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 Kdysi dávno v jedné p ředaleké galaxii.... 
 
 

STAR WARS 
Meziepizoda E9/E10 

 
 
Vítězství nad Pány Síly ješt ě ani zdaleka není úplné, ješt ě stále p ředstavují nebezpe čí pro celou ga-
laxii. Málokterá frakce proti nim však plánuje n ěco podniknout. Jedinou nad ějí je, že p řecení svoje 
síly a budou poraženi. V Shadows stále posiluje sv ůj vliv Scorch, v souvislosti se slábnoucím vli-
vem Pánů Síly to nejspíše bude znamenat brzkou zm ěnu ve vedení organizace. Jediové pod vede-
ním Velmistra Koba se usilovn ě snaží ze svého chrámu obnovit svoji zni čenou pov ěst a ukázat celé 
galaxii, že jsou hodni její d ůvěry. Maršál Fridrich Fatzar, který je zodpov ědný za zni čení dobrých 
vztahů mezi Jedii a Republikou, utužuje svoji vládu za ja koukoliv cenu – nehledíc na lidská práva.  
 
Imperátor Darth Badon si nadále nevšímá konflikt ů ostatních frakcí a udržuje neutralitu Impéria. 
Sithové stále zu řivě zbrojí a chystají se na ultimátní válku proti celé  galaxii. Temný pán ze Sithu 
Dark Fighter nabírá na síle a mnoho ze svých schopn ostí p ředává mnoha svým u čedníkům. Neo-
chvějnou pozici v galaxii má snad jen Razer, stojící v čele STF a disponující masivní armádou a floti-
lou  
 
Daleko od všech spor ů moderní civilizace b ěhem posledních let rostlo a sílilo dávné zlo. Už dá vno 
rozhodilo své sít ě po celé galaxii, ale te ď vycítilo tu pravou chvíli pro v ětší zásah do d ění ve sv ětě, 
který bude mít za následek jeho absolutní nadvládu.  A nikdo ani netuší o jeho existenci.  
 
Skute čně nikdo? 
 
 
Profesor pohledem rychle přelétl šest postav, stojících vyrovnaně před ním. S každou z nich už dříve 
probíral jejich misi a mohl se spolehnout, že ji splní podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Konec-
konců kdykoliv mohl nahlédnout do jejich hlav a ohlídat si, že vše dělají správně. Samozřejmě se od 
nich nemusel bát žádné zrady, na to byla v jejich biologické struktuře příliš vryta láska k Roji. Každý by 
raději zemřel, než aby poškodil Roj. Což ale platilo pro všechny jeho služebníky. A tohle byla elita 
mezi dokonalými – byli to ti Ještěři, již měli díky svým původním genetickým dispozicím šanci přiblížit 
se vzoru dokonalosti – jemu. V soukromé části své hlavy je nazýval Beta samci. V hierarchii Roje byli 
hned pod ním a trochu nad Centuriony, kteří měli na starosti pouze vedení armády. Beta samci byli 
něco víc – geniální mysl se v nich skloubila s perfektním tělem. Každý se trochu lišil, jejich úkoly byly 
sice ve své podstatě stejné, ale lišily se malými důležitými detaily, kvůli kterým bylo zapotřebí upravit 
jejich vzhled a schopnosti.  
 
Podobná věc, která potkala všechny humanoidní věci na planetě se přihodila i všem rostlinám. Profe-
sor si moc dobře uvědomoval, že tohle je jeho základna, která by měla být co nejvíc bráněna. Proto 
nechal povrch hory, pod kterou se nacházela jeho laboratoř, porůst rostlinami, schopnými odolat orbi-
tálnímu bombardování. A džungle okolo se změnila ve smrtící nástrahu pro každého nepovolaného, 
kdo by se jí pokusil jen projít. Povolení měli pouze jeho geneticky vylepšení vojáci. Kořeny rostlin pro-
růstaly hluboko do planety a všude po jejím povrchu byly vytvořeny Chlorofylové plantáže, které uspo-
kojovaly stále rostoucí spotřebu energie.  
 
Jeho loď se za poslední roky téměř nezastavila – nepozorována létala mezi systémy a přeměňovala 
obyčejné občany jeho světů na jeho přisluhovače. Ti pak svou novou víru šířili mezi ostatní a pomalu 
se propracovávali do vládních složek a armády. Na první pohled vypadali jako obyčejní lidé, to, že ve 
skutečnosti slepě následují Roj, bylo skryto hluboko v jejich mozku, mnozí z nich o tom dokonce sami 
nevěděli a pouze probouzecí telepatický signál z nich mohl udělat plnohodnotné agenty. Malá injekce 
s aktivními látkami, schopnými upravit mozek oběti, a Roj měl dalšího člena. Telepatie... Pomocí ní 
mohl Profesor získat okamžitě informaci od jakéhokoli člena Roje a sám mu také vydat rozkazy. Už 
teď jich bylo příliš mnoho na to, aby to Profesorův mozek plně zvládal, proto používal jako převodní 
stanici Centuriony, kteří byli navrhnuti pouze k tomuto účelu.  
 
Dardn Uzumaky doletěl k planetě Gamorr, která téměř sousedila s cílovou planetou Pzob. Dardn moc 
dobře věděl o ztrátách v řadách Shadows, dozvěděl se i o smrti Keina Uzumakyho a také o tom, že 
ztratil kontakt se Scorchem a jeho jednotkami. Musel by na Pzob zaútočit sám a vsadit tak všechno, 
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co má. Dardn se ale rozhodl, že sám útočit nebude. Pokud by útok nevyšel, byl by to konec Shadows. 
Proto na planetě Gamorr začal verbovat Gamorreany a všechny jejich otroky. Poskytl jim armádní 
zbraně, brnění a výcvik. Sice se musel na planetě zdržet na několik dlouhých měsíců, ale čekání stálo 
za to. Jeho pozemní armáda se nakonec rozrostla o 500.000 Gamorreanů. Všichni byli naloděni na 
paluby transportních lodí a celá flotila poté pokračovala v cestě na Pzob.  
 
Dardnova flotila dorazila do blízkosti Pzobu. Dardn rozdělil flotilu na dvě části. První část zaútočí na 
pohraniční stanice a přiláká tak pozornost obranných flotil Sithů. Druhá část, která se skládá jen z 
neviditelných lodí, zatím bude pokračovat dál, až na Pzob. Tato druhá část nebude bojovat a jakmile 
dosáhne orbity planety, provede výsadek pozemní armády. Dardn přenechal loď Talon svému nejlep-
šímu důstojníkovi a nalodil se na jednu z fregat třídy Vengeance.  
 
Když bylo vše připraveno, první část se dala do pohybu a napadla tři obranné vesmírné stanice Sithů. 
Vznikl chaos a Sithové vyslali obranné flotily na pomoc, přesně jak Dardn předpokládal. Bylo však 
jasné, že tato část flotily Shadows bude dříve či později zničena. Jejím úkolem bylo koneckonců jen 
přilákat na sebe pozornost a zaměstnat loďstvo nepřítele na dostatečně dlouhou dobu.  
 
Druhá část se za nějakou chvíli vydala na cestu. Proletěla okolo bojujících lodí a zanedlouho se dosta-
la až na orbitu Pzobu. Většina lodí byla odvolána na obranu a tak jich zde mnoho nebylo. Dardn a celá 
armáda Gamorreanů se nalodili do neviditelných výsadkových lodí a snesli se na povrch, přímo k 
hlavnímu paláci.  
 
Sithové nepočítali s tím, že samotný velitel útoku přistane na Pzobu. Mysleli si, že zůstal na palubě 
své vlajkové lodi Talon, která bojovala po boku ostatních lodí Shadows. A tak byli Sithové značně 
zaskočeni, když se přímo u hlavního paláce objevilo takové množství Gamorreanů. Zatímco bojovali, 
Dardn se proplížil kolem a zmizel ve větrací šachtě paláce. Věděl, že pokud Dark Fightera nezabije, 
zemře rukou sithských vojáků. Nepočítal totiž s tím, že Gamorreani budou úspěšní. Jejich výcvik nebyl 
tak dokonalý, aby se mohl rovnat výcviku elitních komand Sithů.  
 
Zatímco byla flotila Shadows ničena a Gamorreané padali jeden za druhým, Dardn se dostal až k 
hlavní síni, ve které meditoval Dark Fighter. Dardn měl sice Maskovač Síly, ale nebyl si jistý, jestli ho 
Fighter přesto nevycítil. Dardn věděl, že Fighter je neobyčejně silný, i když samozřejmě ani zdaleka ne 
tak silný, jako býval Prorok. 
 
Darth Raegar poslušně celou dobu sloužil Imperátorovi – střežil hranice. Jednoho dne se ovšem stala 
závažná věc, právě když Raegar meditoval ve své komnatě, ucítil pomocí své schopnosti vnímat život 
Sílou, že se něco děje na Pzobu. Ihned vstal a poslal zprávu Imperátorovi, že se musí neprodleně 
vrátit do své domoviny. Zprávu odeslal a nejrychlejším plavidlem se vydal na Pzob.  
 
Když přiletěl ke své hlavní planetě, uviděl probíhající bitvu, Sithové vedli a nebylo třeba jim tolik pomo-
ci. Nebyl problém prokličkovat nezraněn mezi loděmi a přistát na Pzobu, přímo v hlavním městě. Tady 
boj už vypadal jinak, Sithové měli převahu, ale pomoc se hodí. Okamžitě tedy převzal vedení nad 
vojskem a v první řadě je vedl až k paláci, kde se v hlavní síni nacházel Dark Fighter. Pod sithskou 
palbou a za podpory Raegara padali Gamorreané jako kuželky. Jejich zbraně se ani nedostali k Si-
thským vojákům a tak boj pomalu končil, ještě bylo třeba zlikvidovat poslední zbytky odporu kolem 
paláce... 
 
Dark Fighter seděl naproti dveřím a meditoval, ale o přítomnosti Dardna se stejně dozvěděl. Dardn byl 
sice maskován vůči Síle, ale Fighterova Maska děsu ho viděla už dávno. Její oči se rudě rozzářily. 
Fighter se postavil a připravil se na útok. Dardn se chvíli díval na klidného protivníka, ale pak zapnul 
svůj světelný meč. Fighter také zapnul Meč hrůzy, jehož oranžová čepel ozářila celou místnost a jehož 
černý paprsek pulzující kolem čepele jí dával onu děsivou vlastnost. Fighter náhle zmizel a objevil se 
za Dardnovými zády. Ten se jen tak-tak stačil otočit. Boj začal. 
 
Trval asi deset minut, ani jeden z bojovníků nevypadal unaveně. Dardn vyskočil a zaútočil na hlavu, 
Fighter ránu vykryl a zaútočil na nohy, Dardn vyskočil a znovu ho napadl. Boj byl nekonečný, až Figh-
ter udělal chybu. Místo obranného manévru zaútočil a Dardn mu poranil nohu. Tím se Fighter ještě víc 
naštval a útočil ještě agresivněji. Dardn nestíhal vykrývat útoky a jen se bránil, když najednou se po 
několika letech Fighterovi ozvala Maska děsu. Prý je již čas odejít… 
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Fighter pochopil, ale nechtěl to přijmout. Ještě nemůže umřít, ještě to nemůže být jeho konec. Dardn 
poznal příležitost a bodl Fightera do boku. Ten si klekl na kolena, ale pořád svíral meč. Dardn se na-
přáhl, že to ukončí, když v tom jím projel černý blesk, který ho odhodil o pět metru dál. Fighter do něho 
ještě minutu pouštěl blesky, než Dardn umřel.  
 
Fighter si poté lehl na zem a před očima se mu promítal celý život. Vzpomínal si na svého přítele, 
jediného přítele, Nauriduana, potom se jeho myšlenky upjaly k Replikatorovi, jeho mistrovi, a k jeho 
Masce děsu. Pomalu umíral, když najednou uslyšel kroky. Fighter věděl, kdo přichází a taky co bude 
následovat. Dveře se otevřely a v nich stál Fighterův učedník Darth Raegar. Fighter si trochu nadzvedl 
hlavu a poprosil svého učedníka, aby dokončil kruh. Raegar pochopil. Přišel k němu a jedním švihnu-
tím čepele ukončil jeho život. Fighterova maska zčervenala a začala z něho vysávat jeho duši i tělo, až 
zbyl jen plášť, maska a meč. 
 
Clea využila zmatku na základně svého věznitele a vyšla z pokoje. Vojáci, které Dark Fighter určil, aby 
jí hlídali, teď běhali po základně. Plížila se směrem k hangáru, ale po pár metrech ji vojáci zpozorovali. 
Štěnice implantovaná v její ruce plnila svůj úkol naneštěstí dobře. Zabočila do jedné z chodeb, na 
jejímž konci zuřila přestřelka. Cestou sebrala zbraň jednomu z padlých vojáků. Vojáci na ni začali 
střílet zezadu, ale jejich střelám se úspěšně vyhýbala. Došla až k místu, kde po sobě střílela garda a 
Gamorreané. Hangár byl na druhé straně základny a jí zbývalo málo času. Prostřílela se na druhou 
stranu a rozběhla se k výtahu. Vojáci se trochu zdrželi při přestřelce, ale za chvíli jí byli zase v patách. 
Výtahem vyjela až do patra hangáru a utíkala ke své stíhačce. Nasedla do stíhačky a vzlétla. Vojáci 
po ní ještě stříleli. Jakmile zmizela ve vzduchu, rozběhli se do řídící místnosti.  
 
Clea si oddychla. Konečně vypadla z této planety, ze svého dvouletého vězení. Sice nevěděla, co ji 
čeká doma na Achernaru, ale byla si jistá, že to překoná a bude zase admirálem své flotily. Vojáci 
mezitím doběhli do řídící místnosti a nařídili, aby ta stíhačka byla okamžitě sestřelena. Zaměřili tedy 
stíhačku a začali po ní střílet. Clea se střelám snažila vyhýbat a uniknout do hyperprostoru. Jedna ze 
střel však zasáhla hyper-motor připravující se k překročení rychlosti světla. Nevydržel. Stíhačka ex-
plodovala a rozlétla se na milion kousků... 
 
Velmistr Kobe zrovna meditoval ve své kajutě, když zapípal jeho komunikátor. Komunikační důstojník, 
zodpovědný za přepojování všech důležitých hovorů k němu, nejspíše věděl, co Kobe běžně v tuto 
dobu provozuje, proto se rozhodl postupovat ohleduplně. Je tu pro něj prý velmi důležitý hovor a tak 
ho Kobe přijal. Ozval se mu muž jménem Opraje, který mu chce nabídnout své služby. Opraje má své 
špehy v řadách STF i Sithů a může tak snadno zjistit, jestli něco nechystají vůči Jediům. Je ochoten 
předávat informace Jediům, protože ví, že tento řád je pro galaxii velmi důležitý. 
 
Kobe se s ním chce sejít osobně, ale Opraje odmítá. Prý zastává velmi důležitou pozici v Republice a 
nemůže si dovolit ztratit Maršálovu důvěru tím, že bude posílat informace Jediům. Je však ochoten 
vyslat jednoho svého pobočníka, aby ten mluvil s jedním Jediem. Ale během každého setkání se bude 
jednat o jiného pobočníka, Jedie i planetu. Nikdo nesmí nic vystopovat.  
 
Kobovi se najednou zničehonic ozval v hlavě povědomý hlas, který ho od toho zrazoval. Kobe tedy 
předstíral rušení signálu a ukončil spojení. Ten hlas totiž znal, ale nechápal, proč mu říkal, aby tomu 
muži nevěřil. Sedl si a začal meditovat, aby s tím hlasem znovu navázal kontakt. Po dlouhém rozjímá-
ní to Kobe vzdal a rozhodl se, že by to měl probrat s někým, komu věřil a byl jedním z nejschopnějších 
v celém řádu... Apollo. Už mu bylo jasné, že vše by neměl nechávat na sobě a rozhodovat jako jediný 
vůdce řádu. Nechtěl, aby jeho žáci měli pocit, že on je ten, kdo rozhoduje o jejich i osudu Jediů. Proto 
nadešel čas znovu obnovit Radu. Než mohl začít jednat a chystat obnovení rady, ozval se ještě jed-
nou komunikační důstojník. Pak přišla zpráva, že se ten muž znovu ozývá, ale Kobe s ním už nechtěl 
mluvit.  
 
Darth Badon za poslední čas neměl mnoho práce, pouze rutinní záležitosti, jinak byl povětšinou klid. 
Válka mezi Republikou a Sithy přispívala pouze většímu rozmachu Impéria. V celém Impériu byl jed-
ním slovem blahobyt. Pronajímané loděnice pracovaly na plné obrátky, propůjčené továrny pracovaly 
na 100 % a ze všech těchto věcí mělo Impérium veliké množství peněz. Projekt na planetě Vjun byl 
takřka dokončen, vesele tam začínaly růst stromy a snad jednou za mnoho let to bude normální plane-
ta jako kdysi.  
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Badon naučil Sivu spousty tajemství Sithů i Jediů, byla to opravdu slibná učednice, i když s jejími úko-
ly bylo nutno ještě chvíli počkat. Badon ovšem potřeboval využít také Lamira Castera a proto ho jme-
noval druhým Generálem pozemní armády. Ale jelikož nyní byla pro Impérium doba klidu, napadlo 
Badona, že by mohl zkusit znovu postavit Star Forge. I když plány na stavbu této stanice měl ze své 
cesty na Dantooine, nebylo jisté, zda se současná technika přizpůsobí technologii Star Forge a navíc 
Star Forge je čisté dílo Temné strany. Proto poprvé za historii Nového Impéria vyhlásil jeho občanům 
referendum o oné stanici. A k jeho překvapení tu byl silný souhlas. Proto poslal plány inženýrům, jestli 
by se nedalo zkonstruovat Star Forge znovu. 
 
Razer byl posledními událostmi v galaxii silně znepokojen, zvláště pak plánovaná stavba Star Forge 
ho velice rozrušila. Začínalo mu být jasné, že to Impérium se svojí neutralitou nejspíš nemyslí vážně. 
Nemeškal proto a osobně se pustil do formování neproniknutelné obrany okolo své říše. Tentokrát 
budou všechny jeho armády bránit domácí území proti komukoli a čemukoli, dokud nepříteli nedojdou 
síly. Až teprve pak vyloží svá esa na stůl. Až teprve tehdy se bude galaxie, ne-li hned několik galaxií, 
třást před jeho nedávno získanou zcela jasně technologicky nadřazenou zbraní... 
 
Darth Badon trénoval Sivu v používání Síly, ale musel myslet stále na více na jiných věcí, proto trénink 
ukončil asi o hodinu dříve s tím, že má neodkladnou práci. Pak zašel do kapitánské kajuty, zamkl ji a 
začal pročítat hlášení poslaná z hranic – když ho zničehonic oslovil neznámý hlas. Badon nezvedl oči 
od datapadu, pouze se zeptal, kdo to je. Muž se představil jako Kapim a chce s Badonem mluvit. Na-
bízí mu pomoc s čímkoliv, s čím si bude přát. Badon požaduje větší bezpečnost Impéria a tak muž 
nabízí geneticky upravené vojáky. Bude to velmi silná armáda, na kterou si nikdo netroufne. Badon 
chce vědět, co Kapim chce na oplátku. 
 
Kapim požaduje pouze útočiště a dostatek zdrojů na provádění dalších výzkumů. Impérium je díky své 
neutralitě jediným územím, kde si ho jeho nepřátelé nebudou moci najít. Badon souhlasí a dává Kapi-
novi k dispozici 1.000 vojáků, na kterých se vyzkouší slibované zdokonalení. Pokud vše bude 
v pořádku, tak mu Impérium poskytne vše, co bude potřebovat a dostane imperiální azyl. 
 
Scorch nahrál vzkaz všem vyšším velitelům Shadows – nyní je prozatímním vůdcem organizace a 
chce od velitelů kompletní hlášení a vyslovení důvěry. Scorch se dále věnoval zesílení obrany stano-
viště Alfa. Pak si šel prohlédnout prototyp svého létající EMP výbojníku. Ve výstavbě už byla druhá 
verze, mnohem silnější. A byly jen dvě místa, kde tuto zbraň vyzkoušet – Nar Shaddaa a jakákoliv 
flotila případného zrádného admirála.  
 
Nar Shaddaa, ostuda Shadows. Jak ji mohli tak rychle ztratit? Přitom tam není žádná velká nepřátel-
ská flotila, ale údajně jen jedna loď. Nejradši by se tam vrhl ihned, ale ještě bylo příliš brzy. Už jenom 
útok na Sithy byl velké riziko. Pokud selže, pak nebude dost lodí na udržení stávajícího území. Doky 
produkují co mohou, ale i tak je to málo. Navíc rychlé ochlazení vztahů s Impériem tomu taky moc 
nepřidá. Konečně přišla poslední zpráva. Všichni, až na jednoho admirála, podepsali svoji důvěru 
v nového vůdce Shadows. Ale Scorch si nemohl dovolit žádné zrádce ve svých řadách. Bylo proto 
rozhodnuto provést první ostrý test „FX1“.  
 
A tak se u jedné vnější planety pod vlajkou Shadows, na které obíhala malá flotila složená především 
z křižníků třídy Aggressor, z hyperprostoru vynořila jen jedna šedobílá loď bez kanonů, torpéd, či če-
hokoli jiného. Na palubě je Scorch, který požaduje, aby admirál potvrdil svoji důvěru, jinak bude zni-
čen. Ale ten se hrozby nebál, protože na palubě FX1 nezachytil žádné zbraně. Scorch tedy vydal roz-
kaz k aktivaci malého výboje.  
 
Admirálův Aggressor se přiblížil – a najednou z prostřed oné šedé lodi vyletěla obří vlna šířící se jako 
bublina všemi směry, až nakonec se rozplynula pár set tisíc kilometrů před samotnou planetou. Vý-
sledkem bylo to, že celá flotila se jen tak nehybně vznášela v prostoru. Záhy se z hyperprostoru vyno-
řilo několik letek B-wingů a jiných typů stíhaček, které se vrhly na admirálovu loď a za pár chvil jí zniči-
ly. FX1 přišla jenom o pár přístrojů, povětšinou senzorů, ale EMP pulz přestála. Už jí zbývalo jen jedno 
– dostat nějaké jméno. 
 
Razer si konečně našel mezi plánováním galaktické obrany chvilku na shlédnutí zpravodajství. Pustil 
Holonet, když tu náhle se místo galaktických zpráv objevila tvář neznámého muže. Razer si všiml 
především jeho tváře tvrdých rysů rámovaných černými vlasy s chladnýma modrýma očima. A drsné-
ho hlasu. Razer je rozzuřen, jak se někomu povedlo nabourat se do jeho kódované linky. Muž mu 
nabízí pomoc – jakoukoliv. Jak by se Razerovi líbilo obvinit Velmistra Jediů Koba z jednoho pikantního 
hříšku z mládí? Nebo by raději nechal celý řád vyvraždit? I to je v silách společníků onoho muže. 
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Razer však nechce tuto nepotřebnou pomoc. Spíše se mu hodí informace o Shadows – co plánují, jak 
fungují jejich tajné zbraně a kdo je nyní řídí. Muž vysvětluje, že zatím žádné konkrétní materiály ne-
vlastní, ale stačí říct a během několika hodin tu může mít kompletní spis o Shadows nebo Kobovi a 
pak ho může Razer nechat soustředit se na něco konkrétního. Je čistě na něm, jak jeho služby bude 
využívat. Razer však tento druh služeb nemá rád a většinou je ani nepotřebuje, ale pokud muž odve-
de svoji práci, bude náležitě odměněn. Nemá ale čekat žádnou vojenskou techniku, ale jinak mu může 
Razer sehnat téměř cokoliv, co bude chtít. Ale zároveň upozorňuje, že zradu trestá jediným způsobem 
– smrtí. A nikdo se před ním neschová. Proto muži zadává testovací úkol – najít fotografické záběry 
Koba.  
 
Muž přiznává, že nalezení fotek bude chvíli trvat. Zatím nabízí fotomontáže nerozeznatelné od originá-
lu. Co se týče odměny, finance se budou hodit, ale muž požaduje ještě něco – povolení k přístupu na 
některé planety STF pro jeho agenty. Prý chce najít jistého muže, který ho velmi rozzlobil. Razer tedy 
souhlasí, ale agenti se při příletu musí podrobit zběžné lékařské prohlídce. Spojení je ukončeno. Ra-
zer si toho muže chce každopádně prověřit – vysílá proto své droidy. 
 
O několik dní později dostal Razer sadu fotek zachycujících Koba ve velmi choulostivých situacích, 
které by si kde kdo mohl velice špatně vykládat. O dalších několik dní později dorazili ti agenti. Raze-
rovi droidi o nich zjistili kde co, nenašli ale nic zajímavého a tak jim alespoň dali sledovací zařízení a 
důmyslnou metodou změnili je samotné na chodící bomby. Pokud se pokusí sledovací zařízení vyn-
dat, nebo to bude Razer chtít, dotyční vyletí do vzduchu. 
 
Scorchovi teď nastalo další perné období. První test prototypu EMP lodi byl úspěšný, ale na plánu už 
byl druhý. Dále bylo v plánu dohlížení nad stavbou druhého prototypu a také nad dokončení stanoviš-
tě Alfa. Byl na své prozatím nejbezpečnější planetě – na Bothawui. Jako obvykle projížděl taktické 
plány a chystal útok na Nar Shaddaa. Náhle se ale za ním ozval cizí hlas. Scorch sebou rychle škub-
nul a otočil se. Opravdu tam někdo byl. Nechápal to. Byl možná příliš unavený, ale že se někdo dostal 
až takhle k němu, aniž by to pocítil? Ruka mu sjela ke světelnému meči, jen pro jistotu.  
 
Byl to muž v tmavě modré kápi. Zeptal se Scorche, jestli mu může nabídnout nějaké své služby. Scor-
chovi se to zdá příliš podezřelé a tak muže prozkoumává Sílou, ale nic zvláštního neobjevuje. Ptá se 
ho tedy, kdo vlastně je. Muž se představuje jako Rapish a opakuje, že chce Scorchovi nabídnout po-
moc. Třeba by mohl vylepšit jeho vojáky tak, že by jim nebylo v galaxii rovno. Scorch si to nechává 
procházet hlavou – a souhlasí. Jakmile uvidí nějaké výsledky, odmění se mu. Rapish přiznává, že on 
sám je výsledkem – kdysi byl testovacím objektem, k čemuž byl donucen jeho bývalými nadřízenými. 
Od těch dob jsou jeho fyzické schopnosti mnohonásobně posíleny – síla, mrštnost, rychlost, šikovnost 
i odolnost. Navíc má několik dalších schopností užitečných pro vojáky, jako je třeba vidění ve tmě či 
chůze po stěnách. 
 
Na oplátku chce jen azyl a zdroje na pokračování výzkumu. Dokáže geneticky vylepšit tolik vojáků, 
kolik bude moci postavit Přeměnných komor. Scorch ale přiznává, že zdroje Shadows jsou tenčí, než 
bývaly, i když stále má dost velké rezervy. Rapish si může vybrat libovolnou planetu Shadows a bude 
mu na ni přivezen veškerý potřebný materiál. Rapish také požaduje, aby jeho přítomnost i nabídka 
byly uchovány v tajnosti. Bojí se totiž svých nepřátel. 
 
Maršál Fatzar vládl. A to bylo hlavní. Ostatní nebylo podstatné. A co bylo to nepodstatné? Lidé jej 
nenáviděli. Nesoudrželi jeho ideál velkého a silného státu. Ne. Křičeli a demonstrovali. To ovšem pro 
Maršála nebyl problém. Obušky, vodní děla, ultrazvuková mučící pole, vězení, hromadné popravy. To 
byly jeho nástroje. Vysloužil si tak velikou kritiku Impéria, nicméně na tu zapomínal. Ti, kdo se ale měli 
dobře pod jeho dominiem, byli vojáci. Armádní služba byla velice atraktivní, a proto pro ni byli vybíráni 
jen někteří. Ostatní museli povinně pracovat v pracovním družstvu, které jim bylo přiděleno.  
 
Mnoho lidí si stěžovalo, málokdo ovšem za svou osobu. Ze začátku vlády to někteří dělali, ale ti brzy 
skončili v internačních táborech nebo na popravišti. Poměrně populární byly ale mezi prostým lidem 
písničky a básně. Prozatím v Maršálové osobní hitparádě vládla píseň „Divný kníže“, která celkem 
barvitě popisovala Maršálovy činy. Autora této písně se ovšem podařilo vypátrat a popravit. Pak tu 
byla také skladba „Klaun s korunkou“ a „Blázen a kat“. Nicméně, to byly jen plané výkřiky, které se 
daly umlčet správnými pohyby ruky, které vyzvaly tisíce Republikových policistů a vojáků, kteří oka-
mžitě problém vyřešili hezkým a elegantním způsobem. Proto mohlo Maršálův vliv ovlivnit jen málo 
věcí. Jeho garda totiž byla nejlépe vycvičená (a placená) v Galaxii.  
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Byl večer, ale Maršál stále pracoval. Kromě gardy, která pravidelně křižovala chodby, se v paláci již 
skoro nikdo nenacházel, až na mučitele a vězně v podzemí, a několik armádních osobností. Maršál 
sepisoval cosi o potlačení demonstrantů v hlavním městě. Ale v polovině práce toho nechal a postavil 
se k oknu a pozoroval město. Podíval se na kamerové záběry paláce. Téměř celé patro s jeho kance-
láří a bytem bylo prázdné... jen u výtahů a schodů stáli čtyři strážci a další dva konali obchůzku.  
 
Náhle se za ním zničehonic ozval neznámý hluboký hlas. Maršál zareagoval okamžitě; ruka mu sjela k 
opasku a v ruce okamžitě držel velmi účinnou pistoli, kterou zamířil na... koho? Prázdný pokoj, který 
vypadal přesně tak, jak si ho pamatoval. Usilovně se rozhlížel po pokoji, aby neznámého odhalil, když 
tu se hlas ozval znovu. Prý ta pistole nebude nutná. Pokud by ho chtěl zabít, tak by už Maršál byl dáv-
no mrtvý. Maršálovi z jeho hlasu ztuhla krev v žilách, částečně také proto, že se hlas tentokrát ozval 
těsně u jeho ucha.  
 
Maršál ji ale nechtěl odložit a snažil se, aby mluvil klidně, ale moc mu to nešlo. Volat ochranku ale 
také nebude – pokoj je prázdný. Nastala otázka, ke které muselo dojít. Kdo je ten záhadný muž a co 
chce? Nedokáže také pochopit, jak se mohl dostat přes tolik stráží. Maršál se zamyslel. Jedna pistole 
jej asi těžko ubrání. Schoval ji tedy zpět do pouzdra a rozhlédl se opět po kanceláři.  
 
Tentokrát snadno spatřil po své pravé straně muže oblečeného v jednoduše střiženém tmavomodrém 
obleku. Nijak se nesnažil skrývat svůj obličej, proto si mohl Maršál dobře prohlédnout jeho černé vlasy, 
sahající až po ramena a tvář drsných rysů, z níž vystupoval orlí nos a nepříjemný pohled dvou hně-
dých očí. Muž se představil jako Spare a je tu, aby Fatzarovi pomohl. Ten vyslovil jediné přání – udělat 
z Republiky nejsilnější stát. Možná to ovšem byla lež. Sám Maršál to věděl. Chtěl opravdu silný stát? 
Nebo chtěl sám sebe jako nejmocnějšího vladaře Galaxie, a silný stát by byl jen doprovodný jev?  
 
Spare nabízí, že geneticky vylepší armádu Republiky na vysokou úroveň. Ovšem na oplátku požaduje 
vybavení, zdroje a útočiště před Impériem. Jedinou podmínkou je to, aby byla utajena existence toho-
to programu, stejně jako to, že republikoví vojáci byli vylepšeni. Fatzar je překvapen, že muž se chce 
schovat před Impériem v Republice. Spare dále vysvětluje postup genetické přeměny. Jedná se o 
úplně bezbolestný proces – vylepšovaný člověk vstoupí do nádoby, kde jeho tělo obklopí kapalina, 
podporující životní funkce i nadcházející procesy, které zahrnují především využití uměle vytvořených 
mikroorganismů, které upraví jeho DNA a zbytek už udělá jeho tělo samo, když je mu kapalinou dodá-
ván dostatek živin, zjednodušeně řečeno. Celý výzkum je prakticky kompletní, vše prý financovalo 
Impérium. Kámen úrazu nastal, až když se rozhodlo, že toho o jejich projektu ví příliš. Vždyť ho prak-
ticky celý vytvořil sám. 
 
Fatzar chce vědět, jestli Impérium zná možnost, jak takové vojáky eliminovat. Spare ale při svém od-
chodu s sebou vzal co nejvíc souvisejících materiálů a zbytek zničil. Pokud může říct, tak Impérium 
ani netuší, jak tyto vojáky vyrábět a bude mu trvat přinejmenším několik let, než tuto ztrátu dožene. Za 
tu dobu může být celá armáda Republiky vylepšena. Fatzar ale chce nějaké důkazy, že to genetické 
vylepšení bude fungovat a že nebude žádnou hrozbou pro jeho vojáky. Spare vysvětluje, že on sám je 
geneticky upraven. Jak jinak by byl schopen dostat se tak snadno až sem? Každopádně je ochoten 
podstoupit jakoukoli zkoušku, kterou by Maršálovi dokázal, že mluví pravdu. Jako prvního může pře-
měnit nějakého civilistu a Maršál pak na něm bude moci provést jakékoli testy. 
 
Fatzar si není jist, jestli Spare náhodou nepracuje pro nepřítele, ale ten vysvětluje, že kdyby nepřátelé 
chtěli Republiku takto zničit, vybrali by si méně komplikovaný způsob. Fatzar tedy uvěřil a zajistil Spa-
rovi ochranu přímo v paláci. Spare začne stavět své DNA komory, každá je schopná přeměnit jednoho 
člověka za osm hodin. Přesný čas je závislý samozřejmě na jeho vrozených genetických dispozicích. 
Fatzar, jakožto jediný kontrolor republikových financí, je ochoten na projekt uvolnit závratnou částku. 
Také může získat peníze několika tahy s pracujícím lidem. Spare se ho nakonec ptá, jestli by i on 
nechtěl geneticky upravit. A Maršál souhlasí. Poté zavolal několik vojáků, rozloučil se s příchozím a 
nařídil gardistům, ať jej odvedou do nejlepšího pokoje v paláci. 
 
Na Nar Shaddaa, u jednoho z mnoha velkých činžovních domů, přistála na společné plošině středně 
velká loď typu YT, označení 760. Rychlá, kompaktní, s průměrným palebným potencionálem, uprave-
ná pro ne zcela oficiální potřeby majitele, to jest skryté úložné prostory, velký sklad pití a nákladový 
prostor.  
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Majitel lodi vypnul motory a přišel do nákladního prostoru, kde ležela, vedle spousty koření, drog, pití, 
jakýchsi věcí, o kterým možná lépe nevědět co jsou, veliká krabice. Ten člověk do ní zadal čtrnácti-
místný kód a otevřel ji. Vyndal z ní těžkou kombinovanou energetickou pušku, která byla vyrobena na 
jeho přání a bylo možno ji použít jako mnoho zbraní, od silných ran s velkým rozptylem po jeden dlou-
hý a super-přesný paprsek.  
 
Pak se ale rozhodl, že ji nebude budit, a vzal do ruky jen dvě energetické pistole, které si dal za pas a 
pro jistotu taky pušku na záda. Vystoupil z lodi a dálkově zavřel rampu. Vešel dovnitř do budovy a 
vyšel do třetího patra. Tak našel byt číslo 1454, a několikrát zabušil. Chvíli ticho, ale pak se ozval hlas, 
který chtěl vědět, kdo stojí za dveřmi. Muž se představil, ale nikdo mu neodpověděl. Připevnil tedy na 
magnetický zámek dveří odemykací zařízení a dveře se otevřely. Vešel dovnitř a prohlédl si pokoj. 
Organizovaný nepořádek, roztahané věci, jakési rozvařené jídlo a pod stolem… tam se snažil schovat 
Rodian. 
 
Muž je velmi rozzuřen. Rodian je očividně velmi vyděšený. Muž se mu představuje jako Kain Hasdru-
bal. Rodian měl totiž za úkol ukrást jistý kufr od jistého muže, ale Kainovi sdělil, že ho nemohl ukrást, 
protože se onoho jistého muže bál. Ale Kain se dozvěděl, že Rodian ten kufr ve skutečnosti ukradl, ale 
nechal si ho pro sebe. Kain na něj namířil pistolí a vystřelil. Kain poté prohledával celou místnost. Je-
dinou cenností byl onen kufr, stále plný toho, co potřeboval – nejlépe páleného Vortexské vulkanické 
koření, které má cenu několika tisíců kreditů za gram. 
 
Poté co Darth Raegar zaujal Fighterovo místo jako Temný pán ze Sithu, nechal opravit škody, které 
napáchal Dardn a pokračoval v budování a zdokonalování sithské armády a také zlepšování svých 
znalostí o Síle, neboť věřil, že cesta k moci a úspěchu vede přes dokonalé porozumění a ovládání 
všech stran Síly. Po své každodenní meditaci ve své komnatě na Pzobu odešel Raegar do velitelské-
ho střediska, které v tuhle chvíli bylo prázdné, usedl na trůn a přemýšlel… Když tu se před ním zniče-
honic objevil muž v tmavomodré kápi. Celý výjev byl podivný, až absurdní. Objevil se prakticky z čiré-
ho vzduchu a Darth Raegar z něj necítil žádnou auru Síly. Nejpodivnější však bylo, že byl v hluboké 
úkloně a Raegara slušně pozdravil. 
 
Raegar muži přikázal, aby povstal a pověděl kdo je a proč přichází. Muž se jmenuje Opsi a prý se 
hrdě hlásí k rase Yuuzhan Vongů, ačkoliv jako Vong příliš nevypadá. Opsi a jeho společníci by rádi 
obnovili dobré vztahy se Sithy, které kdysi měli. V dnešní době by se jim jejich cíle, se kterými do této 
galaxie přišli, nepodařilo samotným naplnit. A vždy byli věrnými spojenci Replikatora, přestože je prak-
ticky využíval. Raegar si snad jejich spolupráce bude vážit více, protože Opsi má co nabídnout. 
 
Opsi vysvětluje, že od své porážky Vongové sbírali síly a infiltrovali potajmu galaxii. Nyní mají špehy 
prakticky všude. A to není samozřejmě všechno. Díky genetické manipulaci se jim podařilo vylepšit si 
svá těla a postupem času ten proces i upravit tak, aby fungoval na uživatele Síly. Mohou vytvořit 
ohromnou pozemní armádu jako armádu super-vojáků používajících Sílu... V celé galaxii nebude ni-
kdo, kdo by je zastavil. 
 
Raegar nabídku přijímá a slibuje, že vše udrží v tajnosti, aby se zbytek galaxie nedozvěděl, co se 
v sithských řadách děje. Opsi nabízí, že Raegara geneticky upraví jako prvního, ale Raegar odmítá. 
Raději by přivítal lepší znalosti o Síle. Ty ale Opsi nabídnout nemůže. Raegar mu tedy dává svolení 
postavit na území Sithů Přeměnné komory, které budou všechny vojáky geneticky vylepšovat. Pak 
svolal poradu důstojníků, kde jim sdělil tyto nové zprávy. 
 
Razer se nadýmal pýchou. Jeho armády byly díky dlouhému míru s každým, kromě Shadows, silnější 
než kdy předtím. Příjmy z Nar Shaddaa a po jejím obsazení takřka absence jakékoli ekonomické kon-
kurence mu umožnila nashromáždit neuvěřitelné množství pokladů a vzácných materiálů pro výrobu 
zbraní. A obrana, nad kterou nedávno dohlížel, byla již plně zkompletovaná a připravená na jakýkoli 
myslitelný druh útoku, včetně další Hvězdy smrti nebo Star Forge, či náhlého zjevení nepřítele uvnitř 
říše. Na všechny důležité operace navíc dohlížel Rusty Masher, který stíhal kontrolovat chod celého 
impéria, aniž by ho to nějak zaneprázdňovalo. Nadešel čas, kdy byl Razer znovu připraven na obranu 
či útok, tentokráte to ovšem nemělo dopadnout jako pokaždé předtím, tedy jakýmsi patem, tentokrát 
bude útočník zničen i kdyby to mělo trvat tisíc let! 
 
V chrámu Jediů probíhal každodenní shon a rutina. Padawani studovali, droidi uklízeli, Mistři vzděláva-
li své studenty. Jen u Velmistra Koba se dělo něco, co za posledních stovek let bylo jen naučným 
materiálem a stalo to již historií zaprášenou vrstvami prachu. Velmistr psal na svém holozápisníku 
proslov a velmi se u toho potil. Byl už nervózní ze všech těch frází, co vymýšlel a okamžitě smazával. 
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Ze zamyšlení ho vyrušil až zvuk holo-projektoru, na kterém se objevil důstojník ochranky. Je tu prý 
naléhavá zpráva od muže jménem Lerien Dankin. Prý chce s Kobem mluvit. Kobe vzkázal, aby tedy 
přišel. Lerien přistál se svou lodí nedaleko chrámu, kde na něho už čekala ochranka, která ho má prý 
doprovodit za mistrem řádu, který na něho čekal ve své komnatě.  
 
Dankin Kobovi sdělil, že ho posílá vláda Azrijů. Azrijové prý chtějí Jediům poskytnout materiální, fi-
nanční i vojenskou podporu. Dále by Dankin uvítal, kdyby ho Kobe přijal do řádu Jedi, aby se zde 
mohl něco přiučit. Kobe je zaskočen, protože o téhle rase nikdy neslyšel. Dankin vysvětluje, že on 
osobně pochází z rasy mnichů Aing-Tii, žijící na okraji galaxie. Aing-Tii se nezajímají o minulost, ale 
Lerien byl jiný. A tak se dozvěděl, že mnichy Aing-Tii založil kdysi dávno jistý Jedi. Jedi se ve stáří 
uchýlil do jedné jeskyně, kde zemřel. Aing-Tii ji prohlásili za svaté místo a nedovolili, aby tam někdo 
vstoupil. Ale Lerien to porušil a byl tak vyhnán do exilu.  
 
A tak během svého cestování galaxií objevil zničenou civilizaci Azrijů, kterou pomohl vzkřísit. Azrijové 
začali prosperovat a budovat města, lodě a armádu androidů. A tito Azrijové se dozvěděli o Jediích a 
rozhodli se jim pomoct – během Bitvy o Cejansij vyslali svoji loď Destiny, na jejíž palubě byl právě 
Dankin. Kobe je velmi rád, že mu nabízí pomoc a rád ji přijímá. Ale pokud se chce Lerien stát Jediem, 
bude muset podstoupit zkoušky.  
 
Před Profesora znovu předstoupili jeho synové. Tentokrát ale nebyli v jeho tajné laboratoři na Planetě 
v systému Waishak, sektor Sharadan, nýbrž pouze v jeho hlavě. Pomocí telepatického spojení spolu 
mohli mluvit, jako by byli v jedné místnosti navzdory faktu, že se každý z nich nacházel v jiné části 
galaxie. Jejich výrazy byly neproniknutelné, ale Profesor stejně viděl všechno, co se jim prohání hla-
vou. I v této vizualizaci, kterou si zvolil jako jednodušší prostředí pro rozhovory s více svými ovečkami 
najednou, byli všichni zahaleni do tmavě modrých plášťů.  
 
Profesor je s nimi velice spokojen. Odvedli dobrou práci. Každý člověk v této galaxii je mocichtivý ma-
niak, který skočí po předhozené návnadě jako hladový vlk. Impérium, Republika a Shadows už brzo 
podlehnou neodvratné zkáze v jejich prospěch. Imperátor se již brzo stane strůjcem jejich plánu a 
Maršál mocnou zbraní... A ten ubožák Razer, který si myslí, že je kdovíjak chytrý? Jeho „všemocné“ 
armády už brzo pocítí jejich sílu! Důvěra Sithského lorda se jim do budoucna jistě hodí, jeho záměry 
se v mnohém shodují s jejich. Až na tu výjimku, kterou je vyhlazení celé jeho říše!  
 
Profesor ale není spokojen s jedním svým služebníkem. Je to Opraje, ten, který vyjednával s Velmis-
trem Kobem. Měl prý použít více diplomatického umu. Opraje ale vysvětluje, že se snažil jak mohl, ale 
Kobe pak zničehonic ukončil spojení. Profesor Opraje posílá, aby se pokusil Koba ještě přesvědčit. 
Musí udělat cokoliv, aby se dostal mezi Jedie, a musí přichystat podklady pro jejich plán osobně. 
Ostatní služebníci se mají dát do práce také. Již brzy nastane vhodná chvíle… 
 
Odlehlá základna Republiky. Clonetrooper Stoorge dostal hlášení, že akce může začít. Za několik 
málo minut přiběhlo deset Clonetrooperů a nasedlo do neoznačeného raketoplánů. Stoorge povede 
své muže na jistou neutrální planetu, kde se nachází Jedi jménem Re-Ros. Toho je nutné eliminovat. 
Raketoplán se vydal na cestu a po šesti hodinách dosedl na oné planetě. Clonetroopeři vyběhli ven a 
ihned začali vyslýchat místní obyvatele, kde se Re-Ros přesně nachází. Poslali je do nedalekých ruin. 
Vojáci v jejich blízkosti nalezli mužovu stíhačku… 
 
Před Koba předstoupil Jedi Apollo, kterého si nechal zavolat. Kobe Apollovi sděluje, že do řádu přijal 
nového člena, Leriena Dankina. Úkolem Apolla bude dohlížet nad Lerienovým výcvikem a rozhodnout 
o jeho osudu. Styl výcviku nechává Velmistr na Apollovi. Chce si tak prověřit i schopnosti Apolla. 
 
Na jistou planetu dosedla malá stíhačka a zní vystoupil muž v bílém oděvu a kápí přes hlavu a s šát-
kem zakrývajícím celý obličej, až na levé oko. Byl vyzbrojen lehce zahnutým mečem, který mu visel na 
zádech a různě po těle měl zavěšeny čtyři blastery typu Westar-34. Ten muž se jmenoval Garra. 
Jakmile vyšel z přístavu, byl napaden skupinou Rodianů. Garra je postřílel, ale vzápětí byl znovu na-
paden. Ale nové útočníky také postřílel. Pak zašel do kantýny a zeptal se na pár informaci. Hned po-
tom vyrazil do kanceláře pro lovce odměn. Když přišel do kanceláře, hned si všiml dlouhého seznamu 
hledaných lidí. Asi hodinu v něm listoval, než si našel tu nejlépe placenou kořist. Byl to Temný Jedi co 
vede gang jménem Death of Knight. 
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Garra se vydal na to místo, kde se Temný Jedi zrovna nacházel. Garra ho cítil už na velkou vzdále-
nost, díky svým schopnostem Síly, které ale byly značně omezeny. Garra si jejich pomocí mohl vylep-
šit pouze fyzické vlastnosti. Byl přesvědčen, že ho Temný Jedi nezaregistroval, právě proto, že Garra 
není ani Jedi ani Sith. Garra vlezl do stoky, kam stopa vedla. Pak se dostal do větrací šachty, která 
vedla do místnosti. Zde se Garra schoval a čekal. 
 
Dveře se otevřely a do místnosti vešlo asi pět lidí, stejně ozbrojených. Garra si prohlížel místnost a 
uviděl svůj cíl. Už chtěl vyrazit, ale pak se zarazil. Chtěl si poslechnout to, co Temný Jedi říká. Ten 
Jedi očividně hledá nějaký velký krystal. Garra už tedy na nic nečekal a vystoupil ze svého úkrytu. 
Pětici mužů řekl, aby odešla. Proti oněm mužům nic nemá, je tu aby zabil Temného Jedie. Ale muži se 
nenechávají zastrašit a jeden z nich po Garrovi hází granát.  
 
Nastala exploze. Temný Jedie využil zmatku a utekl do sousední místnosti. Muži prohledávali sutiny, 
ale tělo Garra nenašli. Ten se totiž stačil skrýt a nyní zaútočil a všechny postřílel. Potom se rozběhl za 
svým cílem. Jedi tasil meč, zatímco Garra po něm začal střílet. Jedi střely vykryl a chystal se na boj, 
ale Garra se náhle objevil za jeho zády a svým mečem ho probodl. Pak se vrátil do kanceláře pro 
odměnu a šel se ubytovat ve zdejším hotelu. 
 
Scorch relaxoval, konečně po tuhých začátcích si mohl zatrénovat, čistil si hlavu. Špioni mu právě 
donesli zprávu o smrti jeho mistra, Dardna. To bylo špatné, stál sice v čele organizace, ale nebylo to 
to, co si přál. Chtěl být Pánem Síly. S Dardnem trénoval jen párkrát, ale za tu dobu se pár věcí naučil. 
Nemohl se ale spojit s radou Pánů Síly, byl úplně sám. Navíc, nad Shadows se stahovaly mračna, 
hned ze dvou stran – Sithové a STF. Scorch věděl, že nyní musí opevnit stanoviště Alfa tak, aby do-
kázalo odolat jakékoliv hrozbě. Je to doslova poslední základna Shadows. Scorch se pak vrátil do 
chrámu, který na planetě zřejmě zbyl po Jediích, a začal meditovat. Navíc, byl už připraven dobýt Nar 
Shaddaa zpět. Na orbitě stanoviště Alfa čekala flotila křižníků třídy Aggressor, Vengeance a Keldabe a 
mnoha dalších. 
 
Re-Ros žil už rok v ruinách a stále vzpomínal na tu událost, kdy Republika napadla tuto planetu. Teh-
dy všichni Jediové utíkali ve svých stíhačkách z povrchu, aby si zachránili život před armádou šílené-
ho Maršála. Re-Ros tehdy odlétal jako poslední a jako takový doletěl i na orbitu planety. Zde ale žád-
né jiné stíhačky Jediů nezachytil. Bylo mu to jasné – Republiková flotila je zničila. Nikdo tedy z planety 
neuprchl. Re-Ros byl jediný, kdo tento masakr přežil. Byl už smířen s tím, že skončí jen jako obyčejný 
Padawan… Uslyšel ale přilétávat nějakou loď. První za tu dlouhou dobu.   
 
Stoorge a jeho muži se už blížili k ruinám, kde má ten Jedi prý bydlet. Měli s sebou tvory Ysalamiri, 
takže je případný Jedi nemohl vycítit. Vojáci se rozmístili kolem malé svatyně z dávných časů. Nikdo 
zde nebyl, a tak vešli dovnitř. Uprostřed místnosti Stoorge nalezl nějaké vybavení. A za svými zády 
aktivující se světelný meč. Když se ohlédl, čepel meče už byla u jeho krku. Re-Ros naznačil, aby 
ostatní vojáci odhodili zbraně.  
 
Pak udělal několik rychlých pohybů a Ysalamiri byli mrtví. Nyní Jedi mohl používat Sílu – také začal. 
Vojáci padali na zem, ale sám Stoorge měl kvalitní výcvik klonů a dokázal se bránit. Tasil svůj vibro-
meč a nastal boj. Re-Ros byl ale rychlejší a silnější a tak brzy Stoorge skončil na zádech. Věděl, že 
tady jeho život končí, jeho služba v týmu „Republica“. Re-Ros chce vědět, proč ho ti vojáci chtěli za-
tknout, nebo zabít. Stoorge vysvětluje, že je to rozkaz Maršála. Re-Ros pak chce vědět, jestli se Sto-
orge účastnil bombardování této planety před rokem, a jestli tehdy někdo republikové flotile unikl. 
 
Stoorge ale vysvětluje, že za útokem nestála Republika, ale Shadows pod vedením Pánů Síly. A prý 
nikdo neutíkal, nebylo proč. Útok byl prý odražen. Zbylí místní Jediové prý žijí v jiném chrámu, na 
planetě Cejansij. Re-Ros neví, jestli mu může věřit, ale přesto ho nechce zabít. Stoorge je překvapen, 
ale Jediové nejsou žádní vrazi. Re-Ros ho nechal na živu a Stoorge mu to chce splatit. Chce s ním 
odletět do chrámu Jediů a pomáhat jim. Ale neví, jestli zbytek jeho mužů z týmu „Republica“ bude mít 
stejný názor. Re-Ros se mezitím pustil do jejich léčení. Vojáci se rozhodli, že budou stát za svým veli-
telem. Celá skupinka pak nastoupila do raketoplánu a odletěla na Cejansij. 
 
Nar Shaddaa byla od okamžiku svého dobytí neustále opakovaně a opakovaně opevňována, Razer ji 
nemínil ztratit stejně snadno, jako ji díky svému brilantnímu plánu získal. Protože věděl, že vesmírné 
flotily můžou být odlákány nebo obejity, věnoval od začátku pozornost především pozemním sílám. 
Nar Shaddaa – to bylo nespočet miliard všemožných bytostí, povětšinou neuznávajících jakoukoli 
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autoritu, kromě jediné, hrubé síly. Naštěstí té měl Razer více než dost. Ne miliony, ale stamiliony droi-
dů byly rozmístěny po celém povrchu planety, většina z nich byla z nové série a proto nezávislá na 
vnějších zdrojích energie, nebo velících centrech, poslouchala přímo Rustyho a Razera. Razer myslel 
i na to zpropadené EMP, které proti němu v posledních letech stále častěji kde kdo používal. Nebylo 
možné jen tak přijít s něčím, co by ho vyrušilo, ale bylo možno (a také to udělal) chránit proti němu 
droidy pomocí silových polí. Těch bylo po planetě rozmístěno několik stovek a byly na sobě navzájem 
nezávislé, plošný EMP útok na celou planetu proto nebyl vůbec efektivní. Těch pár milionů droidů v 
ulicích bude okamžitě nahrazeno z rezerv nebo přímo z nově postavených továren.  
 
Na povrchu byly již od minula instalovány velice destruktivní bomby schopné zničit hlavní energetické 
uzle a zneschopnit tak celou planetu na několik měsíců, to však nebyla poslední možnost. Kdyby i toto 
opatření selhalo, byla připravena partyzánská a žoldácká armáda složená z normálních živých bytostí, 
případný dobyvatel by tak nebyl schopen planetu plně ovládnout ani za rok. 
 
K Badonovi se dostaly příjemné zprávy – plány na výstavbu nové Star Forge, pojmenované jako Star 
Factory, byly hotové. Nyní zbývalo pouze začít stavbu. Stanice bude postavena v blízkosti planety 
Vjun, ale tato informace byla přísně utajována. Badon také přikázal HK-75, aby v případě, že by začal 
najednou vydávat nesmyslné rozkazy, nechal rozmrazit skutečného Badona, který je stále uzavřen 
v hibernaci. Jenom on může přes speciální kód klon zničit. V jiném případě by se musel tento klon 
zničit jinak. Také přikázal, aby byli pozorováni vojáci, kteří se právě podrobovali genetické změně. 
Kdyby se něco dělo, může ještě kontaktovat Raegara… Potom Badon odešel cvičit Sivu. 
 
Řád Jedi čekaly v následujících letech velké změny. Nyní byl u mnoha lidí neoblíbený, věřilo se, že 
nebýt jeho, tak by žádné kruté války se Sithy nikdy nebyly. Jejich čest a dobrosrdečnost nebyla lidmi 
ani zdaleka doceňována, pod vlivem buřičů, jakými byli především Maršál a Razer, hledalo civilní oby-
vatelstvo na Jediích pouze negativní vlastnosti. A první z těch změn právě prošla dveřmi.  
 
Toho dne se v chrámu nic zvláštního nestalo. Probíhala každodenní rutina, spočívající ve cvičeních 
nových Jediů, rekonstrukci několika zbylých místností chrámů a posilování obrany pro případ, že by se 
STF nebo Republika rozhodly zaútočit. K armádě se přidalo sedm nových vojáků, služebnictvo dostalo 
posilu ve formě jedné nové služky a sluhy. Na planetu přiletělo pět obchodníků a tři odletěli. Dorazili 
další dva uchazeči o studium.  
 
Capro byl už trochu odrostlý na trénink, ale mistři se shodli, že v něm bude dostatečné nadání, aby 
stálo za výcvik. Drobný mladík, který pocházel z velkoměsta na planetě Shadows, si snadno v chrámu 
získával přátele, každý ho měl rád. Projevoval neuvěřitelnou horlivost a snahu, když šlo o věci Síly. 
Když se rozhodovalo, který z mistrů si ho vezme do učení, padla volba na Velmistra Koba, který se 
konečně rozhodl přijmout nějakého Padawana.  
 
Druhý z nich, Strod il-Vtemn, pocházel ze zapadlé planety v Impériu. Už od první chvíle co vstoupil na 
planetu Jediů, projevoval mimořádné nadání pro věci Síly a neuvěřitelnou moudrost, kterou se mohl 
rovnat mistrům. Byl shledán jedním z nejlepší uchazečů, jaké řád v poslední době měl. Nikdo ani ne-
pomyslel, že za maskou přívětivého mladíka by se mohl skrývat někdo jiný. Jeho mistrem se stal Mistr 
Mayolo.  
 
O několik dní později zmizelo z chrámového trezoru mnoho tajných materiálů a osobních složek Jediů. 
Většina materiálů byla obnovena z počítače, ale zloděj, který nezanechal absolutně žádné stopy, se 
nikdy nenašel. Speciální ochrany, schopné zastavit jakoukoliv bytost s aurou Síly, naprosto selhaly. 
Všechny tajné kódy byly vzápětí změněny, aby je nikdo nemohl zneužít. Jediové teď opravdu pocítili, 
jak je jejich pozice v galaxii vratká, když byli okradeni ve svém vlastním chrámu. 
 
Síly, odhodlané zničit Jedie, si zamnuly ruce. Jejich špeh nevzbudil žádné podezření a tak byl i po-
slední nepřítel v galaxii, který je mohl zastavit, nakažen zlem… 
 
KONEC. 


