sithové mají ale náhradní plán. Dark Fighter má Darth Raegara, který jakožto Lyru Jorak, bývalý agent 
Shadows, ví všechno o té organizaci, ale nyní je zrovna na jisté misi, kterou není možné přerušit. 
Fighter zatím navrhuje vyslat diplomata k STF. Chce s ním spojit síly, vyjednávání bude probíhat na 
planetě Halbara. 
 
KONEC. 


