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Kdysi dávno v jedné předaleké galaxii.... 
 
 

STAR WARS 
JEDI VS SITH 9: LORDS OF THE FORCE 

 
 
O rok později není situace v galaxii lepší. Spíše naopak. Řád Pánů Síly je mnohem mocnější, stejně 
tak jako Sithové. STF je stále velkou hrozbou a vztahy mezi Novým Impériem a ostatními frakcemi 
jsou napjaté. 
 
Jediové situaci nezvládají. Nová Republika je neustále napadána flotilami a armádami Sithů, které 
jsou neustále zásobovány novými posilami z obrovské Akademie na planetě Pzob. Dark Fighter ví, 
že jakmile zničí Republiku, nebude mu nic stát ve zničení Jediů.  
 
Galaxie se dostává do další velké války o moc a tentokrát není jasné, čí úmysly jsou skutečně čisté. 
Zdá se, že o osudu všech planet rozhodne síla, která zatím stále roste na jisté planetě... 
 
 

Darth Raegar se ve své komnatě oddával hluboké meditaci. Když skončil, napadlo ho, jak si asi vede 
jeho síť agentů v Impériu, kterou nechal Raxe Karhuna zbudovat. Problém je, že Rax má zákaz kon-
taktovat Sithy, takže Raegar bude muset kontaktovat Raxe, který operuje na planetě Lianna. Raegar 
odešel do hangáru, vzal si svoji stíhačku a nastavil kurs Lianna. V hlavním městě planety zašel do 
kantýny s popisem svého agenta. Barman ho ihned odkázal na rejstřík firem; firma má mít jméno Kar-
hun. Raegar se šel nevěřícně přesvědčit, že opravdu Raxova firma nese jeho příjmení. Poněkud roze-
zlen okamžitě zamířil do jediné budovy firmy.  
 
Sekretářka ho zastavila a žádala vysvětlení jeho příchodu, ale Raegar sekretářku nevnímal, soustředil 
se na své vidění pomocí Síly a snažil se najít Raxe, který by měl mít slabou auru Temné strany. Po-
vedlo se, byl přímo za dalšími dveřmi. Raegar je Silou vyrazil a překvapený Rax, který se doslova 
válel na své židli a užíval si peněz co mu Sithové posílali, se celkem vyděsil. Raegar, který nebyl moc 
nadšený tím co vidí, natáhl pravou ruku a začal Raxe škrtit. 
 
Požaduje vysvětlení, proč Rax takhle mrhá penězi. Chce vidět výsledky jeho práce. Rax ale vysvětlu-
je, že síť ještě není dokončena. Raegar ho tedy jednoduše zabil a posbíral firemní dokumenty a sekre-
tářku přesvědčil, že je ředitelka a že má firmu prodat. Z dokumentů se dalo vyčíst, že firma byla k ni-
čemu, stejně jako její ředitel. Totálně zničil šance vytvořit síť, upoutal pozornost mnoha orgánů, takže 
síť v civilním prostředí vytvořit nepůjde. Bude muset infiltrovat armádu... a tu má na starost Badon.  
 
Raegar nasedl do stíhačky, nastavil kurs Korriban a vyhrabal kód šifrovaného kanálu, kterým kontak-
toval Badona, když byl ještě u Shadows, a začal vysílat zprávu. Má pro Badona návrh, který jistě ne-
odmítne. Badon zachytil zprávu od Raegara a nemohl uvěřit, že se chce setkat, proto přikázal všem 
lodím, aby po něm nestříleli a šel se připravit, pro případ, že by dělal nějaké problémy. A pro úplnou 
jistotu nechal zmobilizovat gardu Dark Trooperů a přesunul ji na Korriban... 
 
Raegar dorazil ke Korribanu a k jeho radosti ho nechaly Imperiální lodě přistát bez komplikací. Od 
jedné z lodí také obdržel instrukce, ze kterých se dozvěděl, jak se dostat do paláce a jak se má cho-
vat. Raegar si instrukce letmo přečetl a vydal se do paláce. Nikdo ho neeskortoval. V paláci se rychle 
zorientoval a vydal se po schodech do trůnního sálu, před jehož dveřmi stáli dva členové Emperor’s 
Royal Guard. Raegar se představil a stráže ho pustily dál. 
 
Darth Badon již čekal a vyžádal si od Raegara jeho meč, aby měl jistotu, že přichází v míru. Raegar 
vysvětluje, že nechová k Badonovi ani k Impériu žádnou zášť, jak by si někteří mohli myslet. Vědomě 
ho zradil za účelem obchodu s tím, že se s ním podělím o zisk. Jeho reakce byla spíše nedorozumě-
ním a Raegar ji chápe, nicméně díky němu je mocnější, než kdy předtím a mocní lidé buď věčně válčí 
o moc nebo se o moc dělí.  
 
Raegar přišel, aby se o ni mohl s Badonem podělit, pokud ovšem bude chtít. Pokud ne, odejde v míru 
stejně jako přišel a oba zapomenou, že tu někdy byl. Ale chce mluvit k věci – oba mají schopnou ar-
mádu, avšak Impérium se teprve zotavuje, zatímco Sithové jsou nově utvoření. Raegar mu chce na-
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vrhnout, aby někteří nadějní důstojníci Sithů zastávali nižší důstojnické funkce u jeho armády, aby 
získali zkušenosti. Na oplátku by Raegar působil jako Badonův rádce nebo diplomat, podle situace. 
Má mnoho znalostí, to ale Badon moc dobře ví. 
 
Badon nabídku přijímá, ale upozorňuje ho, že ho bude neustále sledovat. Nechce, aby se znovu opa-
kovala zrada, kterou Raegar už jednou udělal. Pokud zradí, Badon je odhodlán ho definitivně zničit. 
Raegar to bere na vědomí a poté se nechává ubytovat na Korribanu. Jeho byt byl přiměřený k úrovni 
paláce Impéria. Obsahoval i meditační komoru, to byla snad jediná věc, co Raegara zajímala, takže 
na nic nečekal a začal s meditací. Badon vyslal droida HK-75, aby Raegara neustále hlídal, ať půjde 
kamkoliv. Za nějakou dobu Badon přidělil Raegarovi první úkol – má odletět na hranici s STF a hlídat 
ji. Darth Badon je přesvědčen, že tato mise prověří Raegarovu loajalitu a důvěryhodnost. 
 
Generál Kazdrov nemohl již nadále odkládat svůj přílet na imperiální domovský svět. Jeho obří bitevní 
loď, křižník Alkar, právě opustila hyperprostor, načež potvrdila svoji identifikaci. Imperiální posádka 
povolila přistání a Kazdrov přistál poblíž paláce. Kazdrov a další muž přišli do paláce a chvíli vyčkali, 
než si na ně Badon udělal čas. Kazdrov mu představuje onoho muže – je to Kein Uzumaky, jeho sy-
novec. Kazdrov přináší informace o organizaci Shadows, která nyní nahrazuje obchodní společnost, 
protože STF je vůči Impériu nepřátelská. Kein přiletěl, aby se mohl vycvičit v šermu světelným mečem. 
 
Poblíž Nar Shaddaa se vynořil křižník typu Immobilizer 418 s imperiálními insigniemi, avšak s civilní 
radiovou identifikací. Křižník má zájem na připojení do planetární obrany. Křižník využije svého zaří-
zení na vytváření gravitačních studní, aby zabránil nepřátelským flotilám proniknout hyperprostorem 
příliš blízko k měsíci. Pole je dostatečně široké, takže cizím lodím bude trvat několik měsíců, než se 
přiblíží k měsíci svými podsvětelnými motory. Pouze lodě s identifikačními majáky budou moci volně 
prolétávat za použití hyper-motorů. 
 
Poté co Shaktar dokončil předešlou misi, vrátil se do suchých doků, kde byla vyhodnocena veškerá 
data získaná během jeho první mise a následně byly ještě více a dokonaleji optimalizovány jeho sys-
témy, zejména generátory štítů byly posíleny na neuvěřitelnou míru. Jeho kapitán Krom, jinak též 
slavný generál z Razerova rodu, pak dostal přímo od Rustyho úkol, který musí splnit nebo se nemá 
vracet. Krom na chvíli zaváhal – to co Rusty navrhoval bylo velice troufalé, ale s takovou lodí jako 
Shaktar, o jejíchž schopnostech nemá nepřítel ani tušení, proveditelné.  
 
Razer za těch několik měsíců procestoval mnoho planet, až dorazil na Ord Mantell, kde navázal kon-
takty s tamním podsvětím, které znepokojoval nebývalý vzrůst moci Shadows. Razer jim odhalil svou 
identitu a nabídl obchod: oni dostanou exkluzivní dodávky zbraní přímo od STF a na oplátku mu se-
ženou dvě věci přímo zde, na dobře hlídaném Ord Mantellu.  
 
Hvězda smrti se svým doprovodem se spojila se 6. speciální flotilou pod osobním Rustyho dohledem 
a zatímco ostatní síly STF bránily domovské území, vydala se směrem k hranicím Imperiálního území, 
kde udeří tvrdě a nekompromisně na domovskou planetu Impéria. Hvězda smrti konečně splní svůj 
zničující účel, nic se jí nemůže postavit a zastavit jí, čas opatrnosti a přešlapování je ten tam. Obrov-
ská síla STF, která několik let spala a pouze se připravovala, byla konečně uvolněna.  
 
Sesterská loď Shaktara – Riga – se pro změnu vydala směrem k Neprozkoumaným regionům, odkud 
byla před několika dny zachycena zpráva od bojové skupiny droidů, kteří v raketě dopadli na palubu 
uneseného velitelského křižníku. Přestože zpráva vykazovala neuvěřitelné anomálie, byla 100% au-
tentická a jestli se potvrdí její pravdivost bude to znamenat trumf v rukou STF.  
 
Na Razerův příkaz rovněž začala psychologická válka prostřednictvím galaktických médií, oficiální 
vysílání na mnoha planetách přerušovaly hackerské spoty STF, které přesvědčovaly o jeho síle a 
spravedlivém systému. Mnoho lidí těmto spotům začínalo věřit, strach se šířil galaxií, nevysvětlitelná 
úmrtí a příhody se stávaly na mnoha dříve nedotknutelných planetách, dokonce i ve vnitřních okrajích. 
A tu se zjevila STF, silnější než kdykoli předtím, s pomocnou rukou slibující život bez práce zaručova-
ný zástupy neúnavných droidů... 
 
Darth Badon, když se dozvěděl, že se chystá obrovská válka, nehodlal nechat nic v náhodě, i když by 
bezpečně mohl vstoupit do války na kteroukoli stranu, tak nebyl důvod. Sithům natolik nevěřil a s STF 
vládly nepřátelské kontakty, ale zatím byly neaktivní. S Republikou sice nic neměl, ale vedli ji Jediové 
a těm taky moc nevěřil. Proto dal rozhlásit, že území Impéria prohlašuje za neutrální prostředí, kde se 
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zakazují veškeré boje, všechny důležité planety byly hlídány s dvakrát větší silou, a také vydal jeden 
příkaz všem lodím: Žádná jednotka se nesmí účastnit ozbrojených bojů. I když Badon Raegarovi nikdy 
nevěřil, poprvé v něm viděl cosi jako přítele a to i přesto, co mu před lety provedl. Každopádně, zatím 
Raegar vše plnil dobře.  
 
Lamir Caster se mezitím snažil doopravit co nejvíce věcí na stanici Darksaber, která nyní bránila Co-
ruscant a zároveň poslal Pietta a Moffa Abarfata na tajnou misi s novým typem super-křižníků. Cílem 
je najít Velmistra D-Tona, který záhadně zmizel.   
 
Dark Fighter konečně dostal hlášení od jistého tajného agenta, který prozkoumával obranu Nar Shad-
daa. Na měsíci byla pohotovost, nebylo lehlé proklouznout na povrch, ale pro nejlepšího sithského 
agenta to byla výzva, které musel čelit. Jakmile se dostal na povrch, okamžitě se začal nenápadně 
zajímat o planetární obranu. Když se mu podařilo dostat k jedné počítačové konzoli, naboural se do ní 
a zjistil nějaké informace o místních planetárních satelitech a lodích na orbitě. 
 
Agent poslal Fighterovi kompletní hlášení i se všemi strategickými informacemi. Fighter nařizuje, aby 
se agent pokusil sabotovat ten křižník typu Immobilizer 418, který tam je přítomen. Agent nevěděl, jak 
se na loď dostat, proto se uchýlil k jednoduchému řešení. Schoval se do transportu, který převážel na 
loď zásoby. Když transport dorazil na palubu, opatrně se vydal ke strojovně, kde umístil nálože. 
Ovšem během této akce si ho všimla ostraha a vyhlásila pohotovost. Agent tedy urychleně stiskl deto-
nátor a nechal nálože explodovat. Během výbuchu zahynul, ale podařilo se mu vyřadit loď na několik 
dní z provozu. 
 
Protože byl Shaktar úplně sám, dařilo se mu za pomoci jeho dalekodosahových senzorů kličkovat až 
téměř k hranici dosahu nepřátelských planetárních senzorů, kde vyčkával. Jakmile obdržel Krom finál-
ní zprávu od virem infikovaných navigačních systémů obyčejných dopravních lodí na Nar Shaddaa, že 
byl Immobilizer sabotován, přešel do útoku, zapnul hyper-pohon a rychle se přesunul až k cíly. 
 
Shaktar zcela nenadále vystoupil z hyperprostoru na vysoké orbitě Nar Shaddaa a zahájil palbu ze 
všech zbraňových systémů které měl, vypustil stovky stíhačů, desetitisíce útočných a obraných raket, 
stovky a stovky těžkých turbolaserových věží chrlily jednu salvu za druhou na okolní obrané platformy, 
které jedna po druhé vybuchovaly. Pak se začal vzhledem ke své velikosti velmi rychle obracet bokem 
k blížícím se obranným planetárním silám a vypálil salvu ze svých bočních projektilových děl. Šest asi 
padesátimetrových projektilů se vydalo směrem k útočníkům, kteří je nemohli nijak zneškodnit, načež 
explodovaly a celou tuto flotilu až na Alkara zničily, ale i ten nezůstal po výbuchu šesti super-projektilů 
nepoškozen. Jeho pravá, proti nárazům nepřizpůsobená, strana hořela a jedna exploze střídala dru-
hou. Byl sice bojeschopný, ale měl poškozené některé pohonné jednotky, jednotky které z něj dělaly 
sílu jakou byl.  
 
Shaktar na nic nečekal a započal se sestupem do planetární atmosféry. Jeho neuvěřitelně výkonné 
štíty doposud odrážely tisíce a tisíce střel obraných sil. Aby o ně Krom úplně nepřišel, nařídil je při 
sestupu do atmosféry vypnout, neměl strach, samotné Shaktarovo pancéřování dokázalo pohltit 
všechnu energii, která vznikla při tření v atmosféře bez jediného škrábnutí.  
 
Lidé v ulicích byli naprosto šokováni, když uviděli tohohle obra, jak se obalený ohnivými plameny sná-
ší směrem k zemi a přitom pálí ze svých turbolaserů na pozemní obranu. Když byla pozemní obrana 
totálně zničena, nařídil Krom převést veškerou energii do horního štítu a vyslal přepadová komanda 
do místních elektráren, policejních stanic, vojenských základen a v neposlední řadě Huttova paláce. 
Pak navedl Shaktara na přistání poblíž centrálního energetického uzle měsíce a rozšířil na několik 
stovek kilometrů vrchní lodní štít. Z Shaktarových útrob se začaly valit statisíce droidů zajišťujících 
oblast a stavějících propojovací síť mezi ním a energetickým uzlem, zajišťujíc mu tak neomezený pří-
sun energie.  
 
Planetární obrana byla úplně zděšená a nezmohla se na jakýkoli protiútok. O několik hodin později 
byla celá Nar Shaddaa v rukou STF, která po celém jejím povrchu rozmístila termonukleární nálože a 
okamžitě začala s instalací mobilních droidích a lodních výroben, které si přivezla. To vše bylo možné 
jen díky dočasnému vyřazení Immobilizeru sithskými silami, které mimo jiné už několik týdnů vymývaly 
mozky mnoha strážným. Samotná STF by to tak snadno nedokázala. Ta dohoda, kterou Razer uza-
vřel s Dark Fighterem prostřednictvím posla na planetě Halbara před několika měsíci, se vyplatila 
mnohem víc a mnohem dřív než čekal…  
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STF jednou provždy dokázalo svoji vojenskou převahu a Sithové svoji schopnost přesvědčování, od-
teď jsou Shadows pouhým stínem své bývalé velikosti a obrovské bohatství, které nashromáždily, je 
nyní v rukou STF. Mezitím si Hvězda smrti klestila svou cestu k domovské planetě Impéria úplně igno-
rujíc její obranu, jednoduše nebylo nic, co by ji dokázalo vážně poškodit.  
 
Podsvětí na Ord Mantell se nedávno doslechlo o zastrašovacích akcích Shadows a odmítlo dodržet 
dohodu, kterou mělo s Razerem. Když však v Holonetu zločinci uviděli zprávu o obsazení celého mě-
síce Nar Shaddaa jedinou lodí a pak pohlédli na chlápky, co s sebou Razer měl jako doprovod, 
přestali váhat, dali mu co chtěl a urychleně Ord Mantell opustili. Nebude tu teď moc bezpečno, když 
má někdo jako Razer v rukou jednu z nejtoxičtějších látek, které vesmír poznal. Riga znovu a znovu 
pečlivě analyzovala zprávy, které dostávala z Neprozkoumaných regionů a teď už se zdálo jasné, že 
některé jsou i stovky let staré… byla to opravdová záhada. 
 
Darth Badon dostal nepříjemné zprávy, flotila STF s Hvězdou smrti se dostala až ke Korribanu. Muse-
la nějak přerušit rádiové vysílání z pohraničních stanic a probít se až sem tak, aby ji nikdo nezachytil. 
Badon ale nepanikařil a ihned vydal potřebné rozkazy – svolat všechny super-křižníky na obranu pla-
nety. Pak ale Badona zaskočila zpráva – zpráva vyslaná přímo z flotily STF. Byl to sám Razer, poslal 
mu zprávu, že s ním chce uzavřít příměří. Badon souhlasí, ale požaduje peněžní odškodnění a získání 
25 % pohraničního území STF. Razer souhlasí. Válka mezi STF a Novým Impériem byla po dlouhých 
šesti letech ukončena.  
 
U Coruscantu se z hyperprostoru vynořila obrovský Mon Calamari MC80, vytvořený na přání republi-
kového vůdce, Maršála Fridricha Fatzara. Klestil si cestu mnoha křižníky, které byly většinou menší 
než on. Maršál v hangáru nastoupil na svůj soukromý raketoplán, a pomalu se blížil k Císařskému 
paláci. Na jeho střeše raketoplán přistál. Schůze byla již domluvena. Brzy Maršál kráčel ve své strohé, 
ale i tak krásné a charismatické uniformě k Imperátorově pracovně. 
 
Fatzar se sešel s Badonem, aby s ním vyjednával o nadcházející válce. Fatzar nechápe, proč je Impé-
rium neutrální. Může vstoupit do války a výrazně tak ovlivnit její vývoj. Když nevstoupí, Republika pad-
ne a STF a Sithové Nové Impérium rozdrtí. Ale Badon vysvětluje, že právě s STF uzavřel smlouvu o 
neútočení, a i se Sithy má dohodu o neutralitě. Jediné, co může Impérium Republice nabídnout, jsou 
továrny na výrobu více lodí a vojenského materiálu. Fatzar souhlasí a odchází. 
  
Rusty Masher dobře věděl, proč souhlasil s předáním části území Impériu, ve skutečnosti Impérium 
dostane jen nedůležité okrajové sektory na jihu území STF získané při předešlých výbojích proti Ba-
donovi, bez jakékoli infrastruktury, pár zemědělských planet a asteroidy, to je všechno... to by mělo 
Impérium trochu uklidnit a zároveň uvolnit STF ruce k mohutné ofenzívě na dosud neutrální planety, 
jako byla Nar Shaddaa. Pro případ, že by se Impériu zachtělo stavět na tomto předaném území jaké-
koli vojenské základy, nechal každou jeho píď sledovat hlídkovými loděmi. Koneckonců, území bylo 
neutrální a jakýkoli náznak agrese by mohl vyprovokovat STF k odvetě, Badon byl už natolik chytrý, že 
to snad nebude riskovat.  
 
A zatímco Guiverous a jeho loutka Fatzar ze samého strachu prosili o pomoc už i Badona, Razer ude-
řil přímo v srdci Republiky a vypustil jedovatý toxin, zvolna ale jistě se z Ord Mantell stal jeden obrov-
ský lazaret. A protože z Ord Mantellu putovali lidé sem a tam, roznesli tenhle jed do mnoha dalších 
částí Republiky. Teď se před Razerem bude muset Republika poklonit a splnit mu jeho přání, nebo jí 
nedá protilátku a většina obyvatel zemře!  
 
Tak to alespoň stálo v tajné zprávě. Co Guiverous nevěděl bylo, že Razer neměl toxinu dost pro celou 
planetu, takže jeho vypuštěním vyvolal pouhou střevní nevolnost a nějaké ty halucinace, takže zemře 
jen pár slabých jedinců. Ale Guiverous tohle nevěděl a pokud se chce i nadále nazývat vůdcem řádu 
Jedi, nebude riskovat smrt miliard, jinak ztratí nejen něco ze své moci, ale i úctu ostatních Jediů.  
 
Na druhou stranu, přehnané požadavky by mu asi nesplnil ani on, proto si položil jen jeden prostý 
požadavek – rozpuštění řádu Jedi. Veřejnost tento skutek po nedávných událostech jistě přivítá a 
Senát nebude proti! Výsledky operace na sebe nenechaly dlouho čekat. Za několik dní s Razerem 
navázal spojení Maršál Fatzar... 
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Re-Rosova lampa na montérském stolku svítila bez ustání už několik hodin, od vize při čtení knihy 
"Nechť se Světlo osvítí" ho uchvátila touha vyrobit si nový světelný meč. Tentokrát už měl dost zkuše-
ností a věděl kde, co a jak udělat, aby byl výsledek vynikající. Když utáhl poslední šroub, zavládlo v 
něm vzrušení – meč vyvážený a pěkný na pohled. Zapnul ho a spatřil zelenou čepel, mistrovské dílo 
se zdařilo. Sice už byl vzhůru téměř dva dny bez meditace, ale přesto ho chtěl ještě vyzkoušet.  
 
Re-Ros tedy zašel do cvičební místnosti, která byla prázdná. Ze skladu přivedl čtyři ukořistěné droidy 
STF IG-100 Magna Guard upravené pro snadnější boj s Padawany. Nastavil nejvyšší obtížnost a za-
čal bojovat. Re-Ros si uvědomil, že droidy dost podcenil. Ale možná to bylo tím, že byl unavený. Je-
den droid mu vyrazil meč z ruky. Re-Ros použil Sílu, droida odhodil a přitáhl si meč zpět do ruky. 
Náhle jakoby něco zaslechl. Ztratil soustředěnost a jeden z droidů ho udeřil vibro-čepelí do hlavy. Re-
Ros se náhle zjevil na jiné planetě. Jako by se zastavil čas a on nemohl ovládat své tělo, mohl jen 
sledovat, co se děje kolem něj. Zjistil, že ani není ve svém těle. Byl v těle jakéhosi vojáka, podle uni-
formy patřil k Impériu. Na opasku měl světelný meč.  
 
Náhle přišlo vojákovi hlášení interkomem, aby se přesunul do jiné části základny. Zjevně se jednalo o 
základnu Shadows. Voják se přesunul do sousední místnosti, kde stáli další vojáci. Jeden z nich měl 
v ruce zapnutý světelný meč oranžové barvy a prohlížel si ho. Před ním na zemi ležel mrtvý muž. Re-
Ros spatřil, že ten mrtvý muž je jeho bratr – ten, který prý nešťastnou náhodou zahynul na planetě 
Shola. Re-Ros začal řvát nenávistí – a v další chvíli už ležel na zemi v tréninkové místnosti. Nad ním 
stáli dva vystrašení Padawani. Prý zaslechli hluk a tak se přišli podívat. Tréninková místnost byla zce-
la zničena, stejně jako droidi.  
 
Tohle byla jeho první vize, předtím o tom četl v archivu, ale teď to bylo jiné, divné. Cítil se jako tělo bez 
duše, měl v sobě prázdnotu. Dokodrcal se do pokoje a usnul. Jeden z Padawanů mu ještě pak donesl 
jeho nový zelený světelný meč. 
 
Mladý Padawan Re-Ros se nemohl vynadívat na svůj světelný meč. Stále dokola ho zapínal a vypínal 
jenom, aby si ho prohlédl. Dny ubíhaly a Padawan stále častěji chodil do výcvikové místnosti, stále se 
mu jeho zacházení s mečem nelíbilo a měl jisté mezery, o kterých věděl a snažil se je eliminovat. Cvi-
čil tvrdě a trpělivě, ale zdárného výsledku se nedočkal. Stále měli IG-100 navrch...  
 
Náhle se útočící droidi zastavili, jako by se pro ně zastavil čas – někteří viseli jen tak ve vzduchu. Re-
Ros si uvědomil, že je to zase ta zvláštní věc, ten zvláštní pocit. Re-Ros odešel za svým mistrem, aby 
se mu svěřil. 
 
K Badonovi se dostaly zprávy z Vjunu, že se vyskytly problémy při dokončování staveb. Všichni Bado-
novi důležití lidé byli momentálně nedostupní, až na Raegara, a proto si ho zavolal a řekl mu, aby 
odletěl na Vjun a vyřešil ty komplikace. Darth Raegar okamžitě odlétl na Vjun, kde přistál v Imperiální 
základně. Zde se spojil se zdejšími vojáky, aby jim pomohl. Je dost možné, že se zde vyskytuje nějaký 
sabotér. Vyžádal si proto seznam veškerého zdejšího personálu. 
 
Raegar dorazil do své kanceláře, která byla dočasně vytvořena namísto nepoužívaného skladu. Za 
chvíli vstoupil voják s dokumenty, zasalutoval a odešel. Raegar si vzal dokumenty a začal si prohlížet 
jména. Z celkového počtu 2.000 zaměstnanců základnu za poslední čtvrt rok opustilo deset lidí, z toho 
pět veteránů, kteří jsou nepravděpodobní pachatelé, dva úředníci, kteří nemají schopnosti provést 
sabotáž takového stylu a tři vojáci. Ti tři vojáci opustili základnu ve stejnou dobu.  
 
Okamžitě šel za důstojníkem, aby mu předvedl tyto tři vojáky. Čekal asi deset minut a poté přiběhl 
jeden Stormtrooper, že prý je nemůže najít. Raegar se rozhodl, že ty vojáky najde sám. Raegar se 
vydal do své kanceláře, zamkl dveře a začal s meditací. Soustředil se na svoje vidění pomocí Síly, a 
protože tuto Sílu používá téměř nepřetržitě, byl schopen prohledávat široký okruh kolem základny, 
zvláště, když hledá tři ztracené Stormtroopery, kterých mimo základnu moc nebude. Po několika dlou-
hých okamžicích uviděl tři bytosti, jak prochází skrze kamenitou poušť, asi 25 kilometrů od základny. 
Raegar prohlédl všechna místa po směru jejich cesty a našel další bytosti, asi deset humanoidních 
tvorů. Okamžitě přerušil meditaci, vzal si jeden ze speederů a začal pronásledování.  
 
Po dvaceti minutách dorazil na pahorek, ze kterého viděl na všechny podezřelé. Byli tam hledaní 
Stormtroopeři a deset nějakých podivných individuí. Měli založený tábor, dobře maskovaný a v něm 
techniku, která se používá pro vymývání mozků. Nejspíš to byli členové nějaké teroristické organizace, 
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která se snaží separovat se od Impéria, jinými slovy: nebudou dělat problém při zneškodňování. 
Raegar šel tedy přímo k nim. Jakmile ho spatřili, začali střílet svými blastery, ale jeho róba a meč vše 
vykryly. Teroristé se dali na útěk a Stormtroopeři schytali několik střel, které Raegar odrazil. Vzhledem 
k terénu se teroristům moc nedařilo v útěku a byli snadným cílem pro dobře mířený výboj blesků Síly. 
Po několika chvílích byl ve vzduchu cítit pach spáleného masa a jen jedna živá bytost široko daleko. 
Raegar prohledal mrtvoly, našel jen nějaké ukradené dokumenty a poznámky o vývoji sabotáží, ze 
kterých vyčetl, že se mu právě podařilo eliminovat veškeré teroristy na Vjunu, takže se vrátil na zá-
kladnu, oznámil důstojníkovi konec vyšetřování a odlétl na Korriban za Badonem.  
 
Flotila Shadows byla stále na bodu mrazu, čekala na zprávu, aby vyrazila za Hvězdou smrti, která se 
prozatím nacházela na nedotknutelném imperiálním území. Konečně přišla kýžená informace od 
Scorchova agenta na její palubě. Hvězda smrti spolu s její doprovodnou flotilou se chystá vyrazit do 
jednoho neutrálního systému, aby posílila tamní pozice. Tohle byla příležitost. Všechny lodě nastavily 
kurz na onen systém. Jelikož stanice má mnohem pomalejší hyperpohon, nebylo těžké dostat se tam 
dřív. Scorch zhruba odhadl směr, odkud přiletí nepřítel, podle toho se také ujalo rozmístění. 
 
Hlavní lodě byly připravené na jedné straně systému, zatímco stíhačky a transportéry se schovaly do 
asteroidního pole. Přišlo to náhle, jako velký stín se přiřítila Hvězda smrti a před ní několik nepatrných 
lodí. Velitel STF viděl před sebou lodě Shadows, které se formovaly do útoku. Ihned rozkázal zaútočit. 
Přesně na tohle Scorch čekal: flotila se vzdálila a transportéry vyletěly, obrané věže nebyly tak hustě 
rozmístěné a tak se podařilo prolétnout většině z nich. Celkem bez větších vojáci Shadows dobyli 
hangáry. Droidi teď byli zmatení – nastal čas hlavního útoku. 
 
Scorchovy útočné skupiny postupovaly, cílem byl hlavní můstek, řídící centrum a mozek celé stanice. 
S několika útočnými skupinami bylo ztraceno spojení, také není divu – na stanici může být několik 
milionů bitevních droidů. Proběhlo několik přestřelek, ale nic co by zdržovalo. Konečně dosáhli můst-
ku, odpálení dveří a likvidace několika desítek velitelů celé stanice a ostrahy proběhla také bez větších 
komplikací. 
 
Teď jenom dostat pod kontrolu systémy stanice. Díky vytrénovaným hackerům od Dardna to nebude 
problém na tak dlouho. Mezitím zbylé skupiny zabezpečily několik palub nad a pod můstkem. Když 
byly kódy STF prolomeny, Scorch získal kontrolu nad ovládáním systémů Hvězdy smrti. Scorch zadal 
kurz. Najednou Hvězda smrti zmizela v hyper-prostoru a flotila Shadows také. Obranná flotila STF, 
která doposud bojovala, byla absolutně zmatená. Během útoku přišla o to, co měla bránit. Hvězda 
smrti zatím nabrala jasný kurz – bylo zřejmé, že organizace jako Shadows si nemůže nechat super-
zbraň této velikosti. Její operace by byly příliš nápadné. Musí se jí proto co nejdříve zbavit, ale tak, aby 
napáchala co největší ztráty. 
 
Kein stanul naproti Imperátorovi v tréninkové hale, ve svém černém plášti nic neskrýval, kromě jeho 
osobního krystalu, jenž mu visel na krku. Imperátor ho upozornil na to že nemá meč, a bez něj bude 
cvičný souboj zcela jednoznačný bez jakékoliv šance na Keinovu výhru. Ten se však jen pousmál a 
udělal totéž, co kdysi proti Guiverousovi. V pravé ruce si vyvolal kulový blesk Síly. 
 
Badon je překvapen, že Kein ovládá tuto schopnost, ale varuje ho, že příliš vyčerpává jeho Sílu. Proti 
silnějšímu protivníkovi snadno podlehne. Badon pak znenadání vyrazil a používal krátké rychlé útoky, 
což sice Keina nezaskočilo, ale protože mu jeho meč nevyčerpával Sílu, byl Badon v klidu a pak když 
Keinův „meč“ zmizel, protože padl vyčerpáním, Badon ho odstrčil na protější zeď. 
 
Badon mu vysvětluje, že se musí naučit protivníka zničit co nejrychleji – dřív, než vyčerpá Sílu pro 
kulový blesk. Doporučuje schopnosti zaměřené na paralýzu protivníka a jeho následné zabití. Když se 
Badon znovu přiblížil, Kein se rychle otočil a v jeho ruce se znovu s formoval kulový blesk, i když 
značně oslabený. Šokovaný Badon nepředpokládal něco takového a rychle aktivoval meč. Kein něko-
lika údery sváděl meč dál od sebe, aby se druhou rukou dostal k Badonovi.  
 
Kein zaútočil pěstí, ale nebylo mu to nic platné. Badonovo vítězství bylo jisté, Keinova technika stále 
potřebovala vylepšovat. Později téhož dne se oba sešli v jednacím sále. Kein ve jménu Shadows po-
žaduje propůjčení, respektive pronájem, části výrobních kapacit firmy Kuat Drive Yards. Badon sou-
hlasí, protože jsou stejně nyní volné. Kein potřebuje stavební firmu, aby mohl zahájit dlouho připravo-
vaný projekt... 
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Profesor udělal zkusmý krok ven z kádě. Najednou si vůbec nebyl jistý svými končetinami, nezvládal 
je. Zapotácel se a sesypal se k zemi. Tvrdě by se udeřil do obličeje, kdyby svůj pád nezastavil ruka-
ma. Kolem sebe viděl napjaté tváře všech Ještěrů, každý z nich byl zvědavý na to, co se s ním nako-
nec vlastně stalo. I když moment... Viděl? Správně by měl vidět jen podlahu místnosti a ne všechno 
kolem sebe!  
 
Soustředil se pouze na své oči, mohl se orientovat, když viděl úplně všechno. Najednou se před ním 
objevila opravdu jen podlaha. A byla mnohem detailnější, než jakou si ji pamatoval. Měl pocit, že může 
vidět každý její atom, každou molekulu. Z toho pohledu opět dostal závrať. Musí se zvednout, musí. 
Pokusil se vstát tak, že se nadzvedne na rukou. Nepodařilo se mu to. Vymrštil se pouze na jedné a to 
přímo do stoje. Ještě jednou zavrávoral, ale nějaký nový smysl mu automaticky udržel rovnováhu. 
Ještěři jsou těmito schopnostmi zaskočeni. Profesor se rukou opřel o nádobu a požádal o pití, byl 
značně dehydrovaný.  
 
Ještěr mu okamžitě donesl pohár vody, který snad měli nachystaný někde poblíž. Vzal si ho do druhé 
ruky a zhluboka se napil. Pak Profesor dostal výpis z celé operace. Zamyšleně se poškrábal na hlavě, 
když tu ho zarazily udivené pohledy okolostojících Ještěrů. Chvíli nechápal, na co tak zírají, a pak mu 
to došlo. Opíral se, zároveň pil, držel dokumenty a škrábal se na hlavě. Bylo očividné, že počet jeho 
horních končetin se poněkud zvětšil. A když už tak zkoumal své nové výrůstky, ucítil ještě něco, něco, 
co se mu vzadu dobývalo z kalhot.  
 
Trochu zabral a po krátkém zvuku trhané látky se cítil konečně trochu uvolněně. Zkusmo svým oca-
sem zahoupal a pak se na něj podíval. Fakt, že se na něj podíval otočením hlavy o 180 stupňů doza-
du, ani nezaregistroval. Potěšilo ho, když viděl, že je absolutně chápavý a navíc na konci zakončený 
žihadlem. Jistě si s Ještěry užije spoustu legrace, až budou zkoumat, jaké jedy obsahuje.  
 
Ale ještě něco nesedělo. Správně by měl vědět o všech Betách a Gamách, které už vytvořili předtím. 
Jakmile na to pomyslel, tak se mu to všechno nahrnulo do hlavy. Desítky, stovky hlasů, které mluvily 
přímo na něj. Snažil se jich zbavit, ale nešlo to. Soustředil se pro to jen na jeden jediný hlas. Šlo to 
překvapivě snadno. Byl teď ve přímém spojení s Ještěrem Beta dole ve vesnici. Ještě chvíli experi-
mentoval a brzy se naučil svoji telepatickou schopnost plně ovládat.  
 
Ještě nebyl ani zdaleka na konci výčtu svých nových schopností. Už brzy se je naučí všechny ovládat 
a pak bude opravdu ten nejmocnější tvor v galaxii. A teprve pak přijde čas na jeho Plán. 
 
Scorch velel statečně svým vojákům a jeho plánem bylo zaútočit s Hvězdou smrti na centrální planetu 
Sithů, Pzob. Jediný výstřel ze super-laseru by zničil celou planetu i s velkou Akademií na jejím po-
vrchu. Ale Scorchův plán byl překažen obrannou flotilou Sithů, v jejímž čele stál Death’s-head. Hvězda 
smrti nemohla pokračovat v cestě, hustota obranných lodí a stanic byla příliš velká. Scorch neměl na 
výběr, musel k Pzob pokračovat pouze s flotilou lodí.  
 
Ačkoliv měl obrovské ztráty, nakonec se mu to podařilo. Trojice těžkých křižníků dostala za úkol pro-
vést sebevražedný nálet na planetu. Obrané systémy sice pálily jak mohly, ale to křižníky ani nezpo-
malilo, jejich obranné štíty a pancíř stačily na tu chvíli... Křižníky pronikly do atmosféry, jejich sestup už 
byl nezvratný. Křižníky začaly prudce sestupovat, přesně navedeny na svůj cíl – Akademii.  
 
Tuny kovu z pancíře se odpařovaly během sekundy... planetární obrana věděla, že je vše už marné a 
tak nařídila ústup z místa dopadu. Všechny tři lodě dopadly současně. Křižníky dopadly na povrch a 
za mohutné exploze svých hyper-motorů srovnaly Akademii se zemí. Ztráty na straně Sithů byly ob-
rovské. Ten malý zbytek Scorchovy flotily se ihned dal na ústup. Plán Shadows uspěl, ale cena byla 
příliš vysoká. 
 
Říci, že je Maršál rozzuřen, je slabé podcenění skutečnosti. Maršálův hněv dosahoval závratných 
výšin. Ani ve starých jazycích nebylo pro tu emoci dostatečné pojmenování. Právě hovořil z Razerem. 
Dozvěděl se od něj, co požaduje. Ovšem jeho hněv se nezaměřil na něj. Z určitého důvodu najednou 
sdílel Razerovu (a možná i Fighterovu) nenávist k Jediům a hlavně k jejich ultrakonzervativnímu vůdci 
– Guiverousovi. Jeho loď, Mon Calamari MC80, se nacházela uprostřed vesmíru. Měl se zde setkat 
právě s Guiverousem.  
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Což se také stalo. Velmistrova malá stíhačka se vynořila z hyperprostoru a přistála v hangáru. Maršál 
Fatzar, a jeho doprovod (deset členů speciálního týmu „Republica“, zaměřených přímo na likvidaci 
Jediů) obklíčilo jeho loď. Maršál jej chladným hlasem vyzval, aby vystoupil. Guiverous slezl po vnější 
straně lodi. Garda kolem něj okamžitě uzavřela kruh a Maršál se výhružné napřímil před Velmistrem.  
 
Guiverous nechápal, co se děje. Maršál mu beze slova podal datapad se záznamem jeho diskuze s 
Razerem. Guiverous to sledoval, a byl čím dál vystrašenější. Teď nevěděl, co dělat. Razer požadoval 
rozpuštění řádu Jedi, jinak všichni obyvatelé Ord Mantell zahynou. Ptá se Fatzara, ale ten má jen 
jediné řešení – udělat to, co Razer požaduje. Velmistra přepadl pocit zrady a beznaděje. Fatzar vy-
světluje, že je ochoten přistoupit na Razerovo řešení, beztak řád Jediů nikdy neměl moc rád. 
 
Guiverous ale připomíná, že Fatzar nemá žádné pravomoci na rozpuštění Jediů. Fatzar sice ne, ale 
Senát ano. Senát už nechce financovat tuhle válku, kterou vlastně způsobili Jediové. Guiverous věří, 
že Senát bude stát na jeho straně, protože Jediové mají velké zásluhy na zničení Replikatora. Ale 
Fatzar namítá, že to D-Ton a Noor měli tyto zásluhy, nikoliv současné vedení Jediů. Guiverouse začal 
ovládat špatný pocit – vztek.  
 
Guiverous se ho snaží přesvědčit, že Jediové jsou dobří. S pomocí Detektoru výkyvů Síly může na-
verbovat celou armádu uživatelů Síly, která snadno zničí všechny Sithy. Ale Fatzar už nechce žádné 
uživatele Síly ve své armádě. Jeho nové týmy „Republica“ vydají za mnoho Jediů, jsou mnohem efek-
tivnější. Řád Jediů zastaral. Už je nepotřebný. Nastává nová doba. Nemá cenu v jeho šlépějích pokra-
čovat. Jediové budou hořet. A z popela jejich Řádu povstane nová, lepší epocha Galaxie, již bez idea-
listů a šílenců ve vládě!  
 
Fatzar chce postavit Jedie mimo zákon a vyhnat je z území Republiky. Poté dva členové týmu „Re-
publica“ přiskočili a chytli Velmistra za ramena. Jeden vytáhl malinkou jehlu a píchl ji Velmistrovi do 
krku. Druhý probudil zvíře, které měl s sebou v batohu – Ysalamiri. Guiverous byl zneschopněn. 
Fatzar mu vysvětluje, že je s okamžitou platností zatčen a odsouzen k trestu smrti za ohrožování de-
mokracie v Republice jeho ideologií, ohrožování moci Senátu a členství v nezákonném řádu. Guive-
rouse přepadl smutek nad zradou. Plakal by, kdyby nebyl tak… unavený… usínal… neumíral…  
 
O několik dní později se Guiverous probudil. Byl stočený v jakési kleci, měl na sobě vězeňskou uni-
formu a jinak nic. Rozhlédl se po místnosti. Okamžitě ji poznal. Popravčí komora v Ord Mantellském 
vězení. Tři členové týmu „Republica“ (zkrácené TR) na něj namířili zbraně a všichni měli na zádech 
Ysalamiri. Potom Guiverous uviděl i odporný obličej Maršála. Ten mu sdělil, že Senát schválil vše, co 
mu přeložil – rozpuštění řádu Jediů i popravení jeho Velmistra. Potom odkráčel na druhou stranu 
místnosti. Jeden člen TR k němu hodil diktafon. Guiverous má právo na zaznamenání dvou vzkazů. 
Nejdřív nahrál vzkaz pro Koba. Mluvil dlouho a řekl mu všechno. Jako druhý nahrál jiný, srdečnější 
vzkaz, pro D-Tona. Oba je pak podal vojákovi.  
 
Pak byl čas na popravu. Guiverous v kleci vstal. Nebránil se, když mu vojáci dávali pouta. Ani když jej 
vedli na popravčí stupínek. Ani když mu přivazovali nohy k zemi a ruce k nástavbě na stropě. Byl smí-
řený. Chápal, co se musí stát… vše mělo svůj účel. Síla dala, že zde musí zemřít. Zemře. Mistr po-
pravčí začal číst rozsudek. Poté Maršál kývl. Popravčí se ještě dotázal, jestli nemá Guiverous nějaká 
poslední slova. Guiverous prohlásil, aby jeho smrt nikdo nemstil, neboť pomsta plodí další pomstu. 
  
Popravčí se shýbl na zem a vzal velmi přesnou variaci pušky E-11. Namířil na cíl. Odjistil. A vystřelil. A 
tou ranou skončil život Velmistra Guiverouse. Guiverous zemřel. Visel ve svých okovech jako hadrová 
panenka a život z jeho těla vyprchával. Podstata splývala se Sílou. Mrtvé tělo pak bylo odvezeno Je-
diům, společně s Guiverousovými osobními věcmi a diktafonem. 
 
Ozonovou vrstvu okolo planety Cejansij přerušil vlet lodi – lodi řízené droidem s republikovým cej-
chem. Pomalu se vznášela k prostranství před chrámem. Obsahovala mnoho věcí – veškerý majetek 
Řádu, který nebyl Republice užitečný, nějaké spisy o Síle a o historii, pár soch a několik talismanů, a 
uprostřed ležela na podstavci mrtvola Guiverouse. To byl poslední dar Maršála Jediům. A také holo-
gram s výkladem nového zákona, který považuje všechny uživatele Síly za vzbouřence proti zákonu a 
demokracii. Když loď přistála, rozhlas všechny Jedie upozornil, že přilétá. 
 
Darth Badon za všechen čas, co měl, se staral o blahobyt Impéria, teď když bylo imperiální území 
striktně neutrální. Z pronájmu loděnic a základen plynuly obrovské peníze. Za tyto peníze bylo přede-
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vším nakupováno lepší opevnění a také dokonalejší lodě. Již další nový typ lodě, kterou dal Badon 
vybudovat, byla ohromná loď pojmenovaná jako Ultimate. Byla to jistojistě nejsilnější loď v celé galaxii, 
to si Badon myslel, a když mu jeho špehové zjistili stavy nejsilnějších lodí ostatních frakcí, tak byl je-
nom utvrzen. Ohromné pancéřování a drtivá palebná síla děl byla smrtící pro všechny nepřátele Impé-
ria. Zabudovaný iontový kanón, ohromné motory, náklad několik set tisíc stíhaček, desítky křižníků, 
milióny vojáků. Nic nemohlo ohrozit tento křižník, pouze sama Hvězda smrti mohla vážně poškodit 
křižník, ale ne zničit, jelikož zde byly něco jako zadržovací přepážky. Celkem jich bylo dvacet a pokud 
jich bylo osm a více funkčních, tak křižník s vážnými poškozeními přežil.  
 
Byl zde také nový energetický disruptor, zařízení schopné pronikat štíty a oslabovat pancíř a plášť 
lodi. Velkogenerál Ronadan měl nyní konečnou práci – a to hlídat Korribanský prostor, Wilcon dostal 
úkol hlídat Coruscant a Piett hlídat Manaan, HK-75 byl přidělen jako tajný dohlížitel nad jednáním 
Darth Raegara, který zas dohlížel na práci na Vjunu. 
 
Badon si také vyzvedl další armádu z Kamina a zároveň objednal další na příštích 100 let, sice to stálo 
nehorázné peníze, ale tímto bude Impérium zabezpečeno na dlouhou dobu. Vojáci měli chodit v inter-
valech 10 let a jedna armáda měla vydržet kolem 30 až 40 let, protože i ve stáří uměly klony bojovat. 
Badon se také dozvěděl o smrti Guiverouse a toto zabití veřejně odsoudil, leč Maršálovi nehodlal do 
jeho záležitostí nijak zasahovat – to už je jeho problém a i celé Republiky, když zavrhne to co tady D-
Ton i Guiverous s Kobem dlouhá léta dělali pro řád.  
 
Ale hlavní opatření udělal Badon s územími. Věděl, že Impérium vlastní obrovské území a že ne všu-
de je vše dokonale zařízeno, jako v oblastech, které sleduje on sám nebo někdo, kdo je s ním často v 
kontaktu. Proto zavedl systém takzvaných provincií, ovšem provincie s jinou důležitostí měla i jiné 
pojmenování a samozřejmě i jiné okolnosti, zabezpečení a tak podobně.  
 
Prvním typem byly provincie císařské – to byly pouze oblasti Korribanu a Coruscantu, vládly zde 
nejpřísnější bezpečností opatření, tyto oblasti byly také silně hlídány, byly zde také největší koncen-
trace civilních vojáků, domobrany, či jednotek pro obrané účely. Dalším typem byly imperiální kolonie 
– tyto kolonie měly ten význam, že skrývaly vždy nějakou část imperiálního vzrůstu, například zde byly 
Kuat, Kamino a Manaan. Tyto kolonie měly hlavní obrannou složku: námořnictvo. Pozemní obrana 
byla o něco slabší, ale i přesto se tyto provincie daly přirovnat k lépe hlídaným. Na pobyt v těchto pro-
vinciích museli být obyvatelé oficiálními členy Impéria. 
 
Dalším typem byly provincie galaktické – to byla klasická území s průměrnou obranou a průměrnou 
důležitostí a ziskem, zde se nepotřebovala nějaká speciální povolení, byly to prostě volné provincie 
bez omezenějšího pohybu. Pohraniční provincie měly naopak zesílenou obranu kolem pohraničních 
oblastí a byly přísně kontrolovány všechny příchozí i odlétávající lodě. Ale jinak to jsou normální galak-
tické kolonie. Protektorátní oblasti jsou oblasti, které dříve patřily nepříteli a válečným tažením, či jinou 
dohodou, byly násilně přidruženy k Impériu. Takových oblastí zatím moc nebylo, pouze několik oblastí 
s hranicemi STF z dřívějších dob. 
 
V těchto provinciích vládl vojenský způsob života, mohli zde žít pouze plnoprávní občané Impéria a i s 
tím rizikem, že mohou být kdykoli napadeni. V současnosti sice nic takového nikde nehrozilo, ale za 
pár další let by mohlo. Když Badon vydal tuto reformu, tušil, že i přes odpor některých členských pla-
net bude mít úspěch a zlepší se stabilita celého Impéria – totiž každá provincie měla svého místodrží-
cího, který měl pod sebou menší úředníky. Nadřízeným těchto místodržících byl každý od hodnosti 
Moff, či Generál. Badon také vycítil nutnost sledovat Republiku, a proto poslal tým Zeta 66 na průzkum 
několika republikových planet a získávání informací... 
 
Razerovi se splnil jeho sen: zničil řád Jediů! Teď už zbývalo pouze eliminovat jeho jednotlivé členy, 
teď když byl Velmistr mrtev bylo ale i to pod jeho úroveň. Avšak od toho okamžiku se Razerovi děly 
samé nevysvětlitelné věci, zřejmě šlo o nějaké jedijské prokletí! Třeba jednou šel se svou ochrankou a 
potkal v postraní uličce bandu zlodějů. Už se těšil, jak je rozseká, ale co se nestalo. Zloději ho poznali 
a začali prosit o možnost pro něj pracovat! Pak zase jednou v hotelu ten droid – Razer ho chtěl jen tak 
shodit ze schodů, aby se rozbil, ale když to udělal, nejen že se droidovi nic nestalo, ale ještě svým 
pádem zneškodnil bandu teroristů, co hotel chtěli přepadnout...  
 
Nejhorší ze všeho byly ale ty fanynky, které se mu při každé příležitosti vrhaly pod nohy a s frenetic-
kým smíchem ho prosily o autogram! Protože jeho nová tvář se objevovala v reklamních spotech STF 
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po celé galaxii, znal ho téměř každý. Ale místo toho, aby jeho vzhled naháněl jako obvykle strach, se 
zdálo, že ho lidé začínají milovat. Úplně neznámí lidé ho zastavovali na ulici a chtěli mu potřást rukou 
za dobrodiní, které pro galaxii vykonal. Úplně nejhorší na tom bylo, že se mu jeho nové postavení 
galaktické celebrity začínalo líbit... 
 
Jediové byli sice vyhnáni z Republiky, ale než zcela opustili velké území, stačili prozkoumat všechny 
planety, které určil Kein Uzumaky – planety, na kterých se nacházely součástky pro stavbu Detektoru 
výkyvu Síly. Bylo to sice na poslední chvíli, ale přesto se to povedlo. Jediové získali všechny potřebné 
díly, aniž by Impérium o něčem tušilo. Ihned jakmile byly převezeny na Cejansij, dali se Jediové do 
práce. Po několika dnech usilovné práce byl Detektor plně sestaven. Jediové se ihned zaměřili na svůj 
hlavní cíl – Pány Síly. Ale Detektor nemohl zachytit jejich přítomnost. Dokázal zaznamenat všechny 
zdroje Síly v celé galaxii s relativně velkou přesností, ale žádný ze signálů neodpovídal Pánům Síly.  
 
Bylo nepravděpodobné, že každý z Pánů Síly má svůj vlastní Maskovač Síly, muselo to být něco jiné-
ho. Jediové shromáždili své nejschopnější techniky a ti se ihned dali do práce. Někde došlo při stavbě 
Detektoru k chybě... nikdo nechtěl věřit tomu, že Páni Síly jsou nezachytitelní. Ale jedna možnost tu 
byla – Detektor výkyvu Síly nechal postavit Replikator. A Páni Síly uctívají Replikatora, učili se od něj 
a mají jeho vědomosti. Je možné, že Replikator jim předal vědomosti, jak se před Detektorem skrýt, 
pro případ, že by se dostal do rukou nepřítele. Technici pracují na překonání této ochrany. 
 
Dardn Uzumaky se dozvěděl o obsazení měsíce Nar Shaddaa od generála Kazdrova, který se před 
několika dny vrátil s poškozenou lodí Alkar. Kazdrov informoval o gigantické lodi Shaktar, která sama 
dokázala prorazit dokonalou obranu. To je poprvé, co řád Pánů Síly selhal. Poprvé a i naposled – 
Dardn byl o tom přesvědčen. Organizace Shadows sice přišla o domovskou planetu, ale stále má v 
záloze Hvězdu smrti. Scorch dostal rozkaz, aby se ji co nejrychleji zbavil, ale tento rozkaz bude muset 
být odvolán. Teď je Hvězda smrti nejvíce potřeba. STF zaútočily na Shadows, tak nyní Shadows vrátí 
úder! Admirál Torketso s lodí Levios povede útok na Muunilinst.  
 
Dardn předpokládá, že se Muunilinst ještě nezotavil z předchozího útoku Nového Impéria, takže po-
stup bude jednodušší, navíc když má k dispozici takovouto super-zbraň. Za několik dní již byla připra-
vena velká flotila, s křižníkem Levios v čele. Uprostřed celé té masy lodí se nacházela Hvězda smrti. 
Shadows shromáždily většinu svých bojových lodí, takže tento útok musí vyjít. Pokud nevyjde... pak 
Páni Síly přijdou o velkou moc. Ale stejně ji budou mít dostatek na poražení Sithů i Jediů. 
 
Rusty věděl, že Razer je milosrdný, ale věděl také, že kdyby nepřítel použil Hvězdu smrti ke zničení 
Razerovy hlavní planety, tak by to pro Rustyho Mashera znamenalo okamžitou návštěvu recyklačního 
centra. V jeho neurálních procesorech proto padlo těžké rozhodnutí, nebude se pokoušet Hvězdu 
smrti znovu obsadit, ale zničit ji. Spoléhal na vrozenou aroganci těchhle nových nepřátel a také na 
miliony droidů, kteří na Hvězdě smrti zaujali obranná stanoviště. Pro tyhle Pány Síly nebyli droidi nic 
než hloupý šrot, který nevydává žádnou sílu a tudíž není nebezpečný, to byla jejich chyba! Nainstalo-
vali sice rušiče komunikačních signálů, ale zapomněli, že droidi mohou komunikovat i za pomoci lase-
rů, vydat jim tedy rozkaz v momentě, kdy začne bitva, nebude problém.  
 
Ještě větší bláznovství však je vydat se s takovou stanicí do boje, aniž o ní cokoli víte. Minule, když 
nepřítel útočil na Muunilinst, měl to snadné, mohl přijít až na práh, tentokrát to bude mít složitější! 
V momentě, kdy Torketsův křižník dostal přímý zásah od pohraniční obranné platformy STF, to po-
chopil i on. STF má možnost donutit lodě vyskočit z hyperprostoru, stačí jí k tomu větší základna s 
patřičným vybavením. Tuhle stránku obrany STF ale minule nepoznali... 
 
Droidi kladli útočné flotile odpor celkem na třech místech. Když Hvězda smrti dorazila do soustavy, s 
hlavní planetou byla takřka sama, ale jak se zdálo nečekal jí tu žádný větší odpor, nebyla tu žádná 
super-loď – jen normální flotila lodí. Pak se to přihodilo: v kontrolní místnosti stanice začaly blikat 
všechny možné kontrolky admirálovi, který se na ní přemístil po poškození své vlajkové lodě Levios. 
Torketsovi došlo, co se děje, zrychlil se mu tep a začal se potit. 
 

Miliony droidů uvnitř Hvězdy smrti se probudily a začaly ji zevnitř ničit, systém po systému. Stanice 
přesto začala s palbou konvenčními zbraněmi, ale nebylo to moc platné. Rustyho flotila tam jenom tak 
plula s energií převedenou do štítů a čekala... V následujícím okamžiku Hvězda smrti explodovala, 
rozmetávajíc celou svou doprovodnou flotilu. Nikdo neuprchnul, ti kteří se o to pokusili, byli nemilosrd-
ně vyhlazeni Rigou, která se právě vynořila z hyperprostoru za zbytky stanice. Pro STF to bylo vzhle-
dem ke zničení Hvězdy smrti hořké vítězství, ale stále vítězství. 
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Badon se brzy doslechl, že Hvězda smrti byla zničena, což byla dobrá zpráva. Nyní měl o mnoho sta-
rostí méně a mohl splnit své poslání – najít si nového učedníka. Ovšem bylo to složité, poněvadž ne-
měl detektor Síly. Ale i bez toho se pokoušel hledat, naději vkládal do malých dětí. Ale na každé pla-
netě, kde ucítil Sílu, zjistil pouze starší Jedie a ty už nemohl použít. I Dantooine ho zklamala. 
 
Až větší naději pocítil na Manaanu, kde Jediové neměli až tak volný přístup. Dlouho hledal, ale stále 
nemohl nikoho najít. Až nalezl na místní kluzákové rampě spoustu mladých Selkathů. Teprve za ro-
hem seděla mladá dívka (lidská), mohlo jí být maximálně devět let. Badon k ní přistoupil a zeptal se jí 
na jméno. Jmenuje se Siva a má velký potenciál. Badon ji přesvědčil, aby s ním odletěla na Korriban. 
Může se tam setkat se svým otcem, který tam pracuje pro Impérium. Její matka, která také žila na 
Manaanu, ji dovolila odletět.  
 
Jakmile dorazili na Korriban, šel Badon nejprve vyhledat jejího otce. Když se dozvěděl, že není moc 
nadšen, že jeho dcera se chce stát učednicí Badona, tak byl přesunut na jiné oddělení. Badon chce 
Sivu učit zvláštnímu kodexu – není to kodex Jediů, ale ani to není nauka Temné strany. Je to cesta 
Black Ravena a jeho učedníka Darth Noora. Siva odpřísáhla věrnost Novému Impériu a Badon se s ní 
poté spojil pomocí Poutem Síly. Tak byla Siva oficiálně prohlášena Imperátorovou učednicí. 
 
„Admirál“ Lamir Caster se mezitím spojil se svými starými přáteli z Nar Shaddaa, snažil se získat co 
nejvíce informací o svých nepřátelích. Dostal perfektní nabídku do Neprobádaných regionů, za obrov-
ské peníze. Dal Badonovi pouze vyrozumění zprávou a odletěl s flotilou několika lodí... 
 
Smrt admirála Torketso, zničení lodi Levios a dokonce samotné Hvězdy smrti Dardna zaskočilo asi 
nejvíce. Poslední nouzové hlášení mluvilo o vzpouře droidů, jakmile se flotila dostala do blízkosti 
Muunilinstu. Byl to ze strany STF zákeřný tah, se kterým nešlo počítat – tedy alespoň Dardn podcenil 
schopnosti droidů. Mnohem více ho ale šokovalo zjištění, že za zničením celé flotily Shadows mohla 
další loď stejného typu jako je Shaktar – totiž Riga. Dosud netušil, že STF má k dispozici hned dvě 
takové lodě. Nyní bylo Dardnovi jasné, že bez flotily Shadows bude jakýkoliv další boj velmi složitý.  
 
Musel přejít k drastičtějším opatřením. Věděl, že okolo Coruscantu obíhá stanice Darksaber, kterou 
nyní potřeboval. Splní tím dvě věci najednou: zničí poslední baštu původních členů Shadows a získá 
náhradu za Hvězdu smrti. Sice ne tak efektivní, ale přesto dostatečnou. A tentokrát nebude muset 
nikam letět... obrátí super-laser na Coruscant a bude vyhrožovat Novému Impériu. Dardn se v duchu 
ďábelsky zasmál nad tímto zákeřným plánem.  
 
Nové Impérium bude muset zaútočit na STF vším co má, nebo hlavní planeta galaxie bude na kusy. A 
pak... pak zabije Imperátora a převezme kontrolu nad celou armádou a flotilou. Dardn se dal ihned do 
práce. Vyslal své nejschopnější agenty a služebníky, v čele s generálem Kazdrovem. Využil přitom 
zbytky sítě Shadows, které stále zůstávaly pod jeho kontrolou.  
 
Za pár dní již byla vyslána infiltrační skupina na palubách civilních konvojů. Bez větších potíží se do-
stala až ke Coruscantu, ovšem tam se objevila nečekaně silná celní kontrola... zřejmě se jednalo o 
nové opatření Impéria. 
 
Dark Fighter zrovna meditoval ve svém paláci na Pzob. Asi před týdnem vycítil narušení Síly, což 
mohlo znamenat jediné – Velmistr Jedi je mrtev. Fighter je přesvědčen, že jeho smrtí bude mnohem 
jednodušší Povstalce porazit. Z meditace ho vytrhl vrchní technik, který přinesl hlášení: Death’s-head 
je již plně dokončen, ale vyskytlo se několik problémů – pancíř a laserové zbraně jsou příliš zastaralé, 
takže v boji by nebyly moc platné. Vědci sice přišli na novou technologii zpracování pancíře, ale ještě 
není dostatečně vyladěna. Další problémy jsou s turbolasery a iontovými kanony. 
 
Továrny Sithů jedou na plný výkon. Vyrábí tanky, zbraně a mnoho dalších věcí, ale vylepšení pancíře 
pro Death’s-head zabere kapacitu okolo sta továren. Pro iontové kanony a protonová torpéda už pak 
nebude místo ani čas vůbec. Když technik odešel, přišel kapitán s dalším hlášením. Jedna z planet 
Sithů se vzbouřila. Problém byl zažehnán, ale jedna větší vesnice stále odolává. Dark Fighter nechává 
zavolat jistého bojovníka, který problém vyřeší. Je to Lovec Síly, zvláštní agent Sithů. Je zahalen 
v černém rouchu a v ruce má dlouhou bílou píšťalu z kosti. Je vyslán na tu planetu, aby rebely zničil. 
Sice to je jeho rodná vesnice, ale to mu nijak v práci nebrání. 
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Profesor měl teď to absolutně nejdokonalejší tělo v galaxii, zbývalo mu už dokončit jen několik věcí, 
než se pustí do finálních příprav na vytvoření armády. Jednou z nich bylo i vytvoření osobní zbraně, 
která by ho dostatečně reprezentovala. Jedna jeho část chtěla Amphistaffy, ale ta druhá, původně 
lidská, chtěla něco, co pro ni bylo celý život symbolem autority. A taková věc existovala jen jedna. 
Světelný meč.  
 
Vongové zřejmě za jedny ze svých nepřátel považovali Jedie, takže si vedli dostatečně podrobnou 
databázi o jejich schopnostech a přístrojích. Světelný meč nikdy nezískal velkou oblibu, protože se 
samozřejmě jednalo o kovovou technologii, která byla pro Vongy nepřijatelná. Informace byly spíše 
toho typu, jak světelný meč nejlépe zneškodnit, ne jak ho postavit. Ale přesto si Profesor, velkým vli-
vem díky své inteligenci, velmi brzy udělal představu o principech, na kterých funguje.  
 
Další věc byla o mnoho složitější. Musel si ho nejprve virtuálně navrhnout a vyzkoušet jeho funkčnost. 
Vše muselo být dotažené na sto procent, na příští měsíc měl mnohem lepší práci, než stavění světe l-
ného meče. Jeho první návrh ale vypadal podle všech simulací velmi slibně a po jeho dotažení už 
téměř splňoval i nastavené extrémní podmínky. Podle všeho se jednalo o zbraň, na kterou by mohl být 
mnohý uživatel Síly hrdý. Tím práce ale zdaleka nekončila.  
 
Nechal počítač zpracovat převedení anorganického návrhu na plně organický. Každý krystal, každý 
spoj, každý drát v původním světelném meči byl nahrazen orgány, švy a vazy. Se zdrojem energie byl 
problém, ale nakonec dokázal biomeč čerpat energii prakticky z čehokoliv. Ze vzduchu, slunce, bakte-
rií na povrchu. A navíc byl plně věrný svému stvořiteli. Poslední krok byl vykalkulovat tvorovu DNA a 
nechat ho vytvořit v jedné z menších kádí. Nakonec byla potřeba ho vyzkoušet. Profesor ho uchopil do 
ruky a jemnou myšlenkou ho zapnul. Z malého pulzujícího válečku vyrazil černý paprsek světelného 
meče. Profesor fascinovaně pozoroval jeho čepel. Dokonalé... Nechal stvořit ještě čtyři další, aby měl 
jeden pro každou svojí končetinu.  
 
To nejlepší si nechal na závěr. Pečlivě si prošel v databázi všechny informace o všech známých bojo-
vých uměních a technikách, o kterých se Vongům podařilo získat informace. S jeho dokonalou pamětí 
a dokonalým ovládáním těla se je snadno naučil. Během pár hodin se stal jedním z nejlepších bojov-
níků, kteří v tuto dobu obývali galaxii. A fyzicky je snadno předčí všechny. Brzy jim všem ukáže nadřa-
zenost jeho nové rasy a donutí je vidět výhody v připojení do skupiny jeho služebníků. Za zanedbatel-
ných několik let bude vládcem galaxie a nikdo ho nedokáže zastavit, jen zpomalit. 
 
Scorch obrátil transport svoji flotilu na nový kurz. Věděl, že teď když jsou Shadows v troskách, musí 
z nich dostat co nejvíc. Během pár dnů přišly o obě hlavní flotily, dokonce i o Hvězdu smrti. Jeho mistr 
Dardn shromáždil všechny lodě ve svém dosahu, které mu zbyly. To, co bylo mimo dosah, by bylo 
buď zničeno, nebo obsazeno. Díky Scorchovi se lodě shromáždily v hlubokém vesmíru, kde se počíta-
lo, kolik z frakce jim zbylo. 
 
On tím však nebyl zaskočen, věděl, že od pádu Nar Shaddaa to půjde se Shadows od desíti k pěti. 
Navíc jejich hlavní nepřítel, STF, mohl na jednu jeho loď nasadit svých deset a ještě je tu ten obří křiž-
ník, který má palebnou sílu poloviny standardní útočné flotily. Když se do toho ještě přidá Sithské im-
périum, je jasné, že frakci by nebylo možné udržet. Ale to právě Shadows nejvíce vydělávaly na válce, 
prodávaly všem stranám, pokladnice byla uložena na lodi podobné Talonu. Kreditů je tolik, že na 
vhodném místě může být organizace opět zakořeněna, někde kde by opět nabyla síly.  
 
Na srazu už byli všichni přeživší, mála flotila všech možných typů lodí se vznášela uprostřed temnoty 
a ve středu byl Revenger, který se stal prozatímní velitelskou lodí. Zbývalo jediné: vyzvednout si ještě 
to, co zbylo na Kuatu. Scorch nic moc nečekal, přinejlepším pár fregat, ale to, co viděl, ho více než 
potěšilo. Tisíce stíhačů, stovky fregat menších typů, pak dva rozestavěné hvězdné destruktory. Zdálo 
se, že se stavbou začalo Impérium, ale Shadows je pravděpodobně taky skoupily. Pár lehkých útoč-
ných lodí, stylem jako Talon, ale mnohem levnější a slabší. Co ale bylo překvapující bylo jedenáct 
fregat třídy Vengeance – většina z nich dokončená. Dále zde bylo několik neznámých lodí, podle ske-
nerů měly také maskovací zařízení. Nakonec tam zůstal jenom takový divný kus kýlu, v hlavním počí-
tači bylo nahráno schéma celé lodě, ale nikomu zatím nebylo jasné, k čemu je dobrá, protože na svém 
povrchu, v konstrukci, ani ve vedení energetických kabelů neměla místa pro děla, jenom několik 
opravdu malých proti stíhačkám a pár obraných raket. 
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Podivnou část lodi si vzaly tři křižníky na vlečný paprsek a zmizely v hyperprostoru. Nakonec i posled-
ní lodě vymanévrovávaly, když se přiřítila imperiální obrana planety a začala se stavět do útočných 
pozic. Shadows se stáhly do stínu ostatních frakcí – podle krátké komunikace mezi Dardnem a Scor-
chem vyplynulo to, že Dardn má většinu bitevních lodí, ale nemá žádné ze specializovanými vlast-
nostmi. Navíc, všichni si mysleli, že společně s Keinem ovládá poslední flotilu Shadows. Každá frakce 
ho má – jedno poslední místo, kde se má začít znovu; místo, kde bude v bezpečí, i kdyby neměla 
žádnou jinou základnu – zkrátka „stanoviště Alfa“. 
 
Tady se jednalo o málo prozkoumanou neutrální planetu, o kterou se nikdo nestará. Během několika 
málo minut tam měli stoprocentní provoz, staré továrny se znovu otevíraly. Nad planetou se dokonce 
vznášela jakási struktura na zakotvení lodí, sice stará a primitivní a jenom pro pár středních lodí, ale 
stane se z toho základ budoucí loděnice a vesmírné stanice. Jediné, co chtěl Scorch teď vyzkoušet, 
byla fregata třídy Vengeance. Vybral si jednu z nich a zamířil nejprve do republikového prostoru, pak 
do prostoru Impéria a nakonec i nakrátko do systému STF. Maskování fungovalo perfektně, bylo tak 
mistrovsky seřízené, že by bez větších obtíží mohla proniknout kamkoliv, kromě hlavních planet, tam 
létá příliš velké množství lodí a bylo by divné, kdyby loď narazila do „ničeho“. Už jenom doufal, že 
Dardn bude mít ve své bitvě tolik štěstí, jako měl on. Shadows ještě neřekly poslední slovo, ještě ne-
nadešel jejich čas. 
 
Civilní kolona lodí byla zastavena trojicí hvězdných destruktorů. Lodě byly nejprve proskenovány a 
poté na jejich palubách přistály kontrolní týmy, které začaly prohledávat palubu po palubě. Pozornosti 
neušel jediný kus nákladu, každé zákoutí bylo prohledáváno. Generál Kazdrov a jeho muži se ale 
neschovávali – respektive byli převlečení za civilní posádku lodí. Kazdrov však raději zůstával v poza-
dí, protože pokud ho zdejší jednotky Impéria znají podle vidění, mohlo by to celou misi zhatit. Proto se 
za kapitána kolony vydával jeho podřízený.  
 
Ale pak se stalo něco, co se stát nemělo. Kazdrov šel po chodbě, když ho zastavil imperiální voják. 
Chtěl, aby mu řekl, kde najde ošetřovnu, protože se zranil. Kazdrov ho nasměroval, ale voják požado-
val, aby ho doprovázel. Kazdrov se chtěl vymluvit na své povinnosti, ale voják ho přemluvil. Kontrola 
se zdrží na pár hodin, takže nemusí nikam pospíchat. Kazdrov tedy vedl vojáka na ošetřovnu, ale 
cestou si ho voják prohlížel.  
 
Brzy si uvědomil, že je to Chiss, kříženec s člověkem. A začal mu někoho připomínat... a pak si i 
vzpomněl. Ale než stačil vyslovit jeho jméno, Kazdrov ho srazil pěstí a zlomil mu vaz. Odtáhl ho do 
kouta a oblékl si jeho brnění. Pak se vydal zpět. Dalšího vojáka informoval, že tato paluba je již pro-
hledána a v pořádku. Kazdrov měl přílbu, takže mu nebylo vidět do obličeje. Napojil se na interkom a 
zavolal své společníky. Právě zachránil odhalení jejich výzbroje, kterou si s sebou vezli. Různé zbra-
ně, nálože a podobně. Všechno pro sabotážní a atentátnické mise. Jakmile byla loď zkontrolována, 
vydala se dál na cestu. Proletěla kolem destruktorů, ale hned za jejich zády změnila kurz a namířila si 
to přímo k Darksaber. 
 
Kontrolnímu stanovišti na palubě stanice Kazdrov řekl, že vezou zásoby jídla a že prošli úspěšně kon-
trolou. Letová kontrola na tuto lest skočila a nechala loď přiletět. Loď se přisunula ke stanici a připojila 
se k ní. Na palubu začali chodit členové posádky a nosili tam krabice. Jeden muž ale zakopl a krabice 
mu upadla na zem. Byla plná blasterů. Místní ochranka si toho hned všimla a zalarmovala ostatní.  
 
A ihned nato došlo k přestřelce. Všichni muži tasili zbraně, zcela současně. Kazdrov měl brnění, takže 
byl odolnější. Brzy byl koridor čistý a týmy postupovaly dál do stanice. Kazdrov vedl své podřízené 
dobře, už zbývalo dostat se jen na můstek. Ale posádka stanice nelenila a informovala vojáky Impéria. 
Brzy se ke stanici připojily i výsadkové lodě a do nitra vbíhaly oddíly Stormtrooperů. Bylo jich moc. 
Kazdrov chtěl původně odpálit kotevní průlezy, aby zabránil připojení dalších lodí, ale pyrotechnici s 
náložemi byli zastřeleni během úvodní přestřelky v koridoru. Průlezy tedy nechal hlídat, ale měl jen 
málo mužů. Ti byli velmi rychle postříleni a Stormtroopeři zaplavili celou stanici. Kazdrov už chtěl od-
pálit dveře na můstek, když se ohlédl a zjistil, že jeho skupina je obklíčena ze všech stran.  
 
Museli odhodit zbraně a Kazdrov sundal svoji přílbu. Důstojník Stormtrooperů ho ihned poznal. Nechal 
ho zajmout a zbytek jeho týmu postřílet. Kazdrov byl ihned převeden na vězeňskou loď, která ho od-
vezla na Korriban. Imperátor Badon bude chtít vědět, proč jeho „spojenec“ Kazdrov náhle porušil pří-
měří. 
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Dardn Uzumaky byl rozzuřen. Nevyšla jeho mise u Coruscantu, navíc během ní přišel o Kazdrova. To 
už byl druhý neúspěch. Tak se stalo, že ho kontaktovala rada rodu Uzumaky přes tajnou linku Holone-
tu. Představitelé rady požadovali okamžité vysvětlení těchto neúspěchů. Dardn věděl, že ztrácí důvěru 
své vlastní rodiny, svého rodu. Rada mu sdělila, že pokud to takhle půjde dál, bude uvažovat o jeho 
vyloučení. Tahle možnost ale pro Dardna neexistovala. Nechtěl se s tím smířit a tak se rozhodl udělat 
to, proč tu vlastně je. Přestal se zajímat o STF i Nové Impérium, které považoval jen za vedlejší frak-
ce. Jeho hlavními protivníky v galaxii byli Jediové a Sithové.  
 
Rozhodl se, že zaútočí na dvou frontách. Keina Uzumakyho pošle na Cejansij, aby napadl chrám Je-
diů a pozabíjel jich co nejvíce. On sám poletí na Pzob, kde se utká s Dark Fighterem a zabije ho, stej-
ně jako jeho učedníka. Tím tak zničí definitivně řád Sithů a už mu nebude nic stát v cestě. Obnoví 
svoji důvěryhodnost u svých nadřízených a získá od nich podporu k ovládnutí celé galaxie. Byl to dob-
rý plán. Ihned začal s jeho plněním. Kein Uzumaky a jeho pravá ruka doktor Kerenghan poletí na Ce-
jansij s malou flotilou neviditelných fregat třídy Vengeace, s podporou neviditelných stíhaček TIE 
Phantom a radarově maskovaných TIE Stealth. Na orbitě planety napadnou obrannou flotilu a zatímco 
takto vyvolají chaos, přistanou na povrchu s výsadkovými loděmi, daleko od chrámu. K chrámu sa-
motnému se pak dostanou v neviditelných transportérech F9-TZ. Snadno proniknou skrze slabou ob-
ranu chrámu a budou moci zaútočit přímo v jeho středu. 
 
Dardn zatím poletí na Pzob, na palubě jedné fregaty třídy Vengeace. Jak Scorch potvrdil, maskování 
je velmi dokonalé. Nebude problém proletět až k samotné planetě, přistát na jejím povrchu a vyhledat 
Dark Fightera. Jakýkoliv větší útok na Pzob by neměl cenu a navíc by byl zbytečný. Dardn znal zvyk-
losti Sithů dobře – bude stačit, když zabije Dark Fightera a potom i jeho učedníka. Jakmile tak udělá, 
prohlásí se novým vůdcem Sithského impéria a všechny armády a flotily ho budou automaticky násle-
dovat. Získá tak velkou moc téměř bez boje. 
 
Flotila Shadows přiletěla k planetě Cejansij. Kein a Kerenghan stáli na můstku velící lodi třídy Venge-
ance a prohlíželi holografické zobrazení planety s vyznačeným rozmístěním nepřátelských jednotek. 
Kein rozmístil svoji flotilu tak, aby byla schopná zaútočit na všechny obranné letky, které planetu ob-
klopovaly, zároveň. Tím vyvolá dostatečný chaos, aby mohl nepozorovaně přistát na povrchu. Když 
bylo vše připraveno, vydal rozkaz. Flotila fregat se dala do pohybu a za pár minut se přiblížila k lodím 
Jediů tak blízko, že členové posádky se mohli navzájem vidět z oken – kdyby ovšem celá flotila Sha-
dows nebyla neviditelná. Zatímco se lodě Jediů bezstarostně vznášely kolem, fregaty třídy Vengeance 
pečlivě zaměřovaly jejich nezranitelnější místa a piloti stíhačů se připravovali na okamžitý start. 
 
Kein pak vydal rozkaz ke střelbě. Během okamžiku celá flotila Shadows začala střílet. Lodě Jediů byly 
naprosto zaskočeny, explodovávaly jedna za druhou. Ty, které přežily, se rychle přeskupily do obran-
ných formacích a opětovaly palbu. Shadows získali svůj první úder, ovšem poté už byla pozice jejich 
lodí prozrazena a tak boj pokračoval konvenčně. V tu chvíli přišly ke slovu stíhačky. Stovky TIE Phan-
tom a TIE Stealth opustilo hangáry a zahájilo palbu na všechna plavidla Jediů. Ti okamžitě odpověděli 
vypuštěním velkého množství X-wingů a dalších strojů. Nastal velký boj. Jediové si vůbec nevšimli, že 
nepřátelské lodě opouští také velké množství výsadkových lodí, které pomalu sestoupily k povrchu 
planety a přistály daleko od chrámu. V jedné z těch lodí byl i Kein a Kerenghan.  
 
Výsadkové lodě dosedly na povrch a vypustily několik desítek neviditelných transportérů F9-TZ, které 
převážely stovky pěšáků a bojových droidů. Kerenghan byl pověřen vedením útoku na obranu chrámu 
a zatímco bude takto zaměstnána, další část útoku vedená samotným Keinem bude zaměřena přímo 
k hlavnímu vchodu. Prorazit dveře nebude problém, stejně jako sjet výtahem do hlubokého podzemí, 
kde se chrám nacházel. 
 
Nejprve vyrazila skupinka pod vedením Kerenghana. Transportéry snadno objely bráněné území a 
zastavily se až u perimetru, který tvořil obrannou linii výtahu.  Zde zastavily jen několik desítek metrů 
od palebných pozic a defenzivních věžích a vypustily své pasažéry. Vojáci i droidi se rozeběhli do 
všech stran a neustálou palbou likvidovali přesilu vojáků, kteří tento útok vůbec nečekali. Zatímco 
probíhal tento boj, druhá část transportérů vedená Keinem projela nerušeně bojištěm až k samotnému 
výtahu. Zde se vozidla odmaskovala a taktéž vypustila vojáky. Jediové zde měli rozestavěnu slušně 
vyzbrojenou hlídku vedenou několika málo rytíři Jedi.  
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Jako poslední z transportéru vystoupil Kein a s pohrdavým výrazem ve tváři se rozhlédl kolem. Jeho 
nejelitnější vojáci, zabijáci z 13. atentátnické sekce, 12. nájezdnické sekce a 11. přepadové sekce 
Shadows, bojovali více než dobře. 
 
Badon byl pobouřen nad tím, co se dozvěděl, a proto ihned zavedl potřebná opatření. Dal znásobit 
obranu všech planet nejnovější technologií, která zabraňuje jakýmkoliv akcím infiltrátorů. Poté si ne-
chal předvolat Kazdrova a vysvětlil mu, že mu celou dobu věřil a proto nemůže unést tuto zradu. Od-
vedl Kazdrova na vysoký útes a pomocí Síly mu ovládl mysl tak, že Kazdrov sám skočil do propasti. 
Badon se tak zbavil zrádce a vrátil se zpět do svého paláce, aby dohlížel na stav Impéria. 
 
Na Nal Hutta a Nar Shaddaa poslal jedno komando Zeta 66, aby špehovalo organizaci Shadows, kte-
ré nyní nelze vůbec věřit. Poté dostal zprávu od HK-75, který potvrdil, že Darth Raegar se zatím chová 
loajálně. Badon byl rád a proto Raegara poslal na hraniční území se Sithy, aby tam hlídal. Badon tak-
též přikázal loděnicím na Mon Calamari, Fondor a Sullust, aby vyráběly další lodě typu super-star 
destroyer. 
 
Vojáci ze Zeta 66 nahlásili, že Shadows má nové vedení – muže jménem Mi88 Scorch, se kterým se 
už Badon jednou setkal. Badon pro jistotu nechal zesílit obranu v pohraničních soustavách a kolem 
Coruscantu a Korribanu: těžká děla, miny a kontrolní platformy. Celé území bylo střeženo jednotkami 
Dark Trooper, přičemž kolem Coruscantu stále obíhala stanice Darksaber a u Korribanu byly přítomny 
lodě Arc Hammer a Ultimate. 
 
Technici po dlouhých dnech usilovné práce konečně přišli s výsledkem ohledně Detektoru výkyvu Síly. 
Zjištění bylo překvapivé, i když potom, co vyšla najevo pravda o Keinovi, předvídatelné. Jakmile Kein 
Uzumaky nalezl součástky pro dokončení Detektoru, důkladně je zanalyzoval a všechny zjištěné in-
formace poslal radě rodu Uzumaky. Teprve když měl všechno hotové, předal informaci o nalezení 
součástek Guiverousovi. Zatímco Jediové sestavovali Detektor, Pánové Síly už znali způsob, jak se 
před Detektorem schovat. Všechno bylo dobře naplánované. Pánové Síly mají zřejmě něco, co jim 
pomáhá skrýt jejich domovskou planetu. Ovšem Jediové netuší, co to je. 
 

Lerien Dankin, odpadlík z mnišského řádu Aing-Tii, vstoupil na svou vlajkovou loď Destiny a poručil 
zadat souřadnice na Cejansij. Zároveň poručil, aby ho ohlásili u mistra Koba. Lerien chce navíc vy-
zkoušet nový typ mezihvězdného pohonu na své lodi. Mezitím co loď letěla k planetě, Lerien medito-
val ve své komnatě. Po nějaké době přišlo hlášení, že pohon funguje dobře a že loď právě dorazila 
k cílovým souřadnicím. Ovšem zde byla zachycena bitva. Lerien se rychle dostavil na můstek a navá-
zal spojení s Kobem. 
 

Velmistra Koba zastihl hovor od Leriena na půli cesty k bojišti. V rychlosti ho přijal na komunikačním 
panelu na chodbě. Kvůli bitvě zuřící nad nimi se s ním nemohl spojit přímo přes svůj osobní komuniká-
tor, neměl dostatečný energetický potenciál. Komunikace byla značně rušena a po posledním slově se 
signál nadobro přerušil, pravděpodobně v souvislosti s dalším výbuchem. Tentokrát to nejspíše odnes-
la komunikační stanice... Kobe už na nic nečekal a opět se rozběhl k probíhajícím bojům.  
 

Orson Brust byl kapitán jednoho z oddílu vojáků, kteří zůstávali Jediům přes všechnu nepřízeň osudu 
věrní, a pro toto odpoledne byl jmenován Velitelem obrany. Momentálně pod něj spadali všichni ostat-
ní vojáci a bitevní stroje, které byly v současné době na planetě k dispozici. Bohužel se nezdálo, že 
zvítězí. Nepřátelská vojska prolomila jejich linie jako nic a pronikla až k výtahu. Z jeho pečlivě přichys-
tané obrany teď zbývaly jen trosky, povětšinou obklíčené jednotkami Shadows, které si teď mohly 
pronikat k výtahu, jak se jim zlíbilo. Ale oni se nevzdají, dokud třeba jen jediný z nich bude dýchat!  
 

Orson byl přítomen spolu s většinou jednotky, která bývala první obrannou linií výtahu a teď tvořila 
těžce obrněný ostrůvek uprostřed bojiště. Vojáci sehraně pálili na všechny strany, žádný nepřítel se 
nedostal k žádné mířené ráně. Nasadili proti nim i odstřelovače, ti ale vzápětí okusili své vlastní meto-
dy. Použití těžké techniky také nevycházelo – raketometčíci plnili svou práci a stroje vybuchovaly v 
myriády letícího kovu. Brzy ale v bitvě nastal zvrat.  
 

Zpoza trosek jednoho stroje se vynořila těžce vyzbrojená jednotka. Než se obránci nadáli, v jejich 
provizorním opevnění vybuchla první raketa. Než se podařilo dotyčnou hrozbu eliminovat, dočkali se 
ještě jednoho výbuchu. Zbytek jednotky se podařilo značně zmenšit, ještě než se dostali na kontaktní 
vzdálenost. Protipalba si také vybírala svou daň. Uprostřed opevnění se jim podařilo zabít ještě více 
vojáků, než všichni padli. Skoro všichni.  
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Jeden voják stále stál. Palba mu, jak se zdálo, vůbec nevadila. Jen z něj strhávala oblečení a kůži, 
pod kterou, jak se ukázalo, se ukrývalo lesklé tělo androida Kerenghana. Oháněl se svým vibro-
mečem a kosil vojáky jednoho po druhém. Orson viděl jen jedinou šanci, jak ho zničit. Přikrčen doběhl 
až k mrtvým vojákům, okolo kterých už kráčející smrt prošla. Tihle však měli raketomet. Bleskově ho 
zvedl a namířil na místo, kde android ještě před chvílí stál. Už tam nebyl. Byl mnohem, mnohem blíž. 
S vítězoslavným úsměvem se napřahoval k smrtící ráně. Orson stačil už jen v agónii zmáčknout 
spoušť. Jeho tělo explodovalo a tělo androida bylo značně poničeno a odhozeno výbuchem, končíc 
pod sutinami.  
 
U výtahu se Jediové bránili přesile skvěle vycvičených nepřátel, které vedl muž ozbrojený pouze bles-
ky Síly obklopujícími jeho ruku. Elitním vojákům se dařilo bránit, ale u toho muže bylo vše jiné. Při 
souboji s ním bylo jen otázkou času, kdy bude Jedi zabit a on bude moci postoupit k dalšímu. Obranné 
jednotky byly krok za krokem zatlačovány k výtahu.  
 
Okolo Apolla, jednoho z prvních nově vycvičených Jediů, padali jeho druzi jako mouchy, nezastavitel-
ný příval nepřátel se na ně vrhal, jako vlny rozbouřeného moře. On se dokázal všem útokům bránit, 
vždy v sobě našel sílu potřebou k odvrácení útoku. Ostatní takové štěstí neměli. Nakonec zůstal stát 
jen on sám. Za sebou slyšel jemné hučení výtahu, které oznamovalo, že posily už jsou na cestě. Ne-
dorazí ale včas. Bude muset použít své schopnosti, jakkoli se mu to ale nelíbí.  
 
Krátkým soustředěním spustil řetězovou reakci ve svých midichlorianech. Každý se při ní začal dělit 
na mnoho menších, které rychle dosahovaly původní velikosti. Jejich počet se za několik sekund zně-
kolikanásobil. A dělení pokračovalo dále. Každý midichlorian zvyšoval jeho schopnost používat Sílu a 
nesl dlouhodobě uložené informace o schopnostech souvisejících se Sílou, které pasivně načerpal 
během svého působení v řádu. Brzy ho obklopila masivní aura Síly, která způsobila výkyv, jež museli 
v omezené míře vycítit i obyčejní lidé.  
 
Vojáci před ním strnuli, protože z nanicovatého Rytíře se před nimi najednou stal impozantní muž 
přímo sršící charismatem a mocí, okolo něhož se držela slabá světelná aura. Nemohli si ale ten po-
hled vychutnávat dlouho. Jen o mžiknutí oka později je všechny uškvařili blesky, vycházející z jeho 
rukou. Jejich vůdce však zůstal nezraněn, chránil se svou rukou s blesky. A tak na bitevním poli zbyli 
jen oni dva – Apollo a Kein. Apollo se vrhl se světelným mečem do útoku. Kein všechny rány dokázal 
svým předloktím vykrývat, nedokázal se ale bránit stále zvyšující se rychlosti útoků. Z posledních sil 
zachytil světelný meč svého protivníka a držel ho, jak silně jen mohl. Nakonec však podlehl, podařilo 
se mu však rukou sjet až k jeho jílci, kde vypustil mnoho své bleskové energie. Ta udělal svou práci – 
ze světelného meče se jen zajiskřilo a zhasl.  
 
Kein byl v tu chvíli přesvědčen, že vyhrál, ale Apollo měl ještě záložní plán. V jeho pravé ruce vyrostla 
koule tvořená blesky Síly, které se roztahovaly až přes jeho předloktí. Keinův trik. Vzápětí začal sou-
boj, jaký v galaxii neměl obdoby. Dva soupeři, bojující pouze blesky ve svých rukou. Bylo to něco mezi 
soubojem na světelné meče a hospodskou rvačkou. Soupeři se k sobě museli dostat blízko, aby za-
sadili ránu a využívali přitom veškerou akrobacii, kterou se Sílou zvládali. Všichni vojáci, kteří se po-
kusili k bojujícím přiblížit, byli spáleni uvolněnou elektrickou energií. Bitva brzy skončila. Kein prostě 
nemohl odolávat neunavitelné bojové mašině, proti které stál. Uchyloval se ke stále složitějším trikům, 
kterým si kupoval čas na porážku svého nepřítele.  
 
Žádná finta ale nikdy nezafungovala dvakrát, druhý pokus byl vždy odražen. Až konečně došel na 
konec svých schopností. Už neměl, jak se bránit. Pak Apollo Keinovi pošeptal, že mu již dal vše, co 
mohl. Kein ani neviděl, jak se tam dostal. Instinktivně se ho pokusil udeřil, ale zasáhl jen čirý vzduch. Z 
druhé strany najednou dostal tvrdou ránu pěstí, která mu spálila celý obličej. Ve strašným bolestech 
se sesunul na zem a vydechl naposled. Apollo nechal všechny nově vytvořené midichloriany zahy-
nout, čímž se výkyv Síly zase vrátil k normálu. Poté se složil na zem v předstíraném bezvědomí.  
 
Na orbitě mezitím probíhal boj mezi flotilou Shadows a Lerienovou lodí Destiny. Lerien však musel na 
pomoc zavolat další loď Azrijů, svých spojenců, protože sám by neobstál. Pomoc přišla okamžitě – ta 
loď měla stejný typ zvláštního pohonu, jako Destiny. Náhle se objevila na místě a vypustila své stíhací 
letouny, které ihned zaútočily na lodě Shadows. Loď Destiny ale náhle přestala střílet, kvůli poruše 
zbraňových systémů. Koneckonců Destiny byla experiment a mnoho systémů ještě nefungovalo na 
100 %. Druhá loď však bojovala dobře a brzy byla flotila Shadows rozprášena. 
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Velmistr Kobe prohledával spolu s ostatními přeživšími Jedii a vojáky bitevní pole. Všude se válela 
mrtvá těla a zničená vozidla. Nebyl to moc dobrý pohled. Několik Jediů bylo zraněných, další leželi v 
bezvědomí, například Apollo. Záchranné týmy je všechny odnesly na ošetřovnu. Kobe také pod tros-
kami nalezl zvláštní mrtvolu – byl to android, Kerenghan. Jeho tělo bylo zdeformováno závalem sutin. 
Kobe byl přesvědčen, že tento android bude ještě užitečný a tak ho nechal odvést do dílny. Tamní 
droidi se připojili k jeho nefunkčnímu tělu a nabourali se do paměťových systémů. To, co tam našli, 
bylo velmi překvapující.  
 
Kobe byl informován jako první – v Kerenghanovi byla nalezena zakódovaná informace o tajném pro-
jektu Pánů Síly. Jednalo se o Maskovač výkyvu Síly, opak Detektoru. To byla ta věc, kvůli které Páno-
vé Síly zkopírovali data ze součástek Detektoru – aby mohly vytvořit patřičnou obranu. Všechny tech-
nické specifikace byly předány vědcům a technikům, kteří překalibrovali Detektor tak, aby dokázal 
efekt Maskovače částečně eliminovat. Za několik hodin byla práce hotova a na holografickém zobra-
zení galaxie se ukázala anomálie. Detektor se na ní soustředil a tak vyšlo najevo, že tou anomálií je 
planeta. Nacházela se na okraji Neprozkoumaných regionů, někde poblíž území Chissů. Bylo více než 
jasné, že je to domovská planeta Pánů Síly. V Kerenghanově databázi byla zachycena zmínka o pla-
netě Sigma Tertur – to je ta planeta. Kobe nyní měl informaci, kterou by jistě přivítalo Nové Impérium i 
Sithové... 
 
Dardn se dozvěděl o prohrané bitvě na Cejansij. Právě se nacházel na palubě své lodi Talon, která 
mířila k planetě Pzob s velkým doprovodem fregat třídy Vengeance a dalších stíhačů. Dardna ta zprá-
va dost překvapila. Nechápal, proč to nevyšlo. Prorok přeci věštil velkou a slavnou budoucnost a kaž-
dý krok, který se v galaxii udál. Proč o tomhle nevěděl? Proč o tomhle nic neřekl? Možná Prorokova 
věštba nebyla pravdivá... Ale tuhle možnost Dardn rychle zapudil. Byl přesvědčen, že Prorok má prav-
du, vždycky ji měl. Třeba je tohle jen součást budoucnosti – malá prohra, která je ale jen předzvěstí 
velkého vítězství.  
 
Dardn se rozhodl, že bude celou věc akceptovat tak, jak je. Je to proroctví, které řekl Prorok a tomu se 
nelze vzpírat. Komunikátor, kterým byl Kerenghan vybaven, přestal vysílat. Bylo zřejmé, že byl zničen. 
Dardn jen doufal, že Kein to přežil. Je to druhý nejmocnější Pán Síly, byla by škoda o něj přijít. Dardn 
se vrátil na můstek lodi, aby připravil bojovou strategii. Flotila se právě přibližovala k pohraniční plane-
tě Gamorr, a odsud to je k Pzobu jen kousek. 
 
Scorch se právě nacházel na stanovišti Alfa. Planeta neměla žádné jméno v Basicu, proto měla jen 
toto strohé označení. Řídil stavbu nových orbitálních doků, ve kterých bude stavět nové lodě a stíhač-
ky pro Shadows. Scorch si je vědom toho, že Shadows mají díky Pánům Síly mnoho nepřátel, takže 
bude potřeba velká posila. Zpráv přicházelo velké množství a povětšinou nebyly dobré, Nar Shaddaa 
je stále pod kontrolou STF, ztráta komunikace s Keinovou flotilou asi taky nebude věstit nic dobrého. 
Základní struktura doků už byla hotová a na přilehlých asteroidech začala těžba. Flotila, včetně fregat 
třídy Vengeance, střežila celý systém. O něm sice nikde nebylo moc zmínek a málokdo tak věděl, kde 
se nachází, ale jistota byla jistota. Stanoviště Alfa se totiž nacházelo příliš blízko hranic.   
 
V hlavním doku na orbitě stanoviště Alfa se již pomalu dokončovala nová super-zbraň – obří EMP 
bomba, která po svém výbuchu bude schopna vyřadit všechnu elektroniku v okruhu dvaceti světelných 
minut. Bomba má vlastní pohon, takže funguje spíše jako sebevražedná loď. Ovšem po výbuchu se 
odstraní pouze samotné EMP nálože a přidružené systémy, poté je možné bombu odtáhnout zpět do 
doků, kde ji lze opravit a nabít novými náložemi. Je to skutečně mocná zbraň... 
 
KONEC. 
 


