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 Kdysi dávno v jedné p ředaleké galaxii.... 
 
 

STAR WARS 
Meziepizoda E6/E7 

 
 
Celá galaxie oslavuje! Replikator byl zni čen a s ním i nejtemn ější zlo. Ovšem jen malá skupinka lidí 
ví, že nebezpe čí ve skute čnosti stále existuje. Na Replikatorovo místo nastou pil nový Temný pán ze 
Sithu, jehož ďábelské plány z ůstávají zatím neznámé.  
 
Nové Impérium se navíc brání úto čící Druhé Obchodní Federaci, která dobývá jednu pla netu za dru-
hou a veškerý odpor ni čí Hvězdou smrti. Imperátor Darth Badon nemá dostatek zku šeností, aby se 
s touto hrozbou rychle vypo řádal a tak spoléhá na pomoc Povstalc ů a Jediů, jejichž vliv v galaxii 
opět po dlouhé dob ě vzrostl... 
 
 
Když se po těch několika týdnech v sutinách na planetě Exocron Razer konečně vyhrabal ven, dostal 
se zpět ke svým jednotkám neúnavně prohledávajícím planetu. Měl vztek, ohromný velký vztek na 
všechno včetně sebe, že nedokázal Replikatora porazit. Hlavní však bylo, že zůstal naživu a trvale 
nezraněn. Než se utápět ve slabošské sebelítosti raději obrátil svůj vztek směrem k Novému Impériu. 
Jeho hněv byl strašlivý, pod kontrolou STF byla rok po jeho návratu značná část galaxie, Hvězda smrti 
spolu se stovkami křižníků a stamiliony droidů rozsévala smrt a strach od vnitřních prstenců daleko k 
okraji galaxie.  
 
Jediným opravdovým soupeřem mu nyní nebyl nikdo jiný, než jeho učitel Darth Badon, který se proti 
přesile bravurně bránil. Razer měl k Badonovi úctu, proto mu před nedávnem nabídl ukončení bojů, 
pokud mu přenechá několik stovek planet. Badon však odmítl a vynadal Razerovi do zrádců a lhářů. 
Toto falešné nařčení tehdy Razera dovedlo k nepříčetnosti. Neudržel se, tasil své meče a brutálně 
anihiloval celý Badonův prapor Černých andělů – speciální jednotky droidů Dark Trooper. Badon tomu 
přihlížel, protože chtěl Razera ztrapnit – ukázat mu, jak je slabý. Myslel si, že se neodváží pozvednout 
ruku i na něj, vždyť byl mistrem Síly. Ale jak šeredně se mýlil. Sotva stačil vykrýt proud blesků, už se 
na něj řítilo to čtyřruké lesknoucí se monstrum. Badon použil zrychlení a všechny obvyklé triky ale 
nebylo to nic platné. Razerovo nové, ještě lepší tělo bylo rychlejší, hbitější a odolnější než to jeho. A 
pak se to stalo – Razer použil svoji levou nohu s cílem Badona doslova přerazit. Ten však zareagoval 
a kryl se rukou. Ta ovšem nemohla takovou ránu odrazit a rozdrtily se téměř všechny její kosti. Razer 
neváhal a použil na Badona svůj ruční plamenomet. Badon hořel a zkoušel strašlivou bolest, v ten 
okamžik mu došlo, že tohle nevyhraje a dal se na útěk. Razer se nenechal bojem unést a Badona 
nepronásledoval, věděl, že venku čeká celá jeho flotila. Otočil se tedy a zamířil k té své.  
 
Hvězda smrti byl ultimátní zbraní, co by se ale stalo kdyby byla zničena? Razer na to hodně myslel a 
proto se rozhodl zahájit výstavbu dvou nových super-těžkých křižníků, které by předčily i ten Vaderův.  
Teď když vládl čtvrtině galaxie měl na to konečně dost zdrojů... 
 
Darth Badon se již od svého nástupu do čela Nového Impéria snažil všemožně usilovat o to, aby se 
uklidnil spor s STF, což se mu ale moc nedařilo. Od těch dob alespoň všemožně podporoval všechny 
složky obrany. Jednou se konečně vrátil na Korriban z dlouhé služební cesty a nechal si zavolat oba 
své Velkoadmirály – Pietta a Wilcona. Těm vysvětlil současnou situaci a poukázal na to, že Nové Im-
périum nemá žádného nejvyššího velitele pozemních armád, Velkogenerála, a že pouze vítězství ve 
vesmíru stačit nebudou. Bude zapotřebí vyhrávat i planetární bitvy. Informoval je, že již vybral vhod-
ného kandidáta na tuto nejvyšší hodnost. Je to někdo, koho Badon zná již od dob, co sloužil Replika-
torovi. Dále Badon informoval, že i když je Replikator mrtev, není všemu konec, protože na jeho místo 
nastoupil Dark Fighter a jeho zrádný nohsled Lyru Jorak. 
 
Badon posílá Wilcona, aby tajně sledoval operace Povstalců i Shadows a Pietta, aby připravil obranné 
linie proti STF. Když oba admirálové odešli, s Badonem navázal holonetový kontakt jistý Kaminoánec, 
který ho informoval o průběhu jednoho přísně tajného imperiálního projektu... Brzy poté na Korriban 
konečně dorazil budoucí Velkogenerál Ronadan. Badon ho zatím nepovyšuje, místo toho ho posílá na 
obranné linie.  
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Poté se u Badona hlásí jeho starý známý robot HK-75, který je nyní mnohem více vylepšen a jeho 
povrch je pokryt umělou tkání, takže se jedná spíše o androida. Badon ho posílá na tajnou misi na 
planetu Muunilinst. Jeho úkolem bude infiltrovat na povrch a zjistit něco víc o STF a Razerovi. Badon 
svým nepřátelům nemůže odpustit zranění ruky a popálení obličeje, které utrpěl během souboje s 
Razerem. Od těch dob nosí masku. 
 
Po několika hodinách Badona vyrušil tajný komunikační kanál od kapitána lodi Arc Hammer. Kapitán 
ho informuje o dokončení 150.000 speciálních droidích jednotek Dark Trooperů. Tyto bitevní droidy si 
Darth Badon objednal, aby z nich mohl posílit svoji elitní jednotku Černých andělů, která utrpěla znač-
né ztráty během boje s STF. Přikázal kapitánovi, aby droidy odeslal na Coruscant, kde jim budou pře-
dány další rozkazy. 
 
Žoldnéř Jewel se již nějakou dobu potuluje po barech na Coruscantu a čeká, jestli nebude někdo hle-
dat zrovna jeho služby. V jednom baru však náhodou vyprovokuje velkou rvačku, během které zabije 
deset lidí. Bezpečnostní jednotka pozatýká všechny, kteří se ji účastnili – včetně Jewela, který je poz-
ději odsouzen k trestu smrti. Jewel má však poslední přání. Chce si zavolat jistému muži, pro kterého 
kdysi pracoval – samotnému Gedimanovi. 
 
Gediman měl hodně práce s obnovou povstaleckých základen, které byly téměř zničeny během války 
s Vongy. Ale za ten rok toho dokázal hodně napravit. Města většiny povstaleckých planet byla obno-
vena a znovu zabydlena přistěhovalci, kteří utekli z těch částí galaxie, kde probíhala válka mezi STF a 
Novým Impériem. Povstalci na sebe vzali úkol udržovat bezpečnost v okrajových částech galaxie, kde 
Nové Impérium nemělo tak silný vliv.  
 
Gediman zrovna pracoval na dalším projektu rekonstrukce, když mu přišla zpráva, že s ním chce mlu-
vit Jewel. Gediman tedy otevřel holonetový kanál a vyslechl Jewelovu zprávu. Nechal na Coruscant 
poslat jednu diplomatickou loď. Diplomaté se snažili přesvědčit úředníky, že Jewel za nic nemohl. Ti si 
nejprve trvali na svém, ale po chvíli se nechali obměkčit a přistoupili na zaplacení vysoké kauce. Di-
plomaté ji zaplatili a odvezli Jewela na Ord Mantell. Jewel předstoupil před Gedimana, který mu vy-
světlil, proč zaplatil tolik peněz za jeho osvobození. Potřebuje totiž agenta a doslechl se, že on je ten 
nejlepší. Chce, aby pro něj pracoval. 
 
Nabízí Jewelovi veškerou podporu a legalizaci všech jeho operací. Nesmí však pracovat pro nikoho 
jiného, než pro Povstalce a musí poslouchat rozkazy nadřízených. To jsou jediné Gedimanovy pod-
mínky. 
 
Porážka Replikatora přinesla Velmistru D-Tonovi vítaný odpočinek. Alespoň na chvíli. Byla zde stále 
spousta věcí, které se musely udělat. Třeba nový chrám na planetě Cejansij. Byla to nutnost pro ob-
novu řádu a jako takovou ji nesměl zanedbat. Rekonstrukce pokračovaly maximálním tempem a už 
teď se některé jeho části daly uspokojivě využívat. Spolu s Kobem a Guiverousem se často pouštěli 
do průzkumu odlehlejších částí komplexu. Občas se jim podařilo najít nějaký neznámý artefakt či staré 
spisy. Ve volných chvílích vše studoval, jak se jen dalo, ale bylo toho mnoho a času málo.  
 
Pak tu byl Detektor výkyvů Síly, který jim zůstal po Replikatorovi. Trvalo téměř celý rok, než se doká-
zali dostat přes všechna bezpečnostní opatření, kterými byl přístroj zajištěn. A nějakou dobu trvalo 
zjistit, jak se vlastně používá. D-Ton před pár dny konečně provedl slavnostní spuštění. Přístroj začal 
okamžitě zaměřovat několik nejsilnějších signálů v galaxii. Velmistr nechal přesně lokalizovat polohu 
každého z nich a naprogramovat do přístroje sledování jejich polohy. Takhle bude mít přehled, kde se 
kdo nachází, usnadní to práci s hledáním, kde se který jeho Jedi nachází. Nemluvě o ostatních uživa-
telech Síly.  
 
Jeden z nejsilnějších signálů byl na Korribanu, nepochybně se jednalo o Darth Badona. Žádný jiný 
takhle silný uživatel Síly se na Korriban rozhodně nemohl dostat. Další silný signál se pohyboval mezi 
soustavami, takže pravděpodobně nějakou lodí. Podle toho, že se nacházel v oblasti kontrolované 
STF, nemělo by se jednat o nic jiného, než o to velké ocelové monstrum, Razera. Polohu Koba a Gui-
verouse určil okamžitě – jeden z nich se nacházel právě na stejné planetě a ten druhý byl na cestě 
sem. Velmistra potěšilo, že přístroj nedokázal díky Maskovači Síly zachytit jeho samého, i když stál 
přímo vedle něj.  
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Na holografickém displeji se pak ukazovaly už jen různé anomálie. D-Tonovi zde přesto někdo sházel 
– nový sithský mistr a jeho učedník. S jejich polohou nejspíše souvisela jedna z anomálií. Místo signá-
lu se objevoval jen jakýsi "mrak", roztažený přes několik hvězdných systémů. Ten Sith nejspíš dokázal 
najít nějaký způsob, jak zamaskovat svoji polohu. Druhá anomálie byla v systému Sharadan – signál 
se střídavě objevoval a ztrácel. Velmistr tomu nepřisuzoval moc velkou důležitost, nejspíš se jednalo o 
nějaký přírodní jev. A on taky nebyl od toho, aby se zabýval nějakou astronomií, byl tu od toho, aby 
našel nové adepty do svého řádu.  
 
Po silných signálech se dlouhou dobu žádné neukazovaly, objevily se až velmi slabé signály. Podle 
odhadu se jednalo o lidi schopné používat Sílu, kteří ale v této dovednosti nebyli nikdy trénováni. Byla 
poměrně nevýhoda, že většina z nich nebudou malé děti, které jsou pro trénink nejvhodnější. Budou 
muset trénovat dospělé lidi, pokud se jim je vůbec podaří přesvědčit, aby se k nim přidali...  
 
D-Ton si nechal najít ten nejsilnější z těch slabých signálů. Nacházel se v systému Hubrean na plane-
tě Terran. Velmistr nastavil přístroj tak, aby mu upřesněnou polohu zaslal do palubního počítače jeho 
osobní lodi a vydal se na cestu. S trochou štěstí bude ta planeta pěkná, vhodná pro nějakou pracovní 
dovolenou... Zanechal vzkaz Kobovi a Guiverousovi, aby se i oni pustili do hledání jiných potenciál-
ních adeptů do jejich řad a sám odletěl za svým prvním cílem na planetu Terran. 
 
Rytíře Koba už dlouhou dobu pronásledují zlé sny, ve kterých se mu neustále zjevuje souboj s Repli-
katorem a smrt Noora. Jednoho dne dostal od D-Tona úkol, aby taktéž začal hledat nové adepty. 
Rozhodl se, že prozkoumá archivy, aby našel nějaké planety, kde je velká pravděpodobnost přítom-
nosti uživatele Síly. Jako první hned nalezl Vjun – planetu, která je jako stvořená pro uživatele Síly. 
Děti se tam rodily obdařené tímto darem, ale ne všem bylo umožněno rozvinout jejich schopnosti. 
Kyselé deště, nehostinný terén a hlavně Temná strana, která byla na Vjunu velmi silná, odrazovaly 
většinu případných hledačů. Tohle však Kobovi nemohlo stát v cestě a tak se ihned připravil na odlet. 
 
Guiverous také nespal. Ne, nechtěl spát, ani nemohl. Ačkoliv to už byl rok, stále na něj doléhaly výkři-
ky umírajících na Ord Mantellu a nakonec i na Exocronu. Vzpomínal, jak ležel ve vlastní krvi v odporné 
kobce; vzpomínal, jak tam stáli a před nimi se majestátně a přitom hrůzyplně tyčil Replikator... Všech-
ny noční můry byly naplněny jeho smíchem. Ne, Guiverous nedokázal zažehnat bolest z již zhojených 
ran, natož aby zapomněl na ty stále otevřené. Ten, kterého se snad bál víc, než Replikatora, mistr 
temných umění a smrti, stále žil. Nikdo jej nikdy nenašel, neviděl, ale přesto Guiverous cítil, že někde 
je a spřádá kolem sebe temné služebníky. Z Guiverouse se stal zamlklý Jedi, víc četl než mluvil, a 
psal zápisky, které odmítal dát komukoliv přečíst. D-Ton i Kobe se s ním pokoušeli mluvit, ale on ne-
odpovídal, pouze kýval a poté odešel.  
 
Holonet mu oznámil jeho úkol od D-Tona. Nevěděl, co by měl dělat, ale rozhodl se, že v rámci svého 
úkolu alespoň navštíví místo smrti – Exocron. Protřel si své zbývající oko, druhé si nenechal nahradit, 
protože rána pro něj byla vzpomínkou a symbolem, a nastoupil do své lodi. Požádal o povolení k odle-
tu a zmizel z hangáru. 
 
Lyru Jorak celou dobu od pádu Replikatora trénoval na základně a přemýšlel nad ďábelskými plány ve 
své komnatě. Protože ho spousta lidí znala jménem, musel přijmout nové... Vytvořil si tedy sithské 
jméno – Darth Raegar. S tímto jménem se mohl bez obav pohybovat po galaxii, přesně jak potřeboval. 
  
Jednoho dne nasedl do své stíhačky a letěl na Nar Shaddaa. Když přistál, zašel do kantýny, kde se 
scházel s důstojníky, když ještě působil u Shadows. Měl štěstí – v kantýně vycítil přítomnost toho, 
koho hledal – svého bývalého agenta Raxe Karhuna. V kantýně byl sám, takže k němu bez obav při-
šel. Rax nejdříve Raegara nepoznává a tak se mu představuje svým pravým jménem. Rax je překva-
pen, myslel si, že je Jorak je dávno mrtvý. Raegar po něm chce, aby pro něj pracoval i nadále. Tento-
krát ne však pro Shadows, ale pro Sithy. Shadows jsou totiž pouze nástrojem Nového Impéria a to 
není žádoucí. Rax souhlasí, stejně nemá nic jiného na práci.  
 
Před kantýnou jsou však oba muži zastaveni dvěma strážci Shadows. Ti v Raegarovi spatřili hrozbu a 
tak se ho snažili zatknout, ale ten je lehce zabil výbojem blesků Síly, které tak dlouho trénoval. Raegar 
s Raxem poté odletěli zpět na Artus. 
 
Dark Fighter byl na Artusu, kde čekal na přílet svého učedníka Raegara. S Fighterem však už dlouhou 
dobu není něco v pořádku. Před rokem použil naplno svou Sílu, aby unikl z Exocronu. Tehdy jeho Síla 
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klesla do bodu nula, kde zůstala – od těch dob nedokázal zvednout ani kámen do vzduchu. Proto byl 
většinu času sám a čekal, až se mu jeho děsivá síla vrátí. Naštěstí měl vždy svůj Meč hrůzy, kterým 
zničil všechny, kteří se mu postavili do cesty. 
 
Na Korriban přiletěla zásilka z Coruscantu, kterou si objednal přímo Darth Badon. Byly to dvě výkonné 
blasterové pistole, ještě z dob Staré Republiky, které nyní budou tvořit další část Badonovy osobní 
výzbroje. Pak přišla zpráva od Ronadana – imperiální jednotky začaly obsazovat měsíc Endor. Nalezly 
tam zbytky staré základny Shadows, která byla před pár lety zničena útokem Vongů. Badon poté Ro-
nadana převelel do flotily Velkoadmirála Pietta, kterému bude pomáhat v boji proti STF.  
 
Poté Badon kontaktoval Corsucant a nechal mobilizovat 700 elitních vojáků s lehkou i těžkou techni-
kou. Tuto bojovou sílu nechal přesunout na Korriban – bude ji potřebovat k průzkumu planety Exo-
cron, který chtěl co nejdříve zahájit. Jakmile jednotky dorazily, Badon se vydal na onu planetu. Prů-
zkum ukázal, že planeta je prázdná a pustá. Vojáci sice našli pár pozůstalostí po Replikatorově a 
možná i Fighterově tvorbě, ale nebylo to nic závratného. Také tam byla spousta zničených vesnic 
domorodců, nepochybně Fighterova práce. Darth Badon nalezl také místní jeskyně s krystaly, ve kte-
rých nasbíral několik vzorků.  
 
Jakmile se vrátil zpět na Korriban, ihned krystaly začal prozkoumávat. Některé uschoval, jiné použil do 
světelných mečů. Začal taktéž uvažovat o učedníkovi, ze kterého by vycvičil svého nástupce. Po chvíli 
mu konečně došla zvuková zpráva od HK-75. Ten podal hlášení o průzkumu planety Muunilinst – 
jednotky STF se zde neustále přeskupují, ovšem Razer zde není přítomen. Darth Badon tedy odešel 
do meditační místnosti, aby se pokusil vycítit polohu Razera. Až ji bude znát, bude se mu moci koneč-
ně pomstít za všechna příkoří. 
 
Dark Fighter seděl uprostřed tmavé místnosti ve své základně na Artusu a meditoval. Po několika 
hodinkách vstal a vydal rozkaz k evakuaci základny. Nařídil sehnat co nejvíce transportních lodí a 
hlavně stavebních droidů. Všechen personál základny, kromě vědců, nechává povraždit. Když se pak 
vracel do své meditační místnosti, dostal pocit, jako když ho někdo sleduje. Rozhlédl se kolem sebe, 
ale nikoho neviděl a proto si sedl, zavřel oči a soustředil se. Za několik vteřin vyskočil a máchl mečem 
do prostoru za ním. V tu ránu se objevily dvě postavy. Postavy, se kterými se Fighter už jednou setkal. 
 
Byli to dva záhadní ochránci, se kterými se před rokem utkal na planetě Cato Neimoidia, když šel za-
vraždit Vonga jménem Saihatus Zhoe. Ochránci mu vysvětlili, že přináší zprávu od Kel Zahna, vůdce 
jejich rasy. Žádá prý schůzku s Temným pánem ze Sithu. Dark Fighter však vysvětluje, že on není 
pravým Temným pánem, protože tím by se stal jen pokud by takového Temného pána zabil. Vysvětlu-
je, že on má jen velice málo z toho, co měl Replikator. Ochránci se o něčem začali bavit tak, aby to 
Fighter neslyšel. Poté mu dali datapad, ve kterém byly zapsány souřadnice dvou planet. Fighter si je 
prohlédl, ale když pak zvedl svůj zrak od displeje, záhadní bojovníci tam už nestáli. 
 
Dark Fighter poté vyšel z místnosti, aby se přesvědčil, jak pokračuje evakuace. Chce vědět, kam zmi-
zel jeho učedník Darth Raegar, ale nikdo o něm neví. Přikazuje tedy, aby ho k němu poslali, jakmile 
přiletí. Poté odletěl na jeden z pěti křižníků, které přežily Bitvu o Exocron. 
 
Na Coruscantu právě probíhala policejní operace. Kapitán Imperiálních bezpečnostních sil Andreas 
Vorovski pořád ještě nechápal, proč je kolem toho člověka takový humbuk. Jeden tuctový vědec pra-
cující pod záštitou Coruscantské univerzity a oni na něj musí poslat celou zásahovou jednotku. Když 
už ho ale přidělili k takhle primitivní operaci, alespoň se pěkně předvede před svými nadřízenými. Na 
střechách rozmístil své ostřelovače, kteří permanentně sledovali východy z budovy a okna pokoje na 
univerzitních ubytovnách, ve kterých žil onen vědec. Ostatní muži se chystali k vpádu do budovy hlav-
ním vchodem a malá jednotka tam měla proniknout ze střechy.  
 
Další zvláštností bylo rozhodně to, že nepoužívali omračující pušky, jak by bylo u takovéhoto případu 
běžné. Tradiční smrtící zbraně a rozkaz střílet, pokud se cíl nevzdá. Tajemnost nadřízených orgánů v 
tomhle ohledu byla větší než obvykle. Protentokrát byl Andreas rád, že se vůbec dozvěděl, kdo je cíl a 
kde se nachází.  
 
Konečně nastala chvíle, aby vydal rozkaz do interkomu. Vzápětí na to vtrhli hlavními dveřmi do budo-
vy jeho muži. Několik jich zajistilo výtah, aby se nemohl dostat dolů, a zbytek dusal nahoru po scho-
dech. Přeci jen ta budova není tak vysoká, aby byla nutnost použít výtah, pomyslel si Vorovski, když 
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své muže z bezpečné vzdálenosti následoval. Z interkomu přicházely zprávy od týmu, který právě 
přistál na střeše a postupoval jim naproti. Pokud vše vyjde podle plánu, setkají se s nimi přímo na 
místě u dveří.  
 
A podle plánu to také šlo. Krátká rutinní kontrola a znovusloučená zásahová jednotka se mohla pustit 
do práce. Dveře byly samozřejmě zamčené, takže došlo na malou nálož k zámku. Tlumený výbuch 
následovaný prakticky okamžitým vpádem dvou mužů do místnosti. Následovaný jejich okamžitým 
návratem, v poněkud poškozeném stavu.  
 
Jakmile to kapitán spatřil, poněkud zbytečně rozkázal zahájit palbu, při pohledu na masivní monstrum, 
které se vyvalilo ze dveří. Rozkaz ani nemusel vydávat, muži začali střílet sami od sebe. Přesto stačila 
bestie několik z nich zabít, než zemřela. Jednotka teď začala být mnohem opatrnější – napřed za dve-
ře hodila granát, než vešli další dva muži. Podle toho, jak předsíň vypadala, v ní čekalo nejméně jedno 
další monstrum. Podle zbytků se těžko posuzoval počet.  
 
Vorovski povzbuzoval své muže, kteří začali rychle zabezpečovat byt. Podle jeho rychlého pohledu 
pokoj rozhodně nevypadal tuctově. A to i když se pominou zbytky příšer. Po zdech se plazila zvláštní 
rostlina (sežehlé zbytky rostliny) s velkými oranžovými plody a všude byla spousta rozbitého skla, 
které bylo v další místnosti ještě v kompletním stavu. Jednalo se o jakési baňky a v nich bylo... cosi. 
Andreas nemusel být vyškolený biolog na to, aby poznal, že tohle rozhodně nebude žádný legální 
experiment.  
 
Jeho podřízený ho právě informoval, že celý být byl prozkoumán. Zbývá jedna poslední zamčená 
místnost, cíl se nachází pravděpodobně v ní. Kapitán si pospíšil k onomu místu. Dveře byly těžké, 
pancéřované, za ně se těžko bez pomoci silnějších výbušnin dostanou. Vedle dveří byl mikrofon. Ně-
kdo očividně předpokládal, že k téhle situaci dojde, když to tu stavěl. Kapitán tedy stiskl tlačítko a ze-
ptal se, jestli je profesor uvnitř. Profesor mu odpověděl kladně a tak ho Vorovski informoval, že je ob-
klíčen a nemá už kam utéct. Požadoval po něm, aby se okamžitě vzdal.  
 
Ale profesor odporoval. V další okamžik si kapitán povšiml nějakého pohybu v místnosti. Oranžový 
plod jedné rostliny se začal podivně nadouvat. Dalším pohledem zjistil, že to samá se děje i se všemi 
ostatními. Ihned mu došlo, co bude následovat. Celý tým urychleně opustil místnost. Masivní výbuch 
zdemoloval prakticky všechno, co z bytu zbylo. Kromě místnosti obložené ocelí, s masivními, pancé-
řovanými dveřmi. 
 
Gediman konečně zahájil poslední krok svého velkého projektu znovunastolení pořádku a prosperity v 
těch částech galaxie, které byly zruinovány předchozími válkami. Svolal své tři nejschopnější admirály 
– Dorna Fitha, Sarona Geltona a Meerku Orsonovou a přidělil jim tři velké humanitárně-bezpečnostní 
flotily. Každá z těchto tří flotil bude mít za úkol obnovovat zpustošené planety, rozvážet potraviny a 
léky a potlačovat pirátské nájezdy. Každá flotila bude mít na starost jednu část galaktického vnějšího 
okraje. 
 
K Artusu konečně dorazil Darth Raegar i s Raxem Karhunem. Přistál na palubě křižníku, kde se setkal 
s Fighterem. Fighter dal Raegarovi za úkol letět na planetu Ventooine, kterou musí pomocí ozbroje-
ných jednotek obsadit. Fighter zatím poletí na Pzob, protože na něm cítí neurčitý zdroj Temné strany 
Síly, který ho velmi láká. Jakmile jsou úkoly rozdány, pětičlenná flotila se vydává na cestu. 
 
Darth Badon měl nyní chvíli klid a jelikož se právě vrátil z Coruscantu zkontrolovat, jestli všechno jde 
tak jak má, došla mu překvapující zpráva od archeologů. Ti zde, na Korribanu, objevili tajnou skrýš 
samotného Darth Noora. Badon ji tedy ihned prozkoumal a našel spousty holocronů, artefaktů, krysta-
lů a všemožných vylepšení. Badona však nejvíce potěšilo černé zdobené brnění, které si ihned vy-
zkoušel a zjistil, že mu skvěle padne. Brnění poskytovalo dobrou ochranu a neomezovalo v používání 
žádnou schopnost Síly.  
 
Po několika hodinách dorazil Ronadan, který ohlásil, že na Cato Neimoidia našel malý sbor STF, který 
s pomocí imperiálních jednotek porazil a ihned zahájil stavbu malé pevnosti. Badon hodlá využít pla-
netu jako nový obytný prostor pro civilisty, kteří přišli o své domovy zásluhou STF. Navíc, Badon je 
nyní znovu připraven utkat se s Razerem, jehož styl šermování konečně plně prozkoumal. Proti jeho 
stylu se bude nejvíce hodit forma Atar a Matakashi, které musí Badon ještě trochu procvičit. Nabídl 
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Ronadanovi, že ho někdy v budoucnu vyzve na cvičný šermířský zápas. Teď však na něj není čas. 
Ronadanovým úkolem je zabírat další planety a každý postup hlásit. 
 
Když generál Ronadan odešel, začal Badon procvičovat novou schopnost Síly, kterou se naučil z po-
známek Noora – Řev Síly. Po jeho nacvičení se mu ozval kapitán Arc Hammeru, který sdělil, že dal-
ších 550.000 jednotek elitních Dark Trooperů je připraveno a čeká na jeho rozkazy. Darth Badon se 
tedy s nimi osobně spojil pomocí Holonetu a vydal jim příkaz bránit všechny obsazené planety proti 
všem zrádcům a nepřátelům. 
 
Elitní Dark Troopeři – Černí andělé – se od obyčejných Dark Trooperů liší modernizovanou primární 
zbraní, záložní pistolí, jetpackem, dále omračujícími, tříštivými a iontovými granáty, výbušnými nálo-
žemi a dvojicí termálních detonátorů. Navíc je jejich brnění speciálně upraveno tak, aby vydrželo 
opravdu kruté podmínky. Nechybí zesílené pancéřování a dokonce i autodestrukce pro případ, že by 
nějaký Černý anděl náhodou padl do rukou nepřátel. Na brnění těchto droidů je nakreslen imperiální 
znak a pod ním černý kříž s černými křídly. Černí andělé navíc spolupracují s elitními Stormtroopery, 
kteří jim poskytují podporu.  
 
Razer nezahálel, osobně odlétl do soustavy Kharaka, sestávající se ze dvou okolo sebe obíhajících 
neutronových hvězd produkujících nepředstavitelnou gravitační sílu a zbytků planetárního systému, 
nyní rozdrobeného na nekonečná pole asteroidů. Tenhle systém prostě poskytoval maskování před 
jakýmikoli senzory, včetně Detektoru výkyvů Síly, o kterém ale STF zatím vůbec nevěděla, že existuje. 
Jistě, nepřítel ho mohl sledovat na okraj tohoto systému, ale uvnitř něj už nikoliv.  
 
Razer přiletěl zkontrolovat výstavbu “Šaktara“, což v jeho mateřštině znamenalo “Břitva“, prvního z 
nové generace super-těžkých bitevních křižníků. Toto plavidlo navrhnul zcela sám a bylo to oproti 
ostatním lodím, které galaxie doposud spatřila, opravdu něco nového. Ani Hvězda smrti se mu nemoh-
la rovnat v tom, co bylo jeho úkolem. Totiž projít za všeobecné destrukce rychle skrz nepřátelské linie 
a doručit svůj náklad, ať už bude jakýkoli. Hvězda smrti mohla zničit planetu, křižníky mohly porazit 
flotilu, ale Shaktar jí díky svému několik desítek metrů tlustému pancéřování dokázal projet jako bul-
dozer zahradním domkem. 
 
Mi88 Scorch meditoval ve své upravené kajutě na svém křižníku. Kdysi dávno to byla kajuta velitele, 
než loď s pomocí pirátů a žoldáků ukořistil. Vzpomínal na tu dobu, bylo to tak dávno. Vybavovaly se 
mu jeho staré problémy, které musel řešit. Dnes mu to přišlo mnohem jednodušší, než to tehdy sku-
tečně bylo. Z jeho vzpomínání ho však vyrušil první důstojník křižníku – bývalý Povstalec, který ho 
informoval, že již přiletěli do základny. Scorch nařídil ukrýt křižník do asteroidního pásu, jako obvykle. 
Tento asteroidní pás se nachází nedaleko planety Vjun, které je Scorchovým prozatímním domovem. 
 
Pak vstal, navlékl si svoje brnění, vzal si svůj světelný meč a odešel do hangáru. Tam na něj čekala 
jeho věrná stíhačka A-wing, natřená na modro. Ovšem mechanici z ní udělali stroj, který se dokáže 
vyrovnat menší fregatě. Nastoupil dovnitř, nastartoval a odletěl. Cesta k základně byla složitá – ten, 
kdo ji neviděl předtím, by jí jen těžko dokázal najít, snad jen uživatelé Síly. Scorch prokličkoval stezku 
mezi asteroidy, až uviděl svojí asteroidní základnu, kterou kdysi náhodou objevil.  
 
Základna byla na větším asteroidu, který byl zhruba uprostřed pásu. Nikde o ní nebyly žádné zázna-
my, pravděpodobně ji vybudovali pašeráci ještě za dob Staré republiky. Stíhačka vletěla do hangáru a 
Scorch vystoupil. Vojáci mu narychlo zasalutovali a vrátili se zpět ke své práci, měli docela napilno s 
opravami. Mi88 jim to nezazlíval, věděl, jak těžké to je být vojákem. Došel do nejvyšší věže, kde bylo 
operační středisko.  
 
Od kapitána základny získal hlášení – byla zaregistrována zvýšená aktivita Impéria. Zdálo se, že do-
bývá zpět všechny planety, které dříve náležely Yuuzhan Vongům. Scorch si je vědom toho, že dokud 
je Impérium ve válečném stavu s STF, nebude mít dost lodí na obranu těchto planet. Hodlá totiž 
s pomocí své žoldnéřské flotily zahájit vlastní válečné tažení.  
 
Planeta Terran byla zapadákov. Absolutní. Hrstka lidí se snažila živořit na pár políčkách. Obchod nu-
lový, pokud se nepočítá ta podivná bramborovitá zelenina, kterou tu pěstovali a suvenýry, které byly 
úplně všude. Tady se jednalo o kameny. Vesmírný provoz – žádný. Pozemní provoz – prakticky žád-
ný. Drtivá většina pěšího provozu. A v tomhle velkoměstě měl D-Ton hledat svého Jedie...  
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Problém jeho Detektoru výkyvů Síly byl ten, že sice dokázal přesně určit polohu, ale už nedokázal 
určit nic jiného, než schopnosti dané bytosti ovládat Sílu. Na obrazovce v lodi stále blikal ukazatel 
směru a vzdálenosti, který ho od jeho cíle dělil. Vzal si tedy kapesní počítač a naprogramoval svůj 
palubní počítač k průběžné aktualizaci informací. Takhle by ho měl snadno najít. Nad planetou svítilo 
rudé slunce, které svým žárem spalovalo její povrch. Velmistr si na sebe automaticky vzal svůj plášť, 
aby alespoň trochu ochránil před silou slunečního svitu. Jeho plášť byl černý, takže si moc nepomohl. 
Na ulicích ale díky němu zase budil poměrně rozruch. Lidé by se nejspíše rozutekli, pokud by na to 
nebyli v takovýhle parný den příliš líní. Velmistr si ale nikoho nevšímal a dál pokračoval svým směrem.  
 
Po padesáti metrech stanul před cílem, který Detektor určil. D-Ton se ocitl přímo před restauračním 
zařízením a podle všeho byl hledaný uvnitř. To mu tak chybělo. Ožrala, který vysedává celé dny v 
hospodě, nemá nic na práci, než jen chlastat, je neschopný cokoliv udělat se svým životem... Takový 
zabitý talent. Nedalo se nic dělat, byl to nadaný člověk, a tak musel dostat šanci. D-Ton s povzdechem 
vešel do přelidněné hospody.  
 
Mezi stoly a židlemi se dalo stěží projít, jak tu bylo plno. Ukazatel ale ukazoval spolehlivě. Ještě čtyři 
metry a je u něj. Bohužel to ale nepozná, dokud nebude stát přímo vedle něj, bylo tu moc plno na to, 
aby to zjistil už od dveří. Začal se tedy prodírat davem, aby se dostal blíž. Naneštěstí se mu ale po-
vedlo někomu šlápnout na nohu a ten někdo si to nenechal líbit. Hned vyskočil na nohy a s rozma-
chem se pokusil D-Tona praštit. Trefil ale někoho úplně jiného. Rvačka začala, než si to Velmistr vů-
bec stačil uvědomit.  
 
Za pár minut bylo po všem. Povětšinou nechal věcem volný průběh, ale přesto musel pár ran také 
rozdat. I když většinou jen odhazoval lidi Sílou. Ani jeden z nich neprojevil ani náznak nějaké obrany 
přiměřenými prostředky, tedy Sílou. Postupně je vyházel všechny na ulici. Hospodský začal uklízet 
podlahu a rozbité věci, přičemž vše samozřejmě nezapomněl D-Tonovi naúčtovat. Podal mu také jeho 
kapesní počítač, který mu během bitvy vypadl. Velmistr nemohl uvěřit tomu, co na něm uviděl.  
 
Ten silný uživatel Síly byl stále v hospodě, asi jen dva metry od něj... D-Ton bleskově zvedl hlavu a 
podíval se daným směrem. Jeho zrak se srazil s pohledem stěží patnáctiletého mladíka, který v hos-
podě vypomáhal. 
 
Protože měl Razer teď plné ruce práce s přípravou několika zbraní posledního řešení, pověřil velením 
v boji s Novým Impériem svého nejschopnějšího velitele – Rustyho Mashera. Proto to také vypadlo, že 
je STF v defenzivě a ztrácí dech. Přesně to si měl také soupeř myslet. 
 
Za pašerákem Buddym Torakem přišel onen vědec z Coruscantské univerzity. Buddy byl pašerák, až 
na to, že narozdíl od svých kolegů se nezaobíral pašováním zbraní, drog či jiného zakázaného zboží, 
ale lidí. Na planetě Coruscant se vždy našel někdo, kdo potřeboval rychle a diskrétně zmizet, a to 
pokud možno někam jinam, než na povrch planety, do nejvyššího patra. A ten někdo vždy rád zaplatil. 
Pod zástěrkou Univerzální Coruscantské dopravní společnosti se skrývalo mnohem víc, než se mohlo 
zdát.  
 
Buddy si svého zákazníka ani nemusel moc prohlížet na to, aby věděl, že před ním sedí jeho zlatý důl. 
Tenhle člověk si nemohl moc vybírat, buďto zaplatí, nebo se nechá chytit. A že by ho určitě chytili. 
Poté, co se stalo elitnímu bezpečnostnímu komandu kapitána Vorovského (informace ohledně toho 
městská správa dost tajila), se všude na ulicích objevily plakáty s jeho tváří a velmi vysokou odměnou. 
V porovnání se sumou, kterou teď požadoval, byla ta odměna malá.  
 
Buddy proto souhlasil, že vědce propašuje, ovšem za trojnásobek standardní částky. Vědec nemohl 
nic dělat a tak smlouvu podepsal a na stůl hodil hotovost. Nebyla to sice imperiální měna, podle sou-
časných kurzů byla však víc, než na kolik se domluvili. Buddy to přijal a naložil vědce na palubu ná-
kladní lodi, kde ho schoval mezi kontejnery s nákladem. 
 
Kobe přiletěl k planetě Vjun, ovšem ihned zaregistroval přítomnost neznámé flotily. Protože se flotila 
nechovala nepřátelsky a víceméně Kobovu loď ignorovala, rozhodl se, že poletí dál a přistane na pla-
netě. Neměl totiž čas zjišťovat původ a důvod přítomnosti této flotily zde. Jakmile vletěl do atmosféry 
Vjunu, senzory jeho lodi zachytily neznámou základnu, která nebyla zanesena na mapách. Kobe ne-
chápal, jaký je její význam, ale ani ho to nezajímalo. Nyní se soustředil na hledání onoho uživatele 
Síly. Všude kolem cítil jen Temnou stranu... 
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Darth Badonovi došlo hlášení od jeho ozbrojených sil – byly zde popsány postupy na planetách Vjun a 
Manaan. Zatímco znovu-obsazení Manaanu probíhalo bez problémů, na Vjunu se objevily jisté kom-
plikace. Badon se rozhodl, že tam poletí, aby celou věc osobně vyřešil. 
 
Za pár hodin se Badonova flotila vynořila u Vjunu. Byla to hlavně budovatelská skupina, jejímž úkolem 
bylo obnovit základnu a posílit její obranu. Jakmile Badon přistál na povrchu, ohlásil se mu kapitán 
místních jednotek. Ztěžoval si, že nemá k dispozici dostatek Černých andělů. Badon mu však vysvětlil, 
že tato dodávka Černých andělů je na dlouhou dobu poslední. Ujistil ho však, že má v plánu vybudo-
vat dalších 1.500.000 jednotek a osobní velitelský křižník, který by se měl podobat The Scythe, kterou 
měl kdysi Replikator. Plány na stavbu takovéto lodi však zatím nemá. 
 
Kapitán dále Badona informoval o tom, že jeho hlídkové jednotky zaznamenaly neznámé plavidlo, jak 
přistává na povrchu. Darth Badon je překvapen a proto se soustředil a začal vnímat Sílu. Vycítil pří-
tomnost její Světlé strany. Rozhodl se, že se půjde po jejím zdroji sám podívat, zatímco kapitán pře-
vezme velení nad rekonstrukcí základny. 
 
Mi88 Scorch právě četl některé zachycené zprávy z různých míst galaxie a hledal v nich něco důleži-
tého. Věděl, že většina těch opravdu důležitých zpráv se šifruje, ale třeba nějaký útržek komunikace 
by mohl přečíst. Náhle ucítil silný záchvěv Světlé strany Síly. Okamžitě zamířil na můstek stanice, aby 
zjistil co se děje. Velitel mu oznámil, že na planetu přiletěla povstalecká stíhačka. Scorchovi ihned 
došlo, že na palubě musel být Jedi.  
 
Než však stačil zahájit vyšetřování záhadné přítomnosti Jediho, ucítil další záchvěv Síly, tentokrát její 
Temné strany. To ho donutilo, aby přesunul svoji flotilu blíž k Vjunu – Darth Badon a jeho síly se již 
nezadržitelně blíží. Zatímco se Scorch bude snažit zjistit, proč se u planety objevily tito dva návštěvní-
ci, má kapitán uvést stanici do stavu nouze – hlavně deaktivovat všechny nepotřebné systémy. Impe-
riální flotila nesmí tajnou stanici zaregistrovat. Scorchova flotila opustila asteroidní pás a vydala se 
k Vjunu. Zde Scorch nasedl do svého A-wingu a odletěl na povrch. 
 
Přistál přibližně na stejném místě, kde stála prázdná jedijská stíhačka, několik kilometrů od bývalé 
základny Yuuzhan Vongů, kterou podle všech dostupných informací, které Scorch měl, využívají paše-
ráci. Za několik desítek minut se u planety objevila Imperiální flotila. Jakmile Scorch otevřel kokpit své 
stíhačky, zpoza skal vyskočila dvojice droidů a jeden muž – podle všeho pašerák. Chtěl Scorche 
okrást, ale ten se nedal. Pašerák a jeho droidi zahájili palbu, ale Scorch aktivoval svůj světelný meč a 
všechny střely odrazil. Za chvíli byla hrozba eliminována. Nyní Scorch cítil přítomnost Světlé strany 
Síly, velice blízko... 
 
Kobe vcházel do skalnatého údolí, když v tom mu nad hlavou přeletěla stíhačka typu A-wing. Dosedla 
několik set metrů od místa, kde přistál on. Ihned se tedy vydal k tomu místu, aby zjistil, kdo to je. Když 
se blížil k tomu místu, v dálce zaslechl křik nějakého muže, potom střelbu z blasterů a typický zvuk 
světelného meče. Dorazil na místo s mečem připraveným a spatřil muže, jak se sklání nad mrtvým 
pašerákem a dvěma droidy. 
 
Kobe jedná mírumilovně a muži se představuje. Vysvětluje mu, že ho zaujaly jeho schopnosti Síly, ale 
že nesouhlasí se způsobem, jakým nepřátele porazil. Scorch Kobovi vysvětluje, že na nic není čas – 
každou chvíli na planetu přistanou jednotky Darth Badona. Kobe je velmi překvapen a navíc zjišťuje, 
že Scorch nemá s Impériem moc přátelský vztah. Kobe vysvětluje, že Jediové hledají nové adepty a 
proto je tu. Jejich konverzace však byla přerušena prvními výsadkovými loděmi. Scorch se s Kobem 
rozloučil a vydal se na místo jejich přistání. Chce se s Badonem osobně setkat. Kobe se rozhodl, že 
bude Scorche tajně sledovat, aby zjistil více o jeho chování. 
 
Sithské křižníky opustily hyperprostor nedaleko oněch dvou planet. Rozdělily se na dvě skupinky a 
každá si to zamířila k jedné. Dark Fighter vydal rozkaz prozkoumat planetu Pzob a vybudovat na ní 
tábor. Když bylo vše připraveno, vybral dva nejlepší vojáky a vydal se s nimi přímo do epicentra Tem-
né strany Síly, kterou tu tolik cítil... 
 
Když křižník Dartha Raegara dolétl na orbitu planety Ventooine, dal povel k přistání a vylodění strojů a 
personálu nutných ke stavbě základny. Osobně přistál na planetě, aby dohlížel na stavební práce. 
Stavba základny pokračovala velice rychle a netrvalo dlouho a vše bylo hotovo. Teď zbývalo už jen 
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rozdat rozkazy a vyrazit za Fighterem. Raegar určil velitele nově vybudované základny, nalodil se na 
svůj křižník a odletěl na Pzob pro nové úkoly od svého pána. 
 
Raegar dostal od Fightera zprávu, aby co nejdříve přiletěl na zadané souřadnice planety Pzob. Dark 
Fighter zde totiž konečně našel zdroj té Síly – jakousi starobylou zříceninu. Nechtěl riskovat průzkum 
na vlastní pěst a tak Raegarovi přikázal, aby ho na cestě doprovázel. Raegar tedy přistál na určeném 
místě a připojil se ke svému pánovi. 
 
Darth Raegar a Dark Fighter vešli dovnitř. Vešli do místnosti, jejíž stěny byly pokryté runami. Spatřili 
droida, který se jim snažil něco říct, ale nestihl to, protože vzápětí explodoval. Oba tedy zahájili prů-
zkum místnosti. Fighter ty runy už dvakrát předtím viděl, ale přesto je nemůže dobře přeložit. Dozvě-
děl se z nich jen něco o dvou cestách a dvou klíčích. Oba se tedy rozdělili a vydali se prohledat každý 
jednu chodbu.   
 
Fighter šel chodbou vlevo a po dvaceti metrech zpozoroval něco divného – ve zdi byli male dírky ši-
kovně maskované v kresbách. Fighter tedy pokračoval a jak očekával, ze zdi vyletěly malé ostré šipky. 
Fighter se jim vyhnul a pokračoval v cestě.  
 
Raegar kráčel dlouhou chodbou několik desítek metrů a najednou mu něco začalo bránit v používání 
svého "zraku". Šel tedy opatrně naslepo, veden pouhou intuicí. Šel velmi pomalu a na okamžik se 
zastavil. Něco tu nebylo v pořádku – slyšel před sebou nějaké zvuky. Zpočátku byly nezřetelné, po-
stupně sílily a Raegar v nich poznal těžké kroky, nejspíš droida. Okamžitě se ozvala střelba z blasteru, 
Raegar vytasil světelný meč a začal střely intuitivně odrážet. Nechtěl se moc pohybovat kupředu a tak 
před sebe jednou rukou střelil proud blesků. Naštěstí se trefil do droida, který s účinným zvukovým 
efektem explodoval. Raegar tedy pokračoval dále a po několika dalších metrech se mu jeho zrak začal 
zase vracet a tak si oddechl.  
 
Fighter šel chodbou a cestou narazil na pár podobných pastí. Najednou před sebou uviděl velké ka-
menné dveře. Přišel tedy k nim a pomocí Síly se snažil zjistit, co za nimi je, jenže necítil nic zvláštního 
a tak je pomocí Síly i otevřel. Před ním se rozprostřela velká kruhová místnost. Fighter vešel do-
prostřed – nikde nic nebylo, což bylo hodně podezřelé. Najednou se otevřely zdi a z nich vystoupila 
skupinka droidů neznámé výroby. Ihned spustili palbu na Fightera, ale ten lehce zničil světelným me-
čem. Poté se rozhlížel po místnosti a hledat něco, co by mohlo sloužit jako klíč. 
 
Raegar pokračoval dále chodbou, naštěstí už nic nepříjemného nepotkal, a ocitl se před zvláštními 
dveřmi. Za nimi neviděl žádné tvory a tak je zkusil otevřít. Žádný viditelný otevírací mechanismus a tak 
přišla na řadu Síla. Za dveřmi se nacházela velká kruhová místnost. Uprostřed místnosti si povšiml 
prazvláštního podstavce. Když k němu přišel a chtěl vzít podivný předmět, který na něm ležel, podsta-
vec jakoby nebyl. Raegar pochopil, že to nebude tak snadné a to ho lehce naštvalo. Rozhlédl se po 
místnosti a na stropě spatřil nějaký panel.  
 
Dlouho přemýšlel co s tím a když ho nic nenapadalo, tak namířil ruku na panel a vystřelil silnou dávku 
blesků. Panel se zachvěl a podstavec se znovu objevil i s předmětem. Raegar vzal předmět doufaje, 
že je to klíč a vydal se opatrně zpět na začátek.  
 
Fighter se stále rozhlížel po místnosti, až narazil na sochu, která měla v rukou malý válcovitý předmět. 
Jak ho vzal do ruky, tak se otevřela podlaha uprostřed místnosti a z díry vyletěla tři podivná zvířata. 
Fighter je lehce zabil a ještě zkontroloval okolí, ale nikde nic dalšího nebylo. Vrátil se proto do vstupní 
haly a zjistil, že venku se už setmělo. Za okamžik přišel i Raegar. 
 
Raegar předal Fighterovi onen klíč, který vypadal zcela jinak, než ten jeho. Pak se začal rozhlížet po 
místnosti, aby našel nějaké klíčové dírky – až spatřil dva malé otvory. Do nich tedy klíče zasunul a 
vzápětí se zvedla část stěny a odhalila masivní kamenné dveře. 
 
Oba je tedy otevřeli a vešli dovnitř. Před nimi stál podstavec a  na něm velký sloup na jehož vrcholu 
byl položen tlustý váleček, o trochu větší, než světelný meč. Fighter i Raegar přistoupili blíže, aby 
mohli ten předmět prozkoumat. Fighter se ho dotkl a v tu chvíli mu rukou projela šílená bolest. Celé 
jeho tělo bylo obklopeno blesky, které ho pomalu zabíjely. Fighter se z posledních sil koncentroval a 
vpustil do předmětu černý blesk Síly ve snaze zastavit tu bolest. Blesky však neustávaly, naopak se 
vyvolalo zemětřesení a celá místnost se začala propadat... 
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Darth Raegar se marně snažil zachránit a propadl se někam do hlubin. Chvíli padal a poté zlehka 
dopadl na nohy do vlhké jeskyně, několik metrů pod místností, ve které se předtím nacházeli s Fighte-
rem. Mohl vyskočit zpět, ale cesta vedla dále do nějaké jeskyně, ze které cítil Temnou stranu. Fighter 
už dostal co chtěl, teď byla řada na Raegarovi, aby si taky něco našel.  
 
Chodba vedla hluboko pod zem a zdroj Temné strany sílil s každým krokem. Po několika desítkách 
metrů se dostal do obrovského jeskynního prostoru. V dálce uviděl malou bedničku a vedle ní stál 
poněkud přerostlý Rancor. Ten si ho naneštěstí všiml a vydal se směrem k němu... asi dlouho ne-
obědval. Byl velký a měl v sobě značné množství Temné strany. Raegar už chtěl pomalu utíkat, ale 
vtom si všiml, že ze stropu visí útvary podobné rampouchům. Lákal ho obsah bedničky a tak se roz-
hodl, že to všechno na Rancora shodí – začal tedy před běžícím zvířetem Sílou shazovat rampouchy 
tak, aby se do něj zabodly. Měl štěstí, Rancor moc daleko nedoběhl a těsně před Raegarem se svalil k 
zemi. Raegar běžel k bedničce, aby ji otevřel. Ta bednička byla zdrojem Temné strany, takže uvnitř 
musí být něco zajímavého. Po otevření bedničky spatřil její obsah – velmi starou, ale zachovalou róbu 
s kápí. Ihned ji vyndal a prohlédl. Měla temně rudou barvu, místy čistě černou a na konci rukávů byla 
lehce zlatá. Okamžitě si ji oblékl a spěchal zpět za Fighterem...  
 
Fighter stále bojoval ze sloupem, který chránil onen podivný váleček vysíláním blesků. Tělem mu pro-
cházela nekonečná bolest a Fighter pomalu umíral. Nechtěl se ale smířit se smrtí a tak ještě přitvrdil 
s černým bleskem. Fighter zjistil, že se mu mnoho ze své staré síly vrátilo. Sloup se nakonec rozletěl a 
Fighterovi zůstal váleček v ruce. Potom si se posadil na schody podstavce, aby načerpal síly. 
 
Darth Raegar našel svého mistra, jak odpočívá na schodech a tak si k němu sedl a také odpočíval. 
Když si oba dva odpočinuli, letěli zpět na základnu. Fighter zde onu podivnou věc položil na stůl a 
začal ji prozkoumávat. Spatřil čtyři dírky a u každé byl vyryt malý symbol. Nemohl pochopit, proč tako-
vé drastické bezpečnostní opatření kvůli padesáticentimetrovému válečku z neznámého materiálu. 
Neměl sebemenší tušení, k čemu váleček slouží. Raegar Fighterovi ukázal svoji novou róbu a ten 
zjistil, že je silně nabitá Temnou stranou. Varoval však, že je nemoudré ji nosit, dokud nebude jasné, 
jaké má schopnosti. 
 
Raegar tedy odnesl svou róbu do tréninkové místnosti a s pomocí bojových droidů prováděl testy. Po 
několika hodinách přišel na to, že róba zabraňuje střelám z blasteru proniknout na trup a také na nosi-
tele nepůsobí některé ze slabších schopností Síly. Darth Raegar šel za Fighterem a přinesl mu vý-
sledky testování své róby, aby mohl být klidný. Oba potom šli meditovat. 
 
Imperiální výsadkové týmy prohledávaly důkladně celou planetu Vjun. Scorch mezitím nenápadně 
pokračoval k jedné z výsadkových lodí, když se naproti němu objevil imperiální voják – jeden z prů-
zkumného týmu. Scorch nechtěl vyvolat poplach, a tak vojáka obešel velkým obloukem. Uvažoval, 
jestli to stojí za to riziko dostat se na palubu lodi a odletět s ní na velící imperiální křižník. Jeho pře-
mýšlení však přerušil Darth Badon, který právě z oné výsadkové lodi vystoupil. 
 
Darth Badon ihned vycítil Sílu, ovšem nemohl přesně určit, jestli je to Světlá nebo Temná strana. Za 
chvíli zahlédl muže, který se skrýval za skalním výběžkem. Tak se setkal se Scorchem tváří v tvář. 
Ten se mu představil a prozradil mu, že má jisté nevyřízené účty s Impériem. Scorch je totiž klon, 
známý také pod označením Mi88. A není jen tak obyčejným klonem, protože mu vědci vytvořili schop-
nost užívat Sílu. Scorch byl vytvořen právě v imperiálních laboratořích. Badon nabízí, že když se přidá 
na jeho stranu, poskytne mu veškerou dostupnou podporu a zahájí jeho výcvik. 
 
Scorch však vysvětluje, že nemůže být učedníkem Světlé ani Temné strany, prý na to není dostatečně 
připraven. Badon tedy chce vědět, co je jeho životním posláním, ale Scorch mu to neprozrazuje. Říká 
jen, že nejprve musí vykonat jistou věc, která však s Impériem nemá nic společného. Poté se s Bado-
nem loučí a odchází pryč. 
 
Celý rozhovor tajně sledoval Kobe a jakmile Scorch odešel, opustil svůj úkryt a zašel za Badonem. 
Badon je překvapen přítomností tolika důležitých postav na planetě a připadá mu to podezřelé. Kobe 
mu však celou situaci vysvětluje a poté mu nabízí pomoc. Badon pomoc přijímá – potřebuje někoho, 
kdo by velel jeho zdejší základně a pomohl při rekultivaci planety. Nové Impérium totiž hodlá některá 
území obklopit štítem, který bude chránit půdu před kyselými dešti. Potom chce zasadit rostliny a vy-
tvořit úrodná pole. 
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Kapitán Jour si povzdechl. Každý den to bylo prakticky to samé. Někdo chtěl něco dostat na planetu, 
nebo z planety, nikdy se tu nestalo nic zajímavého. Hlídka u Coruscantu byla jednou z nejbezpečněj-
ších prací, kterou mohl křižník vykonávat a mnozí z kapitánů, kteří právě bojovali na bitevní linii, by 
nesouhlasili s jeho názorem, že je to jedna velká nuda. Sice bezpečná, ale pořád nuda. Ani si už ne-
pamatoval, kdy mohli naposled zahájit plnou palbu na nějakou nepřátelskou loď. Jeho posádce tahle 
zahálka rozhodně neprospívala. Začínali pomalu lenivět – své povinnosti vykonávali jakoby z donuce-
ní a ani zdaleka tak pečlivě jako za zuřivých bojů, ve kterých byli ještě před rokem.  
 
Jourovi právě přišla zpráva od podřízeného – při prohledávání jedné lodi odlétající z Coruscantu, která 
dováží na odlehlejší planety různé zásoby, našli něco neobvyklého. V nákladovém prostoru byl scho-
ván muž, kterého kapitán okamžitě poznal, jakmile spatřil jeho snímek na monitoru. Byl to onen profe-
sor, kterého všichni tolik hledají. Jeho zločiny už byly prakticky legendou, a to se k němu dostali infor-
mace jen o těch posledních. To s tím zásahovým komandem byla hrůza, ale to, co právě teď běželo 
ve veřejném vysílání… Zpravodajové se nějak dostali k jeho nejnovější oběti rychleji, než vládní složky 
a všude byly vidět obrázky muže prorostlého podivnou rostlinou, stále v ruce svírající psací pero.  
 
Důstojník kapitána informuje, že zatčený profesor by měl každou chvíli dorazit na palubu jeho lodi. 
Ovšem o chvíli později přichází hlášení, že transportér převážející zatčeného náhle změnil kurs a jeho 
posádka se nehlásí. Jourovi je vše jasné, a tak okamžitě vysílá několik stíhaček. 
 
Kapitán Jour sledoval na taktické obrazovce malé tečky, které představovaly všechny lodě v okolí 
Coruscantu. Jeho pozornost se upírala především k jedné tečce, chvatně se vzdalující od ostatních 
teček, představujících planetární obranu a dvou dalších teček, které se k ní rychle přibližovaly. V rohu 
obrazovky blikalo pár čísel určujících, jak dlouho ještě bude trvat, než pronásledovaná loď skočí do 
hyperprostoru. Měli štěstí, že zločincovu loď prohledávali muži z jedné starší lodi, vlastně byla jen pár 
měsíců před úplným vyřazením ze služby. Propočítat skok trvalo palubnímu počítači dlouho a pokud 
byl jejich odhad správný, tak by stíhačky měly dosáhnout cíle s menší časovou rezervou. Stíhačky 
dostávají povolení ke střelbě – ovšem loď se zajatcem na palubě na poslední chvíli vstoupila do hy-
perprostoru a unikla tak jistému zničení. 
 
Získat kluka z planety Terran nebylo pro D-Tona nic těžkého. Jen musel od všech zemědělců ve ves-
nici odkoupit všechny jejich brambory určené na vývoz, zaplatit opravu hospody, radnice, čtyř (tzn. 
všech) stánků na tržišti a několika rozbitých větrných mlýnů, vymýtit sídlo vesmírných pirátů, kteří 
vesnici připravovali o polovinu zisků (a také zajišťovali 90 % veškerého vesmírného provozu), před-
vést divadelní představení se světelnými meči pro obyvatelstvo města a nakonec se ještě stát trvalým 
štědrým sponzorem města. Na druhou stranu ale dostal navíc klíče od města (symbolické, podle vše-
ho mu je naúčtovali z peněz na opravu radnice) a čestné vyznamenání. A v neposlední řadě samo-
zřejmě to dítě. Naštěstí s ním chtělo jít, takže všechny ty peníze nevyšly naprázdno.  
 
Během celé cesty ne Ord Mantell ho zasvěcoval do všech základních principů řádu. Sledoval, jak při 
každé zmínce o Síle se chlapcovi oči rozsvěcují víc a víc. Bylo mu jasné, že se nemůže dočkat toho, 
až bude konečně právoplatným učedníkem řádu. Velmistr doufal, že i Kobe a Guiverous byli stejně 
úspěšní jako on a jsou už na cestě zpátky, s čím víc potenciálními Jedii, tím lépe.  
 
K cíli jejich cesty už zbývalo stěží jen pár minut, když se od hlavního palubního počítače začalo ozývat 
výhružné pípání. D-Ton okamžitě přiběhl do kokpitu a zašel kontrolovat situaci. Podle všeho se spálilo 
jedno relé v hyperprostorovém motoru a relé v náhradním obvodu podle všeho nezvládalo nápor 
energie a hrozilo, že každou chvíli selže. Velmistr okamžitě provedl několik převodů, odklonil energii, 
kam jen bylo možno, a pak pomalu vypnul motor. Vynořil se s lodí už na kraji soustavy, ve který se 
nacházel Ord Mantell. Zbytek cesty bude potřeba urazit pomocí konvenčních motorů.  
 
D-Ton se ani nezvedl ze židle, když se začalo ozývat další výhružné pípání. Tentokrát jiné než před-
tím. Podle všeho zachytil loď na kraji systému. Lodě Povstalců tak daleko nelétaly a i kdyby, tohle 
nebyla žádná z tříd lodí, které používali. Pravděpodobně se jednalo o nějakého špiona, který měl mo-
nitorovat Ord Mantell. D-Ton ihned s lodí navázal kontakt... 
 
Urrrgh byl členem primitivního národa, i když by takové slovo nejspíš nedokázal ani vyslovit. Jejich 
civilizace se za těch pár tisíc let, které uplynuly od té doby, co se rozhodli vylézt z vody, moc daleko 



12 

nedostala. Zatím byli ve fázi experimentování s ostřejšími kameny a klacky. V životě se nedoslechli o 
nějakém opékání masa, natož o nějaké kulaté věci, která by měla usnadnit přesouvání předmětů.  
 
Urrrgh by byl hrdý na to, že je členem svého kmene, kdyby ovšem věděl, co to znamená. Spolu se 
svým bratrem, Urrgghem zabili už mnoho nepřátelských bojovníků svými zuby a ostrými nehty. Války s 
ostatními kmeny ale už nebyly to co dřív. Teď už ještěří lidé válčili většinou jen s těmi opicemi, co po-
řád lezli dolů se stromů.  
 
Ale abychom jim jen nekřivdili, s inteligencí na tom nebyli zas tak špatně. Během posledních pár let 
začínali zkoušet žhavou novinku – náboženství. Jejich bůh Ufff vypadal jako shnilý strom ozdobený 
kamínky, ale každému bylo jasné, že to představuje mocnou bytost, která jim posílá zvěř, aby měli co 
jíst, dává na keře dobré bobule a plive z oblohy vodu a jiné věci.  
 
Urrrgh šel takhle jednou džunglí a myslel si – "Hlad". Tak tedy došel ke keři a otrhal z něj všechno. 
Vyzkoušel i listí, ale to mu nechutnalo. Tak šel dál, a pomyslel si – "Unavený". Tak se otočil a chtěl se 
vrátit zpět do tábora. Když najednou slyšel divný zvuk a tak se podíval nahoru, na tu divnou modrou 
věc a nemyslel si nic. Pak uviděl, jak velký Ufff shodil z nebe ohromný kámen, který předtím zapálil. A 
pomyslel si – "Ufff". Tak šel tam, kam kámen spadl. Když došel ke kamenu, viděl, že je nějaký divný. 
Nevypadal vůbec jako kámen. Najednou se otevřel a z něj vystoupil ještěr, ale nějaký divný. Vůbec 
neměl ocas a ve tváři vypadal jinak. Ani šupiny neměl. Tak Urrrgh řekl, ať jde s ním. On nešel. Tak ho 
Urrrgh praštil do hlavy. Pak už šel. Nešel. Táhnul. 
 
Darth Badon zůstal na Vjunu ještě dva týdny, aby dohlédl na práce, a během této doby učil Koba růz-
ným věcem, ale dával si pozor, aby mu neřekl moc. Řekl mu vždy pouze něco, takže například zaml-
čel jeden starodávný styl světelného meče proti Jediům, ale Kobe se i tak zdál celkem spokojený, a 
proto, jakmile byla kostra základny hotova, sdělil kapitánům poslední instrukce. Pak ještě zašel za 
Kobem a řekl mu, že již odlétá na Korriban. Pokud bude Kobe chtít od zdejší vojenské posádky něja-
kou pomoc, má kontaktovat místního kapitána Azurmana. Poté Badon odletěl. 
 
Kobe se procházel po rozestavěných pozemcích Impéria a sledoval, jak práce pokračují. Dělníci na 
něj hleděli s opovržením. Bylo zřejmé, že nevěří Jediovi, který jen tak nabídl pomoc mocnosti, která by 
mohla vyhlásit válku Povstalcům a zároveň pokračovat s útočením na STF. Vojáci přidržovali kohou-
tek blasteru, když kolem nich Kobe procházel. Byla to napjatá atmosféra, ale s tím mohl zkušený mistr 
počítat. Interiér své lodi přestavěl tak, aby v ní mohl lépe přebývat, poskytovala mu pohodlí a prostor 
na práci. Několikrát prošel staveniště, obeznámil stavbyvedoucí s jejich úkoly a věděl, že ho tu mo-
mentálně není třeba. Vydal se tedy do rozlehlých pustin planety. Pod nohama mu křupali kamínky a 
po zeleni ani známka. Bylo to opravdu smutné, když si vzpomněl na jiné kouty galaxie, kde to bujnou 
zelení jen hýří. Představa, že pomáhá s vybudováním štítu, který by měl pohltit kyselé deště a vegeta-
ce by mohla znovu růst, ho hřála u srdce.  
 
Při průchodu skalními útesy náhle uslyšel volání nějakého dítěte – ozvěna se rozléhala celou širokou 
oblastí. Kobe se dal do běhu, aby byl u onoho dítěte co nejdříve. Spatřil malého Twi’leka, jak sedí na 
balvanu, ale jakmile se ten dozvěděl o jeho přítomnosti, dal se na útěk. Kobe ho však zastavil a začal 
vyzvídat, co tu dělá. Twi’lek mu prozradil, že tu bydlí společně se svoji rodinou a dalšími Twi’leky. 
Chlapec poznal, že Kobe je Jedi, což ho velice potěšilo. Odvedl Koba do twi’lecké kolonie, která byla 
na planetě tajně vybudována. Kolonie byla schována pod zemí – jediným vstupem byl dobře skrytý 
ocelový poklop. Chlapec ho snadno nalezl, otevřel a vzal Koba dolů.  
 
Cestou dolů je zastavili strážní a na Koba namířili zbraně. Chlapec jim však něco pošeptal a za malou 
chvíli už pokračovali dál. Z dálky byl slyšet zvuk hovoru, cinkání tyčí a dalších zvuků, které Kobe ne-
poznával. Hala byla velká. Každý tu mohl najít to, co ho bavilo, nebo to, co potřeboval. Nebyla to míst-
nost se stěnami z hlíny nebo kamene, byly zde zcela normální zdi. V rohu na žíněnce spolu zápasila 
mladá dvojce Twi’leků; zkoušeli protivníka svalit na záda, aby se musel vzdát. Kolem nich stál hlou-
ček, který je hlasitě povzbuzoval. Kobe tu našel také malý obchůdek i zdravotní centrum. Základna 
byla opravdu dobře vybavená.  
 
Chlapec zavedl Koba až ke svému otci, Tarovi. Ten však s přítomností naprosto cizí osoby nesouhla-
sí. Kobe ho však ujišťuje, že tu není kvůli tomu, aby odhalil tajnou skrýš Twi’leků. Vysvětluje muži 
všechny poslední události. Ten je překvapen, že Impérium se odhodlalo k dobrému skutku a začalo 
pracovat na rekultivaci planety. Všichni zdejší Twi’lekové mají totiž s Impériem špatné zkušenosti. Tar 
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už Koba nepodezírá, když ví, že je členem řádu Jedi. Naopak mu povoluje, aby se prošel po chod-
bách podzemní základny. Kobe nabídku přijímá, protože zde cítí silnou koncentraci Síly, což by mohlo 
znamenat, že se tu nachází možný nový učedník. 
 
Kobe tedy zamířil rovnou k zápasnickému koutku. Už když přišel, cítil, že v někom ze zápasících 
proudí Síla. Stoupl si opodál a pozoroval mladé Twi‘leky. Vystřídalo se mnoho dvojic, ale v nikom Ko-
be nezpozoroval to, co potřeboval. Pak však do ringu nastoupila Chyca, malá dívka kolem sedmi let. 
Kolem výrůstků, které rostli Twi‘lekům z hlavy, měla omotané ozdobné mašle z několika ručně vyšíva-
nými vzory. Oči jí zářili modrou barvou a na sobě měla tmavě modrou bojovou vestu, která perfektně 
ladila s kalhotami. Nastoupila na žíněnku a zaujala bojový postoj. Proti sobě měla o tři roky staršího 
chlapce. Nastal souboj, ovšem protivník Chycy byl velmi rychle poražen.   
 
Kobe si po souboji s Chycou promlouvá. Zjišťuje, že takovému bojovému umění se Chyca naučila 
sama od sebe. Kobe už měl jasno – tato dívka je zdrojem té koncentrace Síly, kterou zde cítil. Chyca 
vysvětluje, že se narodila na této planetě, což by dávalo smysl, protože celý Vjun je obklopen aurou 
Síly. Dobrou hodinu pak mistr Kobe Chyce vyprávěl o rytířích Jedi, Síle, bojových technikách a historii. 
Řekl jí také o nedávné bitvě s Replikatorem a jaký podíl na ní měli Jediové. Dívka hltala každé slovo. 
Nakonec souhlasila, že se chce stát Padawanem. Kobe tedy odešel za Tarem, který byl jejím otcem a 
zároveň vůdcem celé kolonie, a vylíčil mu, co s jeho dcerou zamýšlí a co by jí čekalo, kdyby se stala 
rytířkou Jedi.  
 
Tar vždycky pro svou dceru i syna chtěl lepší život, než je tenhle, a ona tu šanci dostala. Nelíbí se mu, 
že odejde, ale jestli má opravdu tak velké nadání, jak Kobe říká, bude jen souhlasit. Ukrývání a život 
ve strachu pro své děti nechce. Tar tedy odešel za Chycou a rozloučil se s ní. Chyca si pak už jen 
sbalila své věci a následovala Koba do jeho lodi. 
 
D-Tonova loď konečně po obtížích přistála na Ord Mantellu. Od chvíle, kdy se na kraji soustavy střetl s 
neznámou lodí, uplynuly téměř čtyři hodiny. Ty, které mu zabrala cesta zpět na planetu, strávil usilov-
ným přemýšlením o tom, co se právě stalo. Byla to ta poslední věc, kterou čekal, a proto mu to rozvrá-
tilo celý jeho život naruby. Ještě před týdnem byl znuděný, protože Replikator byl poražen a jeho úko-
lem byla už jen obnova řádu. Už tehdy znovu zvažoval svou pozici a teď… teď měl další důvod, proč 
všechno změnit. S Detektorem Síly nebude nic těžkého hledat další adepty do řádu Jedi a s pomocí 
Gedimana se jistě podaří obnovit chrám a udělat z něj jejich hlavní sídlo. Oba jeho mistři, Kobe i Gui-
verous, se na všem podíleli, jak jen mohli. Na všechny teď přijde velký nápor, budou muset vycvičit 
mnoho nových Jediů.  
 
Jeho nový objev, chlapec jménem Apollo, šel za ním celou tu dobu, co rázoval od své lodi chodbami 
pevnosti. Vojáci, které míjeli, je častovali buď udivenými pohledy nebo vědoucnými úsměvy. S Apol-
lem začala nová éra obnovy řádu. Brzo zde bude mnoho jemu podobných, dychtivých naučit se víc o 
síle, víc o tom, jak bojovat pro dobrou věc. Jak chránit právo a spravedlnost.  
 
Zavedl Apolla do jedné volné komnaty ve východním bloku pevnosti, blízko k místům, která vyčlenil 
jako prostor pro trénink jejich nových adeptů, dokud nebudou připraveny nové místnosti v chrámu. 
Přidělil k němu jednoho vojáka – jako ochranu a jako poradce. Pro malého kluka jako je on bude jistě 
ze začátku velmi těžké zvyknout si na úplně nové prostředí. I když cestu lodí, která byla jistě jeho prv-
ní, zvládal velmi dobře. A co bylo nejdůležitější, z jeho očí stále ještě nezmizely ty nadšené jiskřičky.  
 
Zpátky ve své ubikaci měl D-Ton plné ruce práce. Prošel postupně všechny své tajné skrýše a vytahal 
všechny své věci, které už léta nemusel použít a které zde nechal, i když se přestěhoval do obnovo-
vaného chrámu. Všechny ty malé krámy, určené především k tomu, aby rychle, účinně a tiše odpravily 
jinou živou bytost. Nepoužil ani jednu z nich od té doby, co vstoupil do řádu. Nelitoval toho. Dnes se 
děsil těch dob, kdy je úplně běžně bez záchvěvu svědomí používal. Avšak řád mu ukázal cestu, cestu 
kterou bylo hodno následovat. A on od té doby plnil své povinnosti jak nejlépe dokázal. Pečlivě vše 
zabalil do jedné tašky. Doufal, že i nadále je nebude muset použít.  
 
Ani nezjišťoval, jestli na planetě není náhodou Guiverous, Kobe či Gediman a rovnou nasedl zpět do 
své lodě. Letová kontrola se dost divila, že odlétá tak brzy, ale neodvážila se mu odepřít přístup z 
planety. Start tedy proběhl bez problémů a Velmistr začal odlétat směrem, ze kterého před necelou 
hodinkou přiletěl. Netrvalo dlouho a v dosahu komunikátorů se ocitla cizí loď. Odvysílal předem připra-
venou zprávu a skočil do hyperprostoru. Loď ho následovala.  
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Vynořil se u planety, na které se nacházel jejich nový chrám. Druhá se objevila o něco dále, dostateč-
ně daleko z dosahu planetárních senzorů. D-Ton přistál a znovu zamířil do svých ubikací. Zde měl 
uloženy všechny artefakty, která se mu za ta léta podařilo nashromáždit. Dlouho se v nich přehrabo-
val, dokud nenašel několik, u kterých se mu už podařilo odhalit jejich funkci a které shledal jako uži-
tečné. Jednalo se o většinu všech amuletů, několik krystalů a pak několik sithských zařízení, která 
byla podle předběžných průzkumů potenciálně velmi nebezpečná, pokud by padla do sithských rukou. 
Gediman moc dobře věděl, co dělá, když nechával tyto a další artefakty pohřbít v odlehlé poušti. 
Všechny nandal do další tašky, kterou si bral s sebou.  
 
Další zastávka byla u nahrávacího zařízení. Musel nahrát zprávu pro ostatní, dát jim nějaké instrukce, 
co dělat, dokud se navrátí. Vždy doufal, že Guiverous si povede dobře, až tu on nebude. Jen zatím 
netušil, že to bude tak brzy. Zpráva byl nakonec mnohem delší, než zamýšlel, ale to bylo jedině dobře. 
Snižovala se tím šance, že někdo něco špatně pochopí. Když bylo vše hotovo, nahrál celé video na 
záznamový disk a nechal ho položený na stole. Připevnil k němu lístek s nápisem „Guiverous“.  
 
Nakonec přišel k Detektoru výkyvů Síly. Jen těžko se mu loučilo s tímto nádherným zařízením. Na-
štěstí už nějakou dobu pracoval na způsobu, jak ho používat dálkově. Podle současných nastavení to 
bylo dost dobře možné. Přístroj by dokázal na dálku určit polohu jakéhokoli uživatele Síly, který byl 
předem označen. Vyhledávat nové uživatele ale samozřejmě nešlo. Na disku nechal dost informací o 
tom, jak stroj používat, proto se nemusel bát, že by někdo zapomněl označovat nové uživatele Síly. 
Musel už ale okamžitě udělat, co měl v plánu, než si ho někdo všimne, protože pak by nemohl zmizet 
dostatečně rychle, jak měl v úmyslu. Chvíli se vrtal uvnitř přístroje, připevňoval tam malé vysílače, 
která by někdo mohl označit za štěnice. Dal si záležet na tom, aby byly dostatečně skryté, aby je nikdo 
nemohl nalézt. Jejich vysílání se ztrácelo ve vysílání, díky kterému stroj fungoval. Především mu 
umožní ho dálkově ovládat.  
 
Udělal už všechno, co měl původně v plánu. V plánu, který měl sotva půl dne. Ještě jednou začal vše 
zvažovat. Opravdu chce opustit celý řád, všechno, na čem mu posledních pár let záleželo jen kvůli… 
kvůli… Ano, chce. Obětoval pro Jedie celý svůj život, přinesl velké oběti a na oplátku nedostal praktic-
ky vůbec nic. Jen to, že musel bojovat v mnoha bitvách, o kterých by raději ani nevěděl, s nepřáteli, 
kterým by se bál každý jiný postavit byť i jen ve snu. Především ale splnil svůj úkol, kvůli kterému se 
stal Velmistrem. Chránil spravedlnost už dost dlouho. Měl trochu výčitky kvůli tomu, jak na situaci za-
reagují oba mistři. Jistě budou velmi zmatení a nebudou jeho čin chápat, možná na něj budou dokon-
ce i rozzlobení, ale to ho nemohlo odradit. Budou sice muset zvládnout v prvních dnech velký nápor, 
ale rozhodně to nebylo nic, s čím by si nedokázali poradit. Vytrénoval je dobře a právem na ně mohl 
být pyšný.  
 
Venku se naposledy podíval na jejich nový chrám. Nejspíše už nebude mít žádnou další příležitost ho 
vidět. Vychutnával si ten okamžik, poslední okamžik, ve kterým byl Jedi. Pak se otočil ke své lodi a 
bez ohlédnutí nastartoval motory. Vznesl se nad planetu a už se nepodíval zpátky. Bál se, že by ten 
pohled, to pomyšlení na to, co opouští, neunesl. Před ním, před ním ho ale čekala zářivější budouc-
nost, ve které se už nebude muset starat o problémy galaxie. Budoucnost, kterou prožije podle toho, 
jak bude chtít on, ne jak se hodí řádu. Brzy se mu na obrazovce objevilo plavidlo, které čekalo na kraji 
soustavy. Teď už ho netížili žádné povinnosti, ale přesto se, když začal mluvit, bál, aby se mu v půli 
věty nezlomil hlas. Přesto stiskl tlačítko komunikátoru a promluvil k pilotovi druhé lodi – Jessice. Řekl 
ji, aby odtud co nejdříve odletěli, než si to rozmyslí. 
 
KONEC. 


