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Profesor byl poražen a s ním i celý Roj. Jeho nejne bezpečnější agenti, operující v řadách 
galaktických frakcí, byli do jednoho eliminováni. A gent u STF, Prost, byl odstran ěn Razerem již 
v po čátku jeho mise. Kapim, zv ěd u Impéria, byl zabit Badonem ihned po odhalení je ho pravých 
záměrů. Agent u Shadows, Rapish, byl zabit Scorchem v bit vě u Bothawui. Špion u Jedi ů, Opraje, 
posloužil jako testovací subjekt pro sérum Lambda r ušící genetické vylepšení. Spare, špion u 
Republiky, padl znovu rukou Scorche, tentokrát b ěhem bitvy v pyramid ě, stejn ě jako sithský špion 
Opsi, kterého zabil Badon. 
 
Vyšet řování, které každý z v ůdců ve své frakci na řídil, skute čně potvrdily, že vliv Roje byl zcela 
vymazán. A tak se frakce pustily do obnovování t ěch nedozírných škod, které situace v posledních 
letech zp ůsobily. Nastala však doba nejistoty, nikdo neví, co  bude následovat.  
 
 
Mandalorian již několik měsíců létal od systému k systému a hledal práci. Potřeboval totiž peníze na 
splnění svého úkolu. Potřeboval hodně peněz. Loď, ve které létal, byl transportér třídy Corona. Ukradl 
ji na jedné planetě jistému zločinci a pojmenoval ji „Golden Stalker“. Jeho cílem byla nyní lesní planeta 
Nibiru, na které zachytil zprávu, že kdosi hledá lovce nebezpečných zvířat. Odměna byla poměrně 
vysoká, takže to bral. 
 
Vletěl do atmosféry a přistál v místní osadě. Byla to dřevorubecká vesnice, docela primitivní. Starosta 
ho již očekával. Nevěděl o něm nic, tak jen napnutě stál a sledoval, jak se rampa pomalu sklápí. 
Z nitra lodi vystoupil Mandalorian. Ve svém opraveném brnění, doplněném o spoustu nových funkcí, a 
se všemi svými zbraněmi, vypadal velmi impozantně. Starosta se zarazil. Nečekal, že přiletí někdo 
takový. 
 
Mandalorian ho však ujišťuje, že je tím lovcem, kterého hledají. Starosta mu vysvětluje, že místní 
dřevorubce ohrožuje pětičlenná smečka nějakých obrovských plazů. Posílá ho na místo, kde zaútočila 
naposledy. Mandalorian bez dalších otázek mizí v hustém lese. 
 
Aktivoval interní scannery a detektory pohybu. Procházel mezi stromy a pátral po jakýchkoliv stopách. 
Asi po třech hodinách konečně něco našel. Roztrhaná zvěř. Prozkoumal mršinu a zjistil, že tu bylo pět 
těch zvířat. Detektor zachytil pohyb za jeho zády. Rychle se otočil. 
 
Právě v tu chvíli z houští vyskočil asi třímetrový plaz. Skočil na něj a srazil ho k zemi. Snažil se mu 
zakousnout do krku. Mandalorian vysunul z předloketních chráničů dlouhé čepele a zarazil je plazovi 
z boků do hrudníku. Plaz zachrčel a byl mrtvý. Mandalorian ho odstrčil a zvedl se na nohy, ale 
detektor mu znovu hlásil další pohyb, tentokrát ze dvou směrů.  
 
Mandalorian předstíral, že o nich neví. Zasunul čepele a místo nich aktivoval vrhače mikro-raket, 
taktéž umístěné na předloktí. Z hlubin lesa vyskočili dva plazi, jeden zleva, druhý zprava. Mandalorian 
jen rozpažil a pohybem prstů vydal příkaz k palbě. Mikro-rakety opustily hlavně a zavrtaly se plazům 
do hlav, vteřinu poté explodovaly.  
 
Ještě jejich těla ani nedopadla na zem a na Mandaloriana se zezadu vrhnulo další zvíře. Jetpack se 
ale zapnul rychle a Mandaloriana vynesl čtyři metry do vzduchu. Plaz proskočil pod ním a vrazil hlavou 
do kmene stromu. Mandalorian zůstal ve vzduchu a pustil na cíl dvojici mikro-raket. Zvíře bylo 
v okamžiku roztrháno na kusy. Kmen byl výbuchem narušen a tak strom spadl.  
 
Odhalil tak výhled do vzdálenější části lesa. Mandalorian ihned spatři něco, co tam nepatřilo. Nějaký 
vrak, nejspíše vesmírná loď. Ležel mezi stromy, zaražený do země. Napadlo ho, že to prozkoumá. 
Rychlým krokem byl u něj za pár minut.  
 



Skutečně se jednalo o loď. Byla nákladní, ale poměrně malá. Vypadalo to, že sem spadla teprve 
nedávno. Mandalorian odstřelil dveře transportního prostoru a posvítil dovnitř. Byly tam opancéřované 
krabice s logem huttského gangu, možná nějaké trezory. Jejich zámky byly docela složité, naštěstí 
byla jedna krabice otevřena, zřejmě zásluhou prudkého nárazu. Byla plná kreditů, mohlo jich být tak 
za milion.  
 
Mandalorian se usmál. Ani si nevšiml pátého plaza, který se k němu zezadu pomalu blížil. Jakmile 
zavřel víko krabice, zvíře mu skočilo na záda a mocnými pařáty se ho snažilo rozsekat, brnění naštěstí 
drželo. Mandalorian byl překvapen, ale zachovával si chladnou hlavu. Zapnul jetpack, který ho 
bleskově katapultoval vzhůru, ke stropu. Do něj narazil tak prudce, že zvíře, stále se držící jeho zad, 
omráčil. Jetpack se vypnul a Mandalorian i s plazem dopadl zpět na podlahu. Plaz začal znovu nabírat 
vědomí, tentokrát mu ale Mandalorian prořízl čepelí krk.  
 
Bylo po všem. Mandalorian se vrátil do vesnice brzy po západu slunce. Starosta mu dává deset tisíc 
kreditů jako odměnu, ale Mandalorian si bere jen pět tisíc. Vysvětluje, že zabití zvířat nebylo zas tak 
složité. 
 
Mandalorian nastoupil zpět do lodě a odstartoval. Ještě než opustil planetu, letěl k vraku té transportní 
lodi a všech padesát krabic si naložil na palubu. Vrak potom rozstřílel blasterem tak, aby ho nedokázal 
nikdo další identifikovat.   
 
Neznámá stanice na neurčitém místě. Patří mezi nejmenší modely – malý obytný prostor, ze kterého 
se přechází do laboratoří sloužících zároveň i jako řídící centrum. Ozbrojená byla minimálně. Patrně 
se jednalo o upravenou polní lékařskou stanici. Většinu jejího objemu tvořil hangár, ve kterém se 
nacházelo čtyřicet jedna lodí. První z nich byla cestovní loď, která byla naposledy registrována před 
mnoha lety na Tatooine. Zbylých čtyřicet plavidel byly stíhačky s podporou cestování hyperprostorem 
neznámého typu – nejspíš se jednalo o prototyp a třicet devět kopií. Zvláštní bylo, že neměly podporu 
života a žádné komunikační technologie.  
 
Jediný obyvatel stanice se probudil. Bylo šest hodin ráno, což znamenalo, že pro něj začal další 
pracovní den. Den číslo tři tisíce čtyři sta osmnáct. Tolik dní již strávil na této stanici. Ale ode dneška 
se měl jeho život změnit. Za chvíli si obyvatel sedal v laboratoři za stůl a prohlédl si oknem druhou 
místnost. Laboratoř byla upravena tak, že místnost, která původně sloužila jako operační sál a od 
přechodní komory, kde docházelo k dezinfekci, byla oddělena oknem. Obyvatel místnost upravil tak, 
aby se z dezinfekční komory dalo skrze sklo prohlédnout do sálu, ale zpět ne – umístil tam 
jednosměrné zrcadlo. Ještě chvíli hleděl vedle. Přemýšlel. Tolik let práce se blíží ke konci. Nyní stačí 
stisknout tlačítko a mohutný mechanismus, který svá chapadla natáhl po celé Galaxií, se pohne. 
Proces bude dlouhý, ale na konci... Přestal přemýšlet. Přitáhl si klávesnici a napsal jediný příkaz: 
Spustit. Zvedl hlavu zpět k sálu. Na první pohled se nic nezměnilo. Opět sklonil hlavu ke klávesnici a 
krátkou zprávou se dotázal, zda-li bylo všemu porozuměno. A téměř okamžitě se na obrazovce 
objevilo souhlasné ano. Obyvatel se usmál. 
 
Za několik minut se dveře hangáru otevřely – po dlouhém nepoužívání se na kloubech usadil hvězdný 
prach, který se tak uvolnil a rozletěl se po okolí. A z tohoto hávu vylétlo čtyřicet lodí a po chvíli se 
každá vydala jiným směrem. 
 
Golden Stalker se blížil k prvnímu hlavnímu cíly – planetě Hapes, trůnnímu světu Hapeského 
Konsorcia. Takto hluboko se dokázal dostat jen díky maskovacím systémům, Hapané jsou totiž v 
posledních letech velmi opatrní a nepustí do svého území každého. Dostat se však na planetu 
samotnou bylo pro Mandaloriana nemožné. Ne v jeho lodi.  
 
Proto kontaktoval jednu nákladní loď, která zrovna na povrch planety mířila. Jejímu kapitánovi vyjevil 
své přání. Vysvětlil, že se potřebuje dostat do hlavního města, avšak nemá žádnou šanci, protože 
nemá žádná potřebná povolení. Mandalorian věděl, že vyhrožování tu nepomůže. Upoutalo by 
zbytečně moc pozornosti. Místo toho kapitánovi ukázal hromadu kreditů… a stejně takovou nabídl, 
když ho z planety také dostane.  
 
Kapitán na tom asi nebyl finančně nejlíp a tak vcelku rychle souhlasil. Mandalorian zanechal Golden 
Stalker na místě, skrytý maskovacím polem a se zapnutým navigačním radiomajákem, a spojovacím 
tunelem přelezl do nákladní lodi. Když ho kapitán spatřil, v celé jeho zbroji a se spoustou zbraní, 
zaváhal, ale než stačil cokoliv udělat, Mandalorian mu předal první část odměny.  



V další chvíli už malá loď pokračovala v cestě. Trvala jen pár minut. Orbitální hlídkové lodi zastavily 
každé plavidlo a důkladně ho proskenovaly. Tam, kde bylo jakékoliv podezření, přišla na řadu osobní 
prohlídla paluby ozbrojenou stráží. Nákladní loď však prošla poměrně rychle a za chvíli již vstupovala 
do atmosféry.  
 
Přistávala v hlavním městě, Ta'a Chume'Dan, které bylo sice malé, ale velmi rušné. Mandalorian se 
schoval do kontejneru, který byl následně vynesen droidem do skladiště. Když se nikdo nedíval, vylezl 
ven a našel vstup do kanalizace, ve kterém rychle zmizel. Tudy se dostal do centra města a potom k 
nejbližšímu východu pod nějakou budovou. Vylezl a objevil se ve sklepení nějaké starší budovy.  
 
Spatřil protokolárního droida, který zrovna něco zjišťoval na počítačovém terminálu. Tiše se k němu 
přiblížil a ze zápěstí vysunul výkonný paralyzér. Rychlým chvatem jím udeřil droida zezadu do hlavy. 
Droid se nárazem pohnul, ale vteřinu poté byl zcela nehybný. Mandalorian zapnul svůj příruční 
počítač, který měl na pravém předloktí, a kabelem ho propojil s protokolárním droidem a terminálem. 
Využil droidovy přístupové kódy a snadno se naboural do informační sítě. Letmo prohlédl mapu města 
a lokalizoval vládní palác. Potom ještě shlédl rozpisy stráží, deaktivoval pár kamer, senzorů a 
obranných věží.  
 
Pak vyšel ze sklepa do přízemí. Byl v servisní chodbě nějakého hotelu. Dveřmi pro personál vyšel ven 
a schoval se za krabice. Musel být velmi rychlý a velmi opatrný. Měl na sobě stále svoji žlutou 
mandalorianskou zbroj, kterou by tu zřejmě nikdo nepřehlédl.  
 
Postraními uličkami se dostal až k zadní části paláce. Bezpečností systémy tu byly stále aktivní, byly 
totiž nezávislé na městské síti. A kromě nich spousta strážných a droidů. Mandalorian nastražil malou 
nálož do jednoho kontejneru a utekl se schovat. Nálož za chvíli vybuchla, s dost pronikavým hlukem. 
To upoutalo pozornost všech.  
 
Stráže se seběhly na to místo a začaly ho prohledávat. Zalarmovaly záložní síly a pyrotechnické 
oddíly. Droidi zabezpečovali celou oblast. Hlavní brána do paláce se pomalu zavírala neprůstřelnými 
vraty. Ale nebyla tak rychlá… Mandalorian, nyní nikým nepozorován, doběhl k bráně a na poslední 
chvíli proklouzl zmenšující se škvírou.  
 
Když byl na druhé straně, rozstřílel ovládací panel, takže bránu už nikdo otevřít nedokázal, ne hned. 
Do haly hned vběhli strážci v honosných uniformách, vyzbrojeni zdobnými kopími, a snažili se vetřelce 
eliminovat. Mandalorian však dva z nich srazil k zemi dobře mířenými chvaty a dalšího omráčil 
neurálním blasterem. Chodbou se pak vydal do nitra paláce… stačilo je následovat drahý koberec a 
starožitnou výzdobu na zdech.  
 
Dorazil před trůnní sál. Dveře byly zavřené a hlídané šesti členy královské gardy. Měli vibro-meče, 
blasterové pistole a velmi kvalitní výcvik boje s oběma najednou. Na Mandaloriana se vrhli všichni 
zároveň, obklíčili ho a doráželi na něj střídavě výpadem a výstřelem. Mandalorian uhýbal, jak jen se 
dalo. Z chráničů předloktí vysunul čepele a jimi vykrýval to, čemu se uhnout nedalo. Tu a tam schytal 
zásah blasterem, ale brnění to ustálo.  
 
Za chvíli byli stráže na zemi, vyřazené z boje. Mandalorian ze zad sejmul ruční blasterový kanon a z 
bezpečné vzdálenosti namířil na dveře. Mohutný výstřel prorazil slušnou díru. Mandalorian skrze ní 
vešel do sálu a rozhlédl se. Byl prostorný, oválný, s trůnem a několika židlemi pro rádce. U zdí byly 
sochy velkých vládců minulosti. Za jednou takovou sochou se skrývala osoba v honosném rouchu. 
Byla to Královna Matka, vládkyně Hapeského Konsorcia. 
 
Mandalorian ji ujistil, že se nemusí bát, že přišel v míru. Jeho hlas byl deformován přílbou. Královna 
tomu nechce věřit, ale Mandalorian ji ujistil, že nikoho nezabil. Ty muže jen omráčil. Královna opatrně 
vystoupila z úkrytu a představila se – je to Královna Matka Latika Mar. Zeptala se, co po ní vlastně 
chce. Mandalorian vysvětlil, že přináší příkaz, který bohužel musí splnit. Ale je to v jejím zájmu. 
V zájmu celé galaxie. Mandalorian vytáhl disk z pouzdra. Na disku jsou holografické záznamy, které jí 
všechno blíže vysvětlí. Tuto galaxii postihne velké nebezpečí. Větší, než jaké představoval Profesor. A 
bude to již brzy. Pokud udělá, co po ní Mandalorian žádá, přežije. Královna se ptá, kdo ho posílá, ale 
to není podstatné. Důležité je jen toto: musí sjednat alianci s následujícími frakcemi – CSA, Impérium 
Ssi-Ruuvi, rasou Aing-Tii a s Mandaloriany. Má na to čas do konce tohoto roku, pak již může být 
pozdě.   



Královna však namítá, že to bude složité. Ty frakce jsou zločinci a barbaři. Konsorcium s nimi nechce 
mít nic společného. Neví, proč by měly přistoupit na jeho žádost. Ale o to se už Mandalorian postará. 
Mandalorian zaslechl dusot mnoha párů těžkých bot a pokřiky vojáků. Blížili se. Naposledy řekl 
Královně, aby to udělala. Pak tasil blasterový kanon a vystřelil vzhůru, kde prostřelil honosný 
prosklený strop. Neprůstřelné sklo se rozlétlo na tisíce kusů, které spadaly dolů. Mandalorian zapnul 
jetpack a vyletěl ven z paláce. Chvíli po něm do sálu vtrhla početná garda. Chtěla spustit palbu, ale 
Královna je zastavila. Sebrala disk a zamyšleně si ho prohlédla.  
 
Bouřlivé ceremonie otřásaly celým světem Impéria. Profesor byl mrtev, jeho vojáci zničeni nebo 
vyhnáni za okraje známé galaxie. Válečná mašinérie se konečně zastavila, lid slavil. I Darth Badon se 
připojil k oslavám a svojí přítomností uctil na desítky planet. Impérium se konečně vrátilo na svá 
dlouho ztracená území. Nastalo období opravy škod způsobených válkou. Na obnovu těchto planet 
putovaly nyní obrovské částky peněz, naštěstí ještě z imperiálních rezerv. Všechny zbrojní továrny, až 
na Star Factory, Arc Hammer a několik nejvýznamnějších, zastavily svoji zbrojní výroby, nebo jen 
prudce snížily kapacity. Místo obvyklých křižníků a destruktorů se teď vyráběly nákladní a transportní 
lodě. I droidi se vyráběli spíše pracovní a protokolární než bojoví. Celé Impérium se alespoň na krátký 
čas přeorientovalo na civilní výrobu. Jinak by nebylo schopné zajistit vše potřebné pro svůj lid. Nyní 
nastal čas přeorganizovat Impérium na kdysi zmíněnou Galaktickou ligu. Badon toto deklaroval asi 
dva měsíce po skončení války. Celé Impérium se rozdělilo na sedm velkých správních oblastí. Nyní 
nastala doba prosperity. 
 
Déšť, vskutku fascinující věc, tmavý déšť podivné směsi chemikálií, která však je tou jedinou věcí, 
která tu udržuje dýchatelnou atmosféru. Mikroskopické a neviditelné obláčky vznikají a téměř ihned 
mizí v doprovodu tichého zasyčení, jak směs dopadá na neznámou horninu. Dokonalá chemická 
eroze odkryje jen ušlechtilou část horniny odolné proti této reakci. Podivný a zapomenutý jev na 
podivné a zapomenuté planetě. Re-Ros ze svého úkrytu pozoroval, jak se černé kapičky rozplácávají 
o zem. Krajina se tu mění obrovskou rychlostí, je proměnlivá jak jen život může být. Dříve, před 
desítkami let, se po téhle planetě mohli těžaři utlouct, veškeré vzácné kovy se nacházely v 
několikametrové vrstvě na povrchu, dílo přírody bylo rozkradeno a zničeno během několika let. 
Později už se tu těžba nevyplatila, hustota vzácných kovů nebyla bůhvíjaká, aby se vyplatilo „kopat“. 
Ale díky těžbě se odkryla vrstva hlušiny a kyselý déšť nějakým zázrakem vytvořil dýchatelnou 
atmosféru během pár let.  
 
Ale i tak, planeta je osamocená, je prázdná a bez života a za pár let se tu opět nebude moci dýchat. 
Jediovi to bylo jedno. Neměl přátele, teď už napevno věděl, že nemá ani rodinu, Síla ho opustila a 
Jediové, jeho učitelé, mu nedokázali poskytnout ani tu trochu toho, co ho mohli naučit, ale ani to by asi 
nestačilo. 
  
Myšlenky dokáží zasáhnout leckdy mnohem víc než jakákoli jiná zbraň. Re-Ros se vzdal naděje, vzdal 
se života, kdysi měl jeho život smysl, chtěl porozumět Síle, chtěl být jejím spojencem. Ten cíl tu byl 
pořád, ale Re-Ros už o něj ztratil zájem, nedokázal mu poskytnout uspokojení a klid tak jako dřív. 
Život se zdál tak bezvýznamný, stejně jako jedna kapka v tomhle dešti. Dřív to bylo jiné, kdy se to 
změnilo? Tehdy, ano tehdy, když potkal Scorche... 
 
Re-Ros ho nedokázal porazit, nepředstavoval pro něj ani takovou hrozbu, aby ho Scorch zabil. Ani 
proti němu nepoužil světelný meč, prostě mu prorazil psychickou bariéru a uspal. Uspal. Jedi se vrátil, 
ale celá jeho mise byla v podstatě fiasko, vše pro nic. Chtěl se zlepšit, chtěl se mu vyrovnat v příštím 
souboji, ale v Chrámu už nebyl čas ani místo pro výuku, byla válka. Nevěděl si rady, užíral se 
zoufalstvím a hladem po nových schopnost, možná i touhou po pomstě. Ale místo toho dostával jen 
další a další jiné úkoly. Upnul se k Síle, zoufale prosil o vidění, znamení nebo náznak, nedočkal se 
ničeho. Zůstal stát nikde a někde, řád mu nepomohl, mistři mu řekli, že je ovládán strachem a touhou 
po pomstě a že tyto emoce musí dostat pod kontrolu. Dostal na misi dohled, prý pro jeho vlastní 
dobro. A tehdy, tehdy, když to potřeboval nejvíc, Síla ho zradila, opustila, nedokázal ji dosáhnout ani 
se k ní přiblížit. Dohled zemřel, Re-Ros utekl. Ztratil všechno, odletěl pryč – do pustiny, sem. Stíhačka 
je již jistě kyselinou příliš poznamenaná, než aby ji bylo možné zprovoznit. Zbyla mu jen tahle jeskyně 
a mizerný výhled na krajinu pokrytou podivným černým deštěm. Jak dlouho tam seděl, to neměl 
ponětí, jen sledoval déšť. Jeho oči byly mírně přivřené, ústa otevřená a vyprahlá, ani Jedi nevydrží 
bez vody a jídla tak dlouho. Jak marný je život... 
 



Jeho téměř vyhaslé smysly však náhle přeci jen něco zaujalo, něco, co už nedokázal popsat. Možná 
se mu to jen zdálo, ale viděl muže procházejícího skrz déšť, kapky jako by ho ignorovaly a prolétaly 
jeho tělem. Jeho silueta se stále zvětšovala, mohlo to trvat hodiny nebo také vteřiny, těžko takové věci 
soudit. Nicméně neznámý se přiblížil k vchodu do jeskyně a vešel, jeho tvář nebyla vidět, byla zakrytá 
podivným stínem jeho kápě. Celá jeho postava byla monotónně oděna v černé, až na znak na kápi, 
který se opakoval ve větším provedení na jeho zádech. Oba muži na sebe notnou chvíli koukali. Až 
nově příchozí začal rozhovor. Může Re-Rosovi nabídnout to, co hledá. 
 
Re-Ros pomalu mrknul a změnil výraz obličeje. Zeptal se ho, co hledá. Neznámý se pousmál a 
odpověděl, že hledá poznání a pomstu. Re-Ros ale namítl, že neexistuje způsob, jak toho dosáhnout. 
Ale muž ho přesvědčil, že teď už ano. Je ochoten ho učit Temné straně. Re-Ros na to přistoupil, i když 
už není spojený se Sílou… 
 
Re-Ros se v tu chvíli probral ze snu. Takhle živý sen nikdy nezažil. Něco bylo jinak. Cítil ji, cítil Sílu, 
víc než kdy dřív. Byl to ten nejsilnější vjem, jaký snad lze v životě zažít. Najednou si toho všiml, déšť 
ustal a před vchodem do jeskyně dosedával malý raketoplán. Jeden boční poklop se otevřel a Re-Ros 
spatřil onoho tajemného muže. I přes tu dálku slyšel jeho hlas, který mu říkal, že teď bude jeho novou 
cestou. Re-Ros nechal vše za sebou, své pochybnosti, svoji nedůvěru v sebe a také svoji jedijskou 
morálku. Teď už jí nebude potřebovat. Udělal první krok do své nové budoucnosti. Budoucnosti, kde 
najde poznání a pomstu. 
 
Tmavou budovou se plížilo několik osob. Čtyři měli na sobě brnění speciálních komand Nové 
Republiky, zbytek uniformu planetární bezpečnosti. Zatím nenarazili na žádné potíže. Zdálo se, že 
tajná služba protentokrát udělala svou práci dobře. Konečně došli ke dveřím do laboratoře. Dva 
členové komanda se rozmístnili po stranách dveří, třetí je začal pomalu otvírat a jejich velitel stál 
opodál, připraven krýt své kolegy, zatímco planetární bezpečnost hlídala týl. Díky tomu, že město 
odstavilo kvůli akci energii v celé čtvrti, za chvíli už bylo komando uvnitř, rychle analyzovalo situaci a 
hledalo cíl. 
 
Desátník Casor Hokan se snažil potlačit nervozitu. Byla to jeho první mise, a to hned týden poté, co 
nastoupil k domobraně. I když byl jedním z nejlepších studentů na Důstojnické akademii a ukončil ji 
jako jeden z nejmladších absolventů, pořád to byl jen šestnáctiletý kluk, i když fyzicky mimořádně 
zdatný. Po pěti minutách se z vysílaček domobrany ozvalo tiché zacvakání, potvrzení od komanda, že 
místnost je zajištěna a nehrozí nebezpečí, a tak pomalu vešli do laboratoře. 
 
Nebo alespoň do toho, co z ní zbylo. Sice ve tmě neviděli tak dobře jako komando se svými infravizory 
v helmách, ale i jejich svítilny ukazovaly totální zkázu, jako kdyby všechno zničil požár a rozmetal 
vichr. Ať se tu událo cokoliv, přišli pozdě. Velitel komanda ohlásil, že se právě snaží získat nějaké 
údaje z přístrojů, ale všechny jsou roztavené – zřejmě z nich nedostanou nic. Velitel planetární 
bezpečnosti se dotázal, jak je to s cílem. Velitel komanda ale řekl, že po něm není žádná stopa. Již 
vydal povel na obnovení energie, takže to tu brzy budou moci prohledat důkladněji. 
 
Vzápětí se rozblikalo několik světel, ale zároveň kvůli zkratům vypuklo mnoho menších požárů. Casor 
se rozběhl k nejbližšímu požárnímu přístroji, ale poklouzl na troskách a rozplácl se na podlahu. A v té 
chvíli to uviděl – spod skříně, sotva deset centimetrů od jeho tváře, se na něj šklebila lebka bez očí, 
pokrytá dočerna spáleným masem. Desátník Casor Hokan vykřikl hrůzou… 
 
…a vtom se padawan Casor Hokan probudil z „denní“ noční můry, která se mu vracela už čtyři roky. Z 
nějakého důvodu se mu pořád snilo o jeho první a zároveň poslední misi v bezpečnostních složkách. 
Tehdy měli za úkol zajistit bývalého imperiálního vědce, který se už pár let schovával. Doteď se 
neobjasnilo, co ho zabilo, ani jaký vedl výzkum. Tehdy se Casor nervově zhroutil, ale naštěstí v něm 
Jediové objevili schopnost používat Sílu a vzali jej do výcviku. 
 
I když se noční můra vracela, dokázal se z ní díky Síle vzpamatovat okamžitě pro procitnutí. První, co 
uviděl po vytržení ze snu, byl Detektor výkyvů Síly. V duchu si vynadal, že opět usnul ve službě, a dal 
za pravdu svým spolužákům, kteří se mu často vysmívali, že z něj nikdy nebude pořádný Jedi. Vždyť 
nedokázal ani jen pohnout malým kamínkem – vůbec neměl telekinetické schopnosti. Proč si ho vůbec 
jeho mistr vybral za padawana? Možná to bylo díky jeho ostatním schopnostem v Síle. 
 



Dokázal předvídat pohyby soupeře o setinu vteřiny dřív než ostatní Jediové, díky čemuž měl v 
soubojích se světelným mečem obrovskou výhodu. V poslední době se začal zlepšovat i ve 
zrychlování svých reflexů – párkrát se dostal do stavu, že se čas kolem něj jakoby zpomalil – ale 
pořád to ještě vyžadovalo příliš mnoho soustředění, než aby to bylo použitelné v boji. Taktéž měl 
veliké nadání pro manipulování myslí. 
 
Casorův mistr byl Joran Maruk. Ten byl vždycky příliš zahleděn do sebe, arogantní a povýšenecký, ale 
přesto mu nikdo nemohl odepřít mistrovství v používání Síly. Na ty, co ji neuměli používat, se vždy 
díval spatra, věřil, že Jediové by měli vládnout galaxii, protože jim Síla ukazuje vždy správnou cestu. 
Když byl mladý, snil o tom, že jednou porazí velké zlo, jako kdysi Luke Skywalker porazil Palpatina. 
Když zestárl a žádné velké zlo nepřišlo, stanovil si nový cíl – vychovat Jedie, který jednou porazí velké 
zlo. Věřil, že mu Síla nadělí mocného padawana, jakého měl kdysi Obi-Wan Kenobi, ale byl si jistý, že 
jeho „Anakin Skywalker“ by na Temnou stranu nikdy nepřešel. Když k moci nastoupil Imperátor Black 
Raven a dal rozkaz vyhladit Jedie, odešel do dobrovolného exilu, ze kterého se vrátil až krátce po 
porážce Profesora, kdy zděšeně zjistil, co všechno mu mezitím uteklo. Rychle se však vzpamatoval a 
požadoval „oprávněné místo v Radě Jediů“, čemuž nakonec vyhověli. 
 
Mezi studenty se často vtipkovalo, že v exilu čekal jako Yoda na svého Luka, než se začal nudit. A 
právě tenhle vtip byl příčinou, proč měl teď padawan Casor Hokan službu u Detektoru Síly. Příště se 
určitě nejdřív přesvědčí, jestli není jeho mistr nablízku. 
 
Najednou ho něco vytrhlo z myšlenek. Detektor výkyvů Síly něco zachytil. Bylo to však příliš slabé a 
vzápětí to zmizelo. Kdyby se zrovna nedíval, nikdy by tuto anomálii neobjevil. Bylo to, jako kdyby 
obrovský Maskovač Síly na okamžik nedokázal ukrýt něco ohromně mocné v Síle a nepatrná část této 
Síly unikla do galaxie. 
 
Po tomto objevu se Casorovi obrátil život vzhůru nohama. Mistr Joran Maruk trval na výpravě, která 
měla tuto anomálii prozkoumat. Odmítal však komukoliv vysvětlit důvod, pořád jen opakoval: „Je to 
on.“ Vydupal si v Radě prostředky, i sedm Rytířů Jedi, kteří se dobrovolně přihlásili. Měl to být dlouhý 
let mimo známé hyperprostorové trasy, takže se muselo od nejbližšího hyperprostorového uzlu letět 
opatrně a pouze podsvětelnou rychlostí, pokud výprava nechtěla narazit do nějaké hvězdy, planety, 
nebo být pozřena černou dírou. Mělo to trvat téměř půl roku. A Casor musel letět se svým mistrem. 
 
Kdesi u hranic Galaktické ligy a Sithské říše… Malý pohraniční systém plný planetek a komet, 
nezajímavý pro obě gigantické frakce, se stal dějištěm velice zajímavého incidentu. Tři malé „civilní“ 
fregaty třídy Corellia CS-120 a několik stíhaček Z-220 v pro ně nezvyklé rychlosti pronásledovaly 
neznámou loď, tvarem připomínající zaoblený rovnoramenný trojúhelník a ozdobenou červeným 
pruhem. Zelené blasterové paprsky se nebezpečně blýskaly nedaleko jejího trupu. 
 
V rychlosti byla síla a tahle loď byla rychlá jako blesk, prováděla manévry téměř stejnou rychlostí, 
jakou byl pilot schopný reagovat. Nicméně protivníků bylo víc a vždycky se nějak dostali těsně za ocas 
téhle cizí lodi. Ta také měla otočné dělo a tak si přeci jen nějakou vzdálenost od stíhaček udržovala. 
Malá flotila byla pravděpodobně domobrana, která byla loajální jedné z frakcí, ať už Sithům nalevo 
nebo napravo. Zřejmě zdědila výzbroj z dob Galaktické republiky, ty časy jsou dávno pryč. Teď asi 
z vlastenecké iniciativy pronásledovala malou cizí „jachtu“, která se zčistajasna objevila na jejích 
senzorech a že jich na sithsko-ligových hranicích nebylo málo. Nicméně i zastaralé turbolasery by asi 
dokázaly značně modernější loď rozstřílet. Dokázaly by. 
 
Posádky se asi nechaly strhnout vzrušením z lovu a nevšimly si, že jsou již dávno dost daleko od 
hranic. Najednou se na senzorech objevil o dost větší objekt. Jednalo se o hlídkovou loď Badonovy 
Galaktické ligy, hvězdný destruktor novějšího typu III, který přiletěl zkontrolovat, co se to děje v 
prostoru nárokovaném Ligou. Důstojník destruktoru byl asi mladý a ambiciózní a řekl si, že eliminování 
hrozby blízko tak kritickým hranicím jeho kariéře jen prospěje.  
 
Výkonné řady turbolaserů a torpédometů začaly fregaty zasypávat palbou, kterou zkrátka tak staré 
lodě nemohly vydržet. Jedna za druhou byly likvidovány destruktorem a o stíhačky Z-220 se pak 
postarala korigovaná palba eskadry TIE fighterů. „Civilní“ flotila byla zničena, ať už byla na té či oné 
straně (v hlášení to bude vždy jen nepřátelská flotila), avšak malá neznámá loď s červeným pruhem 
senzorům unikla. Incident se obešel bez jakékoliv politické dohry a kapitán destruktoru dostal 
vyznamenání za vzorné plnění povinností. 
 



O kousek dál se potutelně usmíval Scorch. S jeho novou lodí se mu opět podařilo dostat se na stále 
ještě ostře hlídanou domovskou planetu Roje a vyzvednout si všechny věci, co nechal ve zničené lodi 
Surprise, jejíž trosky pomalu ale jistě začaly mizet v atmosféře. Ty věci byly až příliš cenné, zvláště 
pak ona jedna věc. Škoda, že na sebe upoutal pozornost u hranic, nicméně i tahle loď má své limity. 
Za několik hodin už se opět nacházel u své už ne tak utajené základny, která se teď malou částí řadila 
k Lize, minimálně tou ekonomickou. Koneckonců i Šerá stráž je tady jenom hostem, stejně jako 
Jediové v Republice… 
 
Stoorge se mračil. Z proskleného velínu pozoroval, jak jsou další vojáci označeni za mrtvé 
v tréninkové simulaci. Tréninková hala byl výraz víc než nadhodnocený, protože to vlastně byl jen 
hangár, do kterého se naházely mraky smetí a haraburdí a někde v tom bylo zahrabáno několik 
desítek opravdu hodně starých holo-emitorů. Ty halu jakž-takž pokryly a zaručily alespoň trhaný obraz 
programovatelných nepřátel. Byl to také jeden z důsledků toho, že Republika po porážce Roje velice 
rychle přehodnotila svojí politiku a rozhodla se přesměrovat co nejvíce financí z vojenského do 
ekonomického sektoru. Tento tah byl nezbytný, mají-li se ještě někdy napravit škody po všech 
válkách. Bohužel to také znamenalo snížení financí na projekt SWORD, jak se jednotce začalo říkat 
(Special Weapon of Republic Democracy).  
 
Počet byl dokonce od zákládajících 60 členů rapidně snížen. Veteráni byli, ať chtěli nebo ne, převeleni 
na jiné úkoly, někteří byli povýšení, někteří propuštěni a tak jich zůstalo jen provozuschopné minimum, 
čili i se Stoorgem sedm. Nováčků postupně přibylo až do čísla 30, původní schémata se nakonec 
úplně změnila a každý z veteránů dostal tři bažanty, přičemž každý z nich byl speciálně trénovaný na 
to či ono, tzn. že v jednotce existovalo šest družstev. A každé družstvo se skládá z medika, technika, 
demoličního experta a jednoho, který ovládá boj na blízko, stejně jako na dálku (tato pozice je asi 
nenáročnější) a každý podle svého povolání podstupuje speciální výcvik a fasuje vybavení. Vybavení 
samotné je ucházející; nic převratného, ale za to je všechno bojově prověřené a pro Republiku cenově 
dostupné. Tahle kombinace se zatím v boji ukazuje být nejefektivnější... ale i tak jednotka, ač 
individuální týmy pracují dobře a jejich výkon lze jen těžko zlepšovat, celkově oproti elitním jednotkám 
jiných frakcí dost zaostává. Stoorge i veteráni se snaží jít příkladem a všechna těžká cvičení absolvují 
s nováčky, opět. 
 
Dnes byla na pořadu dne varianta simulace č.17, společná operace všech týmů. Simulace 17 byla 
jednou z netěžších vojenských simulací vůbec. Minimální doporučený počet na zvládnutí této operace 
je 180 vojáků lehké pěchoty, 35 vojáků těžké pěchoty, 8 obrněnců a doprogramovaná vzdušná 
podpora. Jedná se o simulovaný útok na fiktivní sídlo šlechtické rodiny, která je ovšem dosti 
paranoidní, protože její ochranka se skládá ze stovek bitevních droidů, přičemž i několika ze série 4 s 
vestavěným generátorem štítů, nemluvě o několika Crab droidech kdykoliv připravených v houfu 
zaútočit na vetřelce. A na konci tohoto utrpení čeká ještě překvapení v podobě dvou sithských stráží... 
  
Nic z toho samozřejmě nebylo skutečné, vybudovat něco takového by stálo roční rozpočet některé 
větší frakce, droidi tady měli tmavě modrou barvu a pálili simulované střely. SWORDi také nenesli 
ostrou výstroj, pouze elektronickou s majáčkem, který se rozsvítil červeně, pokud senzor zaznamenal 
smrtelný zásah. Stoorge byl rozhodnutý – vojáci to musí zvládnout, jinak je nepustí do akce. 
 
Dnes byla ve velínu ne tak vzácná návštěva – mladší Jedi jménem Torrion, který byl neoficiálně k 
jednotce přidělen. Bylo více než jasné, že kromě bojových zkušeností, které jednotce předává, je tu 
hlavně proto, aby monitoroval, jestli si Republika necvičí komando zabijáků, které by použila proti 
Jediům – po zkušenostech s Týmem Republica to bylo docela pochopitelné. Tým narychlo složený 
z ještě „živých“ členů SWORDů je zahnán do kouta a postupně eliminován. Dnes to nevyšlo, za týden 
je na programu zase sedmnáctka a týden poté zase a zase, dokud to jednoho dne nezvládnou… 
 
V základně organizace Spy Sun. Zdejší kapitán si zrovna stěžoval, že spousta nadřízených je opustila, 
všichni hrdinové někam zmizeli. Nejdřív to byla jejich velitelka Cris, která odletěla neznámo kam. Poté 
zmizel ještě Kain Hasdrubal a nakonec i Garra. Všichni jsou pryč už přes rok. Poručík ho ale 
uklidňoval, že se brzy jistě všichni vrátí. V tu chvíli se ozval komunikátor a z něj dispečer ohlásil, že 
přiletěla stíhačka třídy X-14. To musí být Garra, nikdo jiný tento typ nemá.  
 
Když kapitán s poručíkem vyšli do hangáru, stíhačka zrovna přistála. Poté se otevřely dveře a na 
rampu vyšla černě oděná postava s kápí na hlavě. Oba důstojníci se zastavili a chvíli váhali, než onu 
postavu oslovili. Ale ukázalo se, že to přeci jen je Garra. Sundal si kápi a odhalil tak svoji tvář. Oba 



důstojníci se zarazili překvapením. Zírali na něho a nevěřili svým vlastním očím. Jeho Ossuská pečeť 
byla pryč. Chtěli vědět, jak se dokázal ji zbavit, ale ten to odmítl vysvětlovat. Byl příliš unavený. Zeptal 
se, zda-li je tu Cris, ale když se dozvěděl, že ne, odešel do svého pokoje. Poručík se ho ještě zeptal, 
jestli umí používat Sílu, když už nemá ono prokleté tetování. Garra mu jen řekl, aby se nechal 
překvapit. Jen co Garra zavřel dveře svého pokoje, okamžitě padl na kolena ve strašných bolestech. 
Jen stěží se postavil a dobelhal se k posteli. Na chvíli si lehnul a zavřel oči, ale před sebou viděl stále 
tu hrůzu, co v posledních pár týdnech zažil.  
 
Po akci na Hapesu se Mandalorian vrátil na palubu nákladní lodi a nechal se jí odvést na místo, kde 
se nacházel jeho zamaskovaný Golden Stalker. Zaplatil kapitánovi druhou část odměny a pak už letěl 
pryč, za dalším cílem…  
 
Tím byla domovina rasy Aing-Tii. Bohužel, nevěděl, kde se nachází. V galaktických mapách, které 
měl, vůbec nebyla zakreslena. Přistál tedy na Tatooine, aby se v místních kantýnách pozeptal pirátů a 
obchodníků, jestli o té planetě něco neví. Skoro nikdo ani nevěděl, že nějací Aing-Tii vůbec jsou. To 
málo informací byli jen zvěsti a legendy. Nic kloudného. 
 
Takto putoval po všech velkých městech a vesmírných přístavech na Tatooine celý týden. Nakonec se 
mu podařilo vystopovat odpadlického kapitána, který o Aing-Tii slyšel a něco o nich i věděl. Musel mu 
ale zaplatit tučnou sumu, protože kapitán si svých informací dost vážil. Prozradil, že pracoval pro 
Jedie, jakožto velitel jedné z hlídkových lodí planety Cejansij. Jeden z tamních Rytířů, Lerien Dankin, 
byl prý Aing-Tii. Ačkoliv se s ním kapitán nikdy nesetkal osobně, dozvěděl se z různých zdrojů další 
fakta – tak například, že souřadnice k domovské planetě rasy má v počítači na své lodi. Jenže Dankin 
i se svou lodí je už nějakou dobu nezvěstný… 
 
Mandalorianovi bylo jasné, že tu loď musí najít. Má prý docela unikátní stavbu, takže ji nebude těžké 
přehlédnout, pokud na ní narazí. Mandalorian kapitánovi poděkoval a odletěl rovnou k planetě 
Cejansij. Místní centrum letové kontroly snad bude mít záznamy o vesmírných letech. 
 
Další den doletěl k Cejansij. Doprava tu byla docela rušná: mnoho nových Sílou nadaných bytostí z 
celé galaxie přilétalo do centra Řádu Jedi, aby se staly novými padawany. Ne všichni ale měli to štěstí, 
pro některé už bylo na výcvik pozdě, nebo nebyli připraveni. A tak i mnoho lodí s nepořízenou odlétalo 
pryč.  
 
Golden Stalker vletěl na orbitu a ohlásil se letové kontrole. Ta ho bez dalších dotazů pustila dál. 
Mandalorian vystopoval vysílání a přesně tak určil, kde se budova letové kontroly nachází. Přistál 
normálně v hangáru, spolu s ostatními, ale pěšky se pak vydal na opačnou stranu, do servisních 
chodeb.  
 
Vizor jeho přílby přepnul na skenovací funkci, prohledával chodby a hledal bezpečnostní kamery a 
senzory. Jakmile nějaké objevil, Mandalorian je z bezpečné vzdálenosti vyřadil rušičkou signálu. V 
chodbách se naštěstí nenacházeli žádní lidé, jen pár servisních droidů, ale ti ho ignorovali.  
 
Letová kontrola se nacházela v relativně malé místnosti. Mandalorian přepnul na bio-sken a prohlédl 
skrz zeď. Objevil pět bytostí, byli to operátoři. Nechtěl tu nikomu ublížit a tak našel počítačový terminál 
a pomocí svého osobního počítače se do něj naboural. Hledal základní ovládací funkce… za chvíli je 
našel. Vypnul osvětlení uvnitř místnosti a zároveň otevřel dveře. 
 
Operátoři byli zaskočeni, ale považovali to jen za poruchu. Jeden z nich zavolal droida, aby to 
napravil. Mandalorian se zatím proplížil dovnitř, jeho vizor přepnutý na noční vidění. Našlapoval tiše a 
opatrně, ale přesto rychle a hbitě. Vyhýbal se mužům, kteří víceméně jen stáli na místě a čekali, 
dokud světlo nenaskočí. Přišel k počítači, u kterého zrovna nikdo nebyl. Zapojil kabel a začal 
prolamovat kódování. Nebylo to nic těžkého, nikdo nepočítal s tím, že tuhle informaci bude chtít někdo 
získat. 
 
Stáhnul data za poslední tři roky, což by mělo stačit. Na jejich pročítání neměl čas, protože do 
místnosti právě vjel droid typu R2. Rozsvítil svůj malý reflektor a pohlédl s ním mužům do tváří. Ti se 
tvářili otráveně a popoháněli droida, aby se dal do práce. Droid se otočil a už se měl k odchodu, když 
v tom jeho senzory zachytily další postavu – Mandaloriana. Otočil hlavu do míst, kde se nacházel. 
Viděl ho, ani na něj nemusel svítit. 



R2 začal rozrušeně pípat na poplach. Mandalorian se rozeběhl ke dveřím, právě když na něj R2 
posvítil. Tak ho spatřili i ostatní. V další vteřině už začal houkat alarm, v chodbách blikaly červené 
majáky. Každé dveře se postupně zavíraly, Mandalorian jimi stačil na poslední chvíli probíhat.  
 
Dveře do hangáru byly těsně před ním, když z postraních chodeb vyběhli dva vojáci. Spatřili 
Mandaloriana a namířili na něj blastery. Ale byl moc rychlý. V příští vteřině už leželi na zemi v 
bezvědomí. Mandalorian se ani neohlížel a dálkovým příkazem otevřel rampu své lodi. Vyběhl do ní a 
rychle nastartoval. Další vojáci přibíhali do hangáru a spustili palbu, ovšem jejich zbraně byly proti lodi 
neúčinné. Golden Stalker vyletěl ven a rychle se dostal na orbitu, kde zmizel v hyperprostoru. 
 
Mandalorian si oddychnul a přepnul na autopilota. Nahrál data do palubního počítače a prohlížel si 
všechny záznamy. Zmínky o lodi Dankina tu skutečně našel, stejně jako rozpis toho odkud přiletěl a 
kam letěl. Poslední záznam mluvil o jeho odletu na planetu Uba IV a ohlášeném příletu, ale k němu 
nikdy nedošlo. Mandalorian na nic nečekal a zadal koordinátu k oné planetě. 
 
Uplynul již nějaký čas od přeorganizování Galaktického impéria na Galaktickou ligu. Všichni byli 
alespoň prozatím spokojeni, válečná omezení mohla být odvolána již dávno a stejně tak byla zrušena i 
mnohá ze starých imperiálních opatření. Lidé měli více svobody, ovšem nebyla to úplná demokracie, 
jako v jiných svobodných zřízeních. 
 
Stále existovalo něco jako tajná policie, i když její práva byla částečně omezena. Taktéž armáda byla 
dosti mocná, i když její pravomoci byly též omezeny. Celé toto omezování vojenských složek a 
různých dalších orgánů však bylo jenom na oko. Badon neměl v úmyslu destabilizovat Impérium, 
pouze jej přetvořit v něco méně odpudivého. Takže i když se oficiálně vzdal titulu Imperátora a byl 
jmenován prozatímním Ligovým vládcem, stále měl pojištěné, že bude zvolen jako nový a hlavně 
legitimní vládce Ligy. Že byl volen jím dosazenými zástupci, to už si nechal pro sebe. A i kdyby se 
proti němu otevřela jakási politická revolta, stále byl mocný uživatel Síly a ovládání mysli mu šlo velmi 
dobře. Badon také založil vlastní řád Šedých rytířů Jedi pod názvem Ligové společenství Síly. Protože 
Siva už byla plnohodnotný rytíř Sith nebo Jedi (Badon mezi tím skoro už nerozlišoval), tak sama 
mohla mít svého učedníka. Brzy tedy Badon i Siva měli své učedníky a Ligové společenství Síly se 
mohlo začít směle vyvíjet. 
 
Za pár hodin se Golden Stalker vynořil z hyperprostoru poblíž planety Uba IV. Mandalorian zapnul 
senzory na dlouhý dosah a po nějaké chvíli skutečně objevil něco podezřelého. V blízkém mračnu 
asteroidů zachytil loď a tak se k ní rychle vydal. Golden Stalker se musel neustále vyhýbat, protože 
mračno bylo neobvykle husté.  
 
Nakonec konečně spatřil Lerienovu loď. Byla potemnělá, s několika protrženými děrami v trupu. 
Vznášela se na místě, obklopená odpadlými součástkami. Mandalorian zapnul biosenzory, ale ty 
nezachytily žádné známky života. Přiletěl tedy až rovnou k ní a vysunul přistávací podvozek. Ten byl 
upraven tak, aby se dokázal přichytit k trupu. Pak už jen stačilo vysunout propojovací tunel. 
 
Mandalorian jím prolezl k vnějšímu servisnímu průlezu, který s menší námahou otevřel. Objevil se v 
přechodové komoře, snímače v jeho přílbě ukazovaly nepřítomnost kyslíku. Dýchací systém na jeho 
zádech tedy začal pracovat. Pak vstoupil do chodby. Osvětlení ani umělá gravitace nefungovaly, takže 
jeho vizor se přepnul na noční vidění a podrážky bot aktivovaly magnety. Mandalorian tasil 
blasterovou pušku a namířil před sebe. Opatrně procházel chodbou. 
 
Vydal se směrem na příď, kde očekával můstek. Cestou narazil na mnoho mrtvých těl, které se 
vznášely mezi různými nepřipoutanými předměty. Zdálo se, že tato loď měla nějakou neočekávanou 
havárii. Nikdo se nestačil zachránit. Konečně stanul před dveřmi. Ovládací panel měl ještě energii a 
tak nebylo problém dveře otevřít. A za nimi už byl můstek.  
 
Mandalorian vstoupil dovnitř a opatrně se rozhlédl. Senzory v jeho přílbě nezachycovaly žádné 
nebezpečí. Přistoupil tedy k hlavnímu počítači a zapnul ho. I ten energii měl, zřejmě ze záložních 
baterií. Začal prohledávat databáze ve snaze najít jakoukoliv zmínku o domovské planetě Aing-Tii. 
Trvalo to pár desítek minut. Jeho HUD začal signalizovat, že zásoba kyslíku už klesá takže si musel 
pospíšit. 
 



Ale nakonec se mu to podařilo. Našel několik souřadnic, zřejmě kolonie, všechny se nacházely v 
oblasti Kathol Rift. Všechny informace si nahrával na disk a chystal se co nejrychleji odejít. Náhle ho 
ale něco přerušilo… někdo otevřel dveře a vstoupil dovnitř. 
 
Mandalorian instinktivně tasil pistoli a namířil ji na příchozího. Byl to droid, humanoidní. Jakmile 
zaregistroval návštěvu, zastavil se. Mandalorianovi řekl, že mu nechce ublížit. Představil se jako HK-
101, člen posádky této lodi. Je to droid určený k zabíjení ve velkém, avšak zde plnil úlohu 
bezpečnostního droida. Má však také protokolární funkce. Mandalorian si droida prohlédl. Jeho 
konstrukce mu byla neznámá. HK-101 vysvětluje, že droidi jeho řady se vyráběli kdysi dávno, před 
několika tisíci lety. Je jeden z mála, kteří přežili do dnešních dob. Jeho Pán ho našel na vrakovišti a 
odkoupil ho. Co se s ním dělo předtím, to si nepamatuje. Jeho paměťové obvody byly vymazány. 
 
Mandalorian chce vědět víc o jeho Pánovi. HK-101 vysvětluje, že byl jedním z lidí, kteří pracovali na 
této lodi. Byl to šéf bezpečnosti. Nyní je ale mrtev, udusil se a zmrzl. Jeho mrtvola se teď vznáší v jeho 
kajutě. HK-101 neví, co bylo příčinou havárie lodi. V tu dobu byl deaktivován. Po tomto rozhovoru mu 
Mandalorian oznamuje, že už musí jít. Zásoba kyslíku se tenčí. HK-101 ale říká, že chce mít nějakého 
nového Pána. Poznává Mandaloriana podle jeho zbroje a ví, že Mandaloriané jsou velmi efektivní 
zabijáci. Což se mu líbí. Mandalorian tedy souhlasí, aby šel s ním. HK-101 nabízí své služby mírového 
překladatele a bitevního masakrovače. A od teď bude Mandalorianovi říkat jen „Pane“. Mandalorian i 
HK-101 se potom vydali zpět na Golden Stalker a odletěli směrem ke Kathol Riftu. 
 
Golden Stalker se vynořil z hyper-prostoru poblíž lesnaté planety. Vletěl do atmosféry a přistál na 
mýtinu. Rampa se sklopila a po ní sešel Mandalorian s HK-101 za zády. Jeho nový společník nesl 
rozměrnou pušku a rozhlížel se kolem. HK-101 nechápe, co na této planetě dělají. Kathol Rift je ještě 
daleko. Mandalorian mu vysvětluje, že nyní jsou na Myrkru. Aing-Tii jsou mistři Síly. Pokud budou 
Mandaloriana a droida považovat za hrozbu, snadno je oba zničí. Na to ani jejich výzbroj nebude 
stačit. Naštěstí existuje obrana. Na této planetě žijí zvířata, která vytváří bubliny, v jejichž dosahu Síla 
nefunguje. 
 
Mandalorian aktivoval bio-scanner ve svém vizoru a vyzbrojil se zvláštní puškou, jejíž municí byly 
svazky harpun. Harpuny v každém svazku byly spojeny sítí z pevných vláken. Jakmile opustí hlaveň, 
síť roztáhnou a chytí do ní cíl. Jak se harpuny zaseknou do podkladu, síť je utažena a cíl se nemůže 
hýbat. HK-101 zatím z nákladového prostoru přináší pět krabic. Poté Mandalorian zachycuje stopu a 
tak jde do hlubokého lesa.  
  
HK-101 zatím přichystal krabice a pak jen hlídal loď. Za pár hodin se Mandalorian vrátil. Nesl pět 
spoutaných Ysalamirů, kteří sebou neustále škubali, jak se snažili vyprostit. Kdyby neměl brnění, 
zřejmě by ho dost poškrábali a pokousali. HK-101 do každé krabice vložil jedno zvíře, Mandalorian jim 
tam pak hodil nějaké větvě z jejich stromů Olbio, jejichž mízou se živili. Golden Stalker opustil 
atmosféru a pokračoval ke Kathol Riftu. 
 
Za dalších pár hodin Golden Stalker vletěl do oblasti známé jako Kathol Rift. Nikdo přesně nevěděl, 
kde leží domovská planeta Aing-Tii, ale to ani nemuselo vadit. Mandalorian pátral po nějaké okrajové 
planetě, kde by mohla být jejich pohraniční kolonie. Samotný Kathol Rift byl plný mlhovin, které 
výrazně ztěžovaly navigaci. 
 
Podle záznamů, které Mandalorian objevil v lodní databázi, se zdá, že Kathol Rift má zvláštní efekt na 
všechny živé tvory, kteří skrze něj cestují. Tím efektem jsou halucinace. Pokud se Mandalorian bude 
chovat nějak divně, HK-101 ho nesmí zastřelit. Ale ten ujišťuje, že je svému novému Pánovi plně 
loajální. Mandalorian aktivoval všechny palubní senzory. Za pár minut se objevil zvláštní signál z 
povrchu jedné malé planety. Golden Stalker tam okamžitě zamířil. 
  
Mandalorianovým plánem je lokalizovat základnu Aing-Tii a kolem ní rozestavět krabice s Ysalamiri. 
Každá krabice bude chráněna silovým polem. Je ale podstatné, že nikdo nesmí být zabit. Mandalorian 
si musí získat jejich důvěru. HK-101 sice není moc rád, ale musí se podřídit. Pomůže rozestavět 
krabice a pak bude hlídat loď. 
 
Golden Stalker se přiblížil, signál byl jasnější. Orbitální průzkum nalezl poměrně velkou budovu 
uprostřed pustiny. Měla podivný design… Bylo zřejmé, že to není žádná obyčejná galaktická rasa, ale 
Aing-Tii. Golden Stalker se zamaskoval a přistál nedaleko. Ysalamiri na palubě způsobovali, že se o 



přítomnosti živého tvora, Mandaloriana, Aing-Tii nedozvěděli. Mandalorian a HK-101 se pak rozešli, 
každý jedním směrem, každý se dvěma krabicemi. Pátou nechali u lodě. Krabice umístili do terénu 
tak, aby je nikdo nemohl zahlédnout, a aktivovali silová pole.  
 
Pak se sešli na opačné straně budovy a Mandalorian pokynul na droida, že se může vrátit. Sám se 
vydal přímo ke vstupním dveřím. Věděl, že Aing-Tii neumí mluvit. Nemohou. Komunikují pomocí 
hmatu, chutě a čichu. Také věděl, že jsou velmi xenofobní a agresivní ke komukoliv, kdo by je chtěl 
nějak zkoumat. Mandalorian přesto nechal pistole v pouzdrech, nechtěl vypadal nebezpečně. Dveře 
se otevřely a Mandalorian vstoupil opatrně dovnitř. Zdálo se, že budova je prázdná, ale to byla mýlka. 
Dveře se hned bleskově zavřely a skupina deseti vojáků se vynořila téměř odnikud. Obklopila 
Mandaloriana ze všech stran a namířila na něj své podivné zbraně. Zdálo se, že o jeho přítomnosti 
věděli už dávno dopředu a přichystali se na ní.  
 
Což bylo možné… četl zvěsti o tom, že Aing-Tii dokáží pomocí Síly sledovat i tok času. Mandalorian 
dal ruce nahoru. Řekl, že přichází v míru, ale nevěděl, jestli mu rozumí. Normálně by zřejmě mohli 
vnímat jeho myšlenky, ale bez Síly to nešlo. Sledovali ho. Mandalorian sdělil, že nese důležitou 
zprávu. Vojáci si vyměňovali pohledy. Za chvíli do místnosti vešel jedinec, který vypadal jako mnich.  
 
Chvíli si Mandaloriana prohlížel a jeho šest chapadel vyrůstajících ze spodní části obličeje se vlnilo. 
Snažil se zřejmě zachytit jeho pach, ale přes oblek a přílbu to nešlo. Bál se ale přiblížit. Věděl, že 
ztratil kontrolu nad Sílou. 
 
Mandalorian chce, aby ho vyslechli dříve, než něco udělají. Vojáci nic nedělali a mnich ho jen 
sledoval. Mandalorian vysvětluje, že galaxii hrozí nebezpečí, větší než jakékoliv předtím. Nikdo 
nebude ušetřen, ani oni. Mocné síly přijdou, aby celou galaxii zotročily. Další věc, kterou Mandalorian 
o této rase věděl, byla ta, že ze všeho nejvíce nesnáší otroctví. Často napadali otrokářské lodě jen 
proto, že vezly otroky – klidně i cizí. Mnich zavlnil chapadly, stejně jako všichni vojáci. Zdálo se, že byli 
rozzlobení. Mandalorian si oddychl, měl je na své straně. 
 
Vysvětlil, že ho posílá jeho zaměstnavatel, aby připravil galaxii na obranu proti této hrozbě. Jedinou 
šancí, jak zabránit zotročení, je zabránit totální destrukci, je vytvořit alianci. Členy této aliance musí být 
jejich lid, dále pak CSA, Impérium Ssi-Ruuvi, Hapeské Konsorcium a také Mandaloriané. Musí tyto 
frakce kontaktovat a domluvit spojenectví. Je to jediná možnost. Mnich pokynul na vojáky a ti složili 
své zbraně. Mandalorian vytáhl z pouzdra holodisk. Řekl, že na něm je více informací o této 
problematice. Mají se držet instrukcí a tato galaxie přežije příchozí zlo. 
 
Vojáci se pak rozestoupili a mnich ukázal na dveře. Mandalorian pochopil. Opatrně položil holodisk na 
zem a pak stejně tak opatrně vyšel ven. Když se za ním dveře zavřely, oddychl si znovu. Zapnul 
interkom. Oznámil, že akce proběhla úspěšně. Nařizuje sebrat ty krabice a odletět odsud. HK-101 ho 
informuje, že senzory zachytily několik lodí Aing-Tii, které se náhle zjevily na orbitě. Nejsou tu vítanými 
hosty, raději zde už proto svoji přítomnost nebudou prodlužovat. 
 
Když byly krabice zpět na palubě, Golden Stalker odstartoval a opustil atmosféru. Stále byl 
zamaskovaný a díky Ysalamiri také nezachytitelný Sílou. Snadno tak proletěl mezi šesti mohutnými 
loděmi typu Sanhedrim, které se u planety zatím shromáždily. Rychle aktivoval hyperpohon a zmizel v 
hlubinách galaxie. 
 
Okraj obrovského města, která snad ani konce nemělo, ale přeci to bylo místo, kde se válelo spousta 
smetí a použitých droidů, co někdo už k životu nepřivedl. Krom všech těch součástek se zde válel také 
muž. Oblečený v podivně trhaném plášti a slabší zbroji z kůže. Vypadalo to, že je bez života, když 
v onu chvíli se náhle probral. Vypadal zmateně a dost zuboženě. Když se konečně posadil a rozhlédl 
se, uvědomil si tu nezkrotnou bolest hlavy. Co pro něj však bylo horší, bylo druhotné uvědomění. Kdo 
je a co tu dělá?  
 
Opětovný příval bolesti znovu smetl jeho myšlenky, ale jen na okamžik. Připadal si jako malé dítě, 
které neví, co má dělat. V tu chvíli začalo zařízení, které měl celou dobu připevněné k zápěstí, 
podivně hučet. To ho samozřejmě přimělo k tomu si ho prohlédnout. Vypadal jako klasický zápěstní 
náramek určený k ochraně. Jenže po téměř celé šířce na hřbet ruky byl malý displej. Ten se teď 
pomalu rozsvěcel modrým světlem. Muže to zjevně znepokojilo, ale čekal co bude dál. Po ne příliš 
dlouhém čekání se dočkal paprsku, který pomalu vystoupil z displeje a začal před ním vytvářet 
holografickou postavu.   



Nejprve se postava zdála být jen temná, ale postupně se vyjasnila, až bylo rozpoznatelné, že je to 
muž s hnědými vlasy a modrýma očima – vypadal stejně. Očividně to byla nahrávka, kterou pro sebe 
zanechal tento muž z dob, kdy si ještě pamatoval na minulost. Z přístroje se ozvalo podivné zarachání 
a zapípání a na muži probleskl záblesk. Muž ze záznamu vypadal dost pomláceně a vyčerpaně. Říká, 
že nezbývá moc času. Musí se dostat před Radu, je to jeho primární úkol. Pokud to sérum zabralo, tak 
teď už neví, kdo je zač. Muž ze záznamu má stále větší problémy udržet se při vědomí. Prozrazuje 
mu, že jeho jméno je Arteis Neith, ale na víc už nemá čas. Sám na to brzy přijde, musí se spolehnout 
na své instinkty. Arteis ze záznamu začíná pomalu podléhat séru. Z posledních sil ještě varuje, aby si 
dal pozor. Je ještě dost věcí, které si teď nepamatuje. Hologram se na chvíli přerušil, ale byla to jen 
chyba nahrávky. Arteis v záznamu vysvětluje, že se musí dostat do kantýny U Zargise. Tam potká 
muže, který ho pozná, něco mu předá a možná mu pomůže zjistit víc o sobě. Nahrávku přerušil zvuk, 
který Arteis poznal – byl to výstřel blasteru. 
 
Záběr na Arteisovu tvář za záznamu přešel na jeho ruku, která svírala světelný meč, a na druhého 
muže zahaleného celého v černém, který držel onu blasterovou pistoli. Zde se záznam přerušil a 
přístroj začal promítat jen jednoduché menu. Arteis se rozhlédl kolem sebe a našel světelný meč, 
jenže měl poškozený plášť. Neměl sice ponětí, kdo je, ale věděl, co je to světelný meč a jak funguje. 
Také věděl, že v tomhle stavu je to spíš bomba, nežli meč. Stejně ho ale sebral a připevnil na opasek. 
Věděl, že teď je na Coruscantu. Měl sice hodně otázek, ale svému záznamu samozřejmě věřil. Už jen 
jeho touha zjistit, kým je, ho k tomu nutila. Nejdříve chtěl zjistit, jestli je snad rytířem Jedi, když má 
světelný meč. Natáhl ruku k hromadě smetí a pokusil si představit, že se pohne. Nevěděl však, jak 
Sílu použít, možná proto se nic nestalo. Zavrhl tu myšlenku a rozhodl se, že se vydá do oné kantýny.  
 
Golden Stalker vyletěl z hyperprostoru poblíž velké vesmírné stanice. Aktivoval maskovací zařízení a 
opatrně proletěl kolem. Mandalorian zapnul odposlouchávací systémy a začal monitorovat 
komunikaci. Hned měl potvrzeno, že je na správném místě – byla to pohraniční stanice bránící prostor 
planety Etti IV, centra CSA. Corporate Sector Authority byla další Mandalorianova zastávka. Za pár 
minut palubní počítače zachytily další podstatou informaci: nejnovější identifikační kódy, které byly na 
stanici odeslány z povrchu planety. Mandalorian věděl, že kódy se mění každý den, takže neměl času 
nazbyt. 
 
Golden Stalker provedl krátký hyperprostorový skok, tentokrát do těsné blízkosti Etti IV. CSA zde mělo 
velmi výkonné senzory, které byly schopné odhalit radiační deformace vytvářené maskováním, takže 
to tu nemělo žádný efekt. Golden Stalker se proto nezamaskoval, ale místo toho vyslal identifikační 
kódy letové kontrole. Když dostal povolení, vstoupil do atmosféry a přistál v hlavním městě. Ihned byl 
obklopen gardisty CSA, s docela těžkou výzbrojí. Mandalorian věděl, že CSA nebude snášet 
přítomnost někoho jako je on dobře a tak vyslal HK-101. Droid vyšel z lodi a hned byl zadržen dvojicí 
gardistů. 
 
Gardisté se hned ptali, kdo je a co tu chce. HK-101 odpověděl, že je kurýrem a nese zásilku od velení 
STF. Prý je najatým kurýrem, protože STF nemohlo riskovat použití vlastních lodí. Jejich pohyb je 
příliš dobře monitorován cizími frakcemi. Gardisté chtěli vidět jeho zásilku. Droid tedy ukázal balík a 
jeden z gardistů ho prozkoumal ručním senzorem. Nezachytil žádné výbušniny ani jedy a tak droida 
pustil dál.  
 
Gardisté droida stále nedůvěřivě pozorovali. A ani si tak nevšimli Mandaloriana, který opustil loď 
nenápadným průlezem na opačné straně. Chtěl se dostat na střechu, ale nemohl použít jetpack, jeho 
hluk by byl slyšet. Ze zápěstí proto vystřelil kotvu na ocelovém laně a na střechu se rychle přitáhl. 
Zmizel ve větrací šachtě. 
 
Mandalorian se hned interkomem zeptal HK-101 na jeho pozici. Ten byl ve třetím patře, kde 
lokalizoval hlavní kanceláře. Ředitelé CSA tam měli zrovna být. Mandalorian vzkazuje, že má spustit 
akci, jakmile mu dá signál. Mandalorian se skrze tunely přesunul do onoho třetího patra. Tam spatřil 
HK-101, čekajícího před honosnými dveřmi do hlavní kanceláře. HK-101 stiskl zvonek a čekal, až mu 
někdo otevře. Za chvíli se dveře odsunuly do stran a z nich vykročilo osm mužů elitní gardy. Droid 
vešel dovnitř. Mandalorian lezl šachtou dál a dostal se tak nad kancelář.  
 
Skrze mřížku ve stropě pozoroval, co se tam dole děje. Droid stanul před vrchním ředitelem CSA. Měl 
na sobě drahé oblečení, jeho tělo bylo vylepšeno nějakými implantáty. Seděl v pohodlném křesle a 
kouřil jakýsi doutník. Gardisté byli v místnosti a mířili na droida svými puškami. Ředitel se HK-101 
zeptal, co vlastně nese, ale ten mu jen odpověděl, že důležitou zásilku.  



Pak se ale ozval z interkomu Mandalorian – dal signál k akci. V tu stejnou chvíli prorazil mříž a dopadl 
na zem, hned vedle HK-101. Ten zatím otevřel balík a aktivoval zařízení uvnitř něj. Vytvořilo bublinu 
silového pole. HK-101, Mandalorian i ředitel byli uvnitř, zatímco garda zůstala vně. Ihned spustila 
střelbu, ale pole bylo příliš silné. 
 
Ředitel je zaskočen, ale Mandalorian ho uklidňuje. Přichází v míru. Ředitel mu ale při pohledu na jeho 
zbraně nevěří. Mandalorian ho ujišťuje, že jsou jen pro sebeobranu. Ředitel vypadá klidněji, dokonce 
chválí Mandaloriana za to, jak hladce pronikl přes všechny bezpečnostní systémy. Mandalorian poté 
předává svoji obvyklou zprávu – varování, že celé galaxii hrozí nebezpečí, větší než jaké představoval 
Profesor.  
 
Mandalorian podal řediteli disk se všemi potřebnými informacemi, které musí vědět. Jeho prioritou je 
sjednat alianci s Impériem Ssi-Ruuvi, rasou Aing-Tii, Hapeským Konsorciem a nakonec i s 
Mandaloriany. Když odmítne, bude to konec této galaxie. Když udělá, co po něm Mandalorian žádá, 
bude ho galaxie vnímat jako spasitele. Členství v STF nesmí být pro CSA překážkou. Ředitel slíbil, že 
o tom bude uvažovat. Potom pokynul na gardisty a ti složili zbraně. HK-101 i Mandalorian odešli 
hlavními dveřmi, s nikým už neměli žádné problémy. Golden Stalker odstartoval, odletěl z planety a 
zamířil si to k dalšímu cíli… Impériu Ssi-Ruuvi.   
 
Arteisovi první kroky nevedly do oné kantýny, ale do knihovny. Knihovny tak veliké, že by se do ní 
vešla celá bitevní flotila. Bylo tu docela rušno, ale po pár minutách chůze došel do části, kde již tak 
plno nebylo. Přistoupil k terminálu a dotkl se ho. Objevil se hologram nějaké ženy, který ho přivítal 
v Knihovně Jádra a zeptal se na jeho požadavek. Arteis se pousmál a zeptal se na jakékoliv záznamy 
o muži jménem Arteis Neith. Žena z hologramu se na okamžik zamyslela a po chvíli potvrdila, že 
nalezla 26 záznamů. Ihned na to ale oznámila, že tyto záznamy byly právě vymazány z centrální 
místnosti na konci budovy. Přístup k vymazání mají pouze správci. Pokud Arteis hledá odpověď, musí 
se zeptat jednoho z nich. 
 
Arteis nečekal a okamžitě se rozeběhl k místu, o kterém mluvil hologram. Přiběhl ke dveřím, které se 
před ním otevřely a dovolily mu projít. Byla zde místnost o dost menší, než jednotlivé sekce knihovny. 
Po celé délce místnosti byly obrovské procesory, které zaznamenávaly tuny informací. Místnost pak 
pokračovala malou chodbou, Arteis se vydal tím směrem. Sotva však došel do poloviny, uslyšel zvuky 
stenání a tlumené hlasy. Když se přiblížil, rozpoznal v nich slova. Někdo prosil o život. V tu chvíli 
Arteis něco ucítil, nedokázal to popsat, ale jediné slovo, které se mu v hlavně objevilo, byla temnota. 
Přiblížil se tedy k tomu hlasu, až došel do téměř totožné místnosti. Spatřil muže přitisknutého 
k jednomu z procesorů a muže s černou kápí a s červeným světelným mečem. 
 
Muž ještě jednou prosí, ale jeho nebylo mu to nic platné. Sith ukončil jeho život podříznutím hrdla. 
Jeho bezvládné tělo spadlo na zem a Sith na něj pohodil přístupovou kartu k počítačům. Arteis v tu 
chvíli už nemohl nic udělat. Jenže to už si ho Sith, jehož úmyslem bylo odejít, všiml. Jen se zasmál a 
sdělil mu, že měl zmizet, dokud mohl. Teď už je pozdě. Hned na to mrštil Sith po Arteisovi svůj meč, 
ale ten jako by to předvídal a brilantně se mu vyhnul. Během toho se dal do běhu přímo k Sithovi, 
kterého kopl a poté se elegantně vyhnul vracejícímu se meči. 
 
Sith ihned provedl další seknutí, Arteis však znovu útoku uhnul a udělil Sithovi několik ran do obličeje, 
což odkrylo jeho tvář. V Sithovi se zjevně shromáždila všechna zlost, protože proti Arteisovi vyslal 
mohutný výboj blesků Síly. Tohle Arteis nečekal a padl na zem v křečích. Sith k němu přistoupil, aby 
ukončil jeho život, ale Arteis se na poslední chvíli zmohl na pár pohybů. Vytáhl svůj světelný meč a 
prudce ho hodil směrem k Sithovi vzdáleném už jen pár metrů. Těsně před dopadem ho na dálku 
aktivoval pomocí Síly. Poškozený meč v tu chvíli explodoval. 
 
Po několika minutách se Arteis zvedl a prohledal to, co ze Sitha zbylo. V koutě našel jeho meč a po 
místnosti několik kusů toho svého. Zjistil, že větší část jeho fialového krystalu přežila, a tak se rozhodl, 
že si ho nechá. Když opustil knihovnu, navštívil ještě malou dílnu, ve které vyňal krystal ze sithského 
meče a vložil do něj ten svůj. Poté se už konečně vydal do té kantýny.    
 
V galaxii nastal ekonomický boom, po mnoha letech válek a utahování opasků, aby zbrojařský 
průmysl nějak nezaostal oproti konkurenční frakci, si zas občan průměrných galaktických měřítek mohl 
dovolit trochu utrácet. Hlavní zásluhu na tom měla porážka Roje, která do jisté míry stmelila frakce, 



nadbytky a přebytky těžkého válečného průmyslu a v neposlední řadě i Badonovy reformy největší 
říše v Galaxii, která měla značný finanční vliv i na Republiku.  
 
Galaktická liga nabízela slušné možnosti podnikání a díky nynějšímu poměrně liberálnímu systému byl 
byznys výnosnější než kdy dříve. Squebexia Drive Yards and Engineering, společnost vzniklá z 
utajených, nelegálních a v podstatě vytunelovaných peněz dnes už neexistující organizace Shadows, 
prosperovala. Doky, byť velikostí a produkcí o dost menší než ty Kuatské či Mon Calamarské, byly 
zcela nově vybudované a specializovaly se spíše na lodě malých a středních rozměrů, celá jejich 
kapacita byla téměř neustále využívána. Od „pásové“ výroby jachet za levný kredit až po refitované 
Vengeance fregaty typu I (samozřejmě se starším typem maskovacího generátoru) a unikátní lodě na 
zakázku za velmi draho.  
 
Místním inženýrům se povedlo zavést na trh mnoho vlastních a nových výrobků, včetně nových typů 
lodí. Každý z dvanácti měsíců měl nějaké průmyslové využití, tři byly dokonce terraformovány. 
Původní obyvatelstvo bylo mnohonásobně přečísleno přistěhovalci za prací.  
 
Alespoň toto Scorch vyčetl z půlročních hlášení svých makléřů a najatých ekonomů, díky majoritnímu 
podílu ve všech společnost v tomhle systému si tady mohl dovolit prakticky cokoliv. On ale na nějaké 
hrátky s penězi vůbec neměl čas ani chuť, to už by se raději věnoval řízení Šeré stráže, která se den 
ode dne rozrůstala ze Scorchových zisků. Jeho pravé a původní oko už pociťovalo únavu, jeho levé 
hranaté elektronické oko neúnavně poskytovalo obraz přímo do jeho mozku, zezačátku ho z té 
nerovnováhy bolela hlava, ale nakonec se s tím dávkou importované Corellianské pálenky vypořádal. 
Umělé oko mělo i pár výhod. Jeho problém byl jinde, znaky, které se dříve objevovaly jen na chvíli, 
byly na jeho těle trvale a přibývaly.  
 
Po desítkách a desítkách archivů, které prošel, a znalcům písma, které navštívil, byl výsledek skličující 
– nic, žádná shoda ani podobnost. Jeho pátrání navíc neustále přerušovaly jeho „obchodní schůzky“, 
jak jim rád říkal, kdy se staral, aby kriminální kartely (alespoň ty, které nekontroloval) nepřekážely v 
obchodu, v tomhle směru dělali největší problémy Huttové. 
 
Po předchozím incidentu se Arteis rozhodl, že bude daleko obezřetnější. Nejen, že byl teď ozbrojen, 
ale také měl v plánu si kantýnu U Zargise pořádně prohlédnout a prověřit. Když vstoupil na ono místo, 
příliš to nepřekonalo jeho očekávání. Kantýna byla poměrně zatuchlé místo. V jednom rohu hrála 
hromada štamgastů nějaké karty. V druhém rohu se zase bavili lidé, do jejichž obchodů se není radno 
plést. U pultu byl muž, který zjevně nebyl příliš odvázán ze svého povolání. 
 
Poté, co si Arteis znovu prohlédl všechny v kantýně, se konečně rozhodl jednat. Přistoupil k pultu a 
naklonil se k výčepnímu. Řekl mu, že se tu má setkat s jistým mužem. Výčepní se zasmál a hrubým 
kouřem zničeným hlasem odpověděl, že bude muset být více konkrétnější. Přičemž jeho prsty 
naznačovaly to, co tón jeho hlasu. Arteis sáhl do kapsy a vytáhl pár kreditů, které měl u sebe, když se 
probral. Položil je na stůl a přisunul je k výčepnímu. Ten se pousmál.  
 
Přiznává, že Arteise zná. Byl tu muž, který mu o něm říkal. Jenže se spolu měli sejít už včera, onen 
muž nemohl čekat. Ale může se s ním sejít na souřadnicích u jistého měsíce, které má zapsané ve 
své lodi. Arteis však o žádné lodi neví, ale výčepní mu říká, že jí prý má – ten muž mu o ní řekl. Arteis 
přiznává, že si na nic z toho nepamatuje a chce více informací. Výčepní mu říká, že jeho loď se 
jmenuje Revadis.    
 
V tu chvíli do kantýny vstoupili tři muži. Ihned se všude rozmohlo až mrazivé ticho. Muži byli oděni do 
černé a jeden z nich, ten co stál v čele, měl na opasku světelný meč. Po několika vteřinách ticha se 
štamgasti i všichni návštěvníci kantýny dali na útěk, dokonce i výčepní. Muži je nechali projít ven, ale 
celou dobu nespouštěli z Arteise zrak.  
 
Arteis se jich ptá, co od něj chtějí. Zatím nenápadně sahal po světelném meči. Zbylí dva muži měli 
pouze blasterové pistole. Sith v jejich čele se ušklíbl. Vidí, že Arteis si skutečně nic nepamatuje a tak 
mu chce objasnit, proč musí zemřít. Vysvětluje, že Arteis ví něco, co může ohrozit pozici Sithů 
v galaxii. Svoji paměť ale nevymazal, jen do ní omezil přístup. Pomocí speciálního přístroje lze paměť 
obnovit, jenže Sithové všechny takové přístroje nechali zničit. Lepší je, aby tu informaci už nikdo nikdy 
nezjistil. Sith přikazuje svým druhům, aby začali střílet. Arteis to však čekal a rány odpálil světelným 
mečem, který v mžiku aktivoval. Hned vzápětí blokoval útok Sitha, přeběhl přes jeden stůl, odrazil 
další salvu střel a proskočil oknem ven.  



V kotoulu dopadl na ulici, vypnul meč a běžel na její konec. Tam však čekal další Sith. Arteis se otočil, 
ale za ním už byl ten z kantýny. Jeho první úder odrazil Arteis lehce. Ty další už byly obtížnější, 
protože teď už bojovali oba Sithové. Arteis si toho druhého samozřejmě nenechal za zády a otočil 
pozice. Během chvíle došlo k prvnímu skutečnému úspěchu – Arteisovi se povedlo seknout druhého 
Sitha tak, že již nebyl schopen dále bojovat. Sečná rána na hrudi, i když ne smrtelná, ho přinutila 
klesnout na zem. Toho ale první Sith využil a sekl. Arteis dostal zásah do paže. Ne tak, aby o ní přišel, 
ale dost na to, aby ho to v boji oslabilo.  
 
Arteis zavrčel a místo bloku následujícího útoku skočil. V té chvíli se již dost vzpamatoval na protiútok. 
Využil chvíle Sithovy nepozornosti a jediným seknutím z otočky ho přepůlil v pase. Nebyl to moc hezký 
pohled. Arteis věděl, že tam někde jsou další. Vydal se tedy k dokům, aby zmizel co nejdřív. Jeho krok 
byl svižný. Nebyl to však běh, aby neupoutal přílišnou pozornost. Doky tady na Coruscantu nebyly 
moc nóbl. Loď zde mohla přistát pouze s povolením a nebo na vyznačených místech. Toto bylo jedno 
z nich. 
 
Byla zrovna noc. Na několika rampách se pracovalo, ale jinak zde byl poměrně klid. Po několika 
minutách hledání Arteis svoji loď našel. Byla jen o málo větší než stíhačka, ale i tak pro jednoho či dva 
lidi dost velká. Na počítači stálo její jméno a status – funkční. Nebyl to žádný známý model, ale na 
druhý pohled připomínala jeden velmi starý typ. Loď měla jen malé plazmové dělo. Ale byla vybavena 
poměrně slušným hyperpohonem. Když Arteis přistoupil ke dveřím, zjistil, že jsou zamčené. Všiml si 
ale několik zařízení na zadání kódu. Prohledal databázi svého zápěstního počítače, jestli tam 
náhodou nebude zapsán. Naštěstí byl. Začal si vybavovat, jak se ten kód zadává, a tak se do kokpitu 
po pár minutách dostal. Světla uvnitř se rozsvítila. Na obrazovce u řízení se objevila různá letová data. 
Arteis si vzpomněl na onen měsíc a hned šel zjistit, o který jde. Ukázalo se, že to nebyl měsíc, ale 
asteroid v asteroidním pásu. Neměl co ztratit a měl jen samé otázky. Věděl, že pokud chce odpovědi, 
musí toho tajemného muže najít. Odstartoval vzhůru do neznáma…     
 
Golden Stalker udělal několik zastávek, než se vydal do Neznámých regionů. Mandalorian musel 
získat koordináty hlavní planety Ssi-ruuků, Lwhekk. Bylo to docela obtížné a utratil kvůli tomu mnoho 
kreditů. Ale v dosažení jeho cíle mu nesmělo nic stát. Po několikadenní pauze se loď konečně vydala 
na cestu. 
 
Cesta Neznámými regiony byla obtížná a nebezpečná. Prý tudy před několika týdny letěla jedna 
republiková loď s vědci na palubě – právě jejího kurzu se Golden Stalker držel. V poslední části cesty 
se ale odchýlil a pokračoval do míst, kde se měl Lwhekk nacházet. Mandalorian nechal pilotovat HK-
101 a šel si připravit výzbroj. Ssi-ruukové jsou dosti agresivní a násilná rasa, nepředpokládal proto, že 
vyjednávání bude snadné. Ale vyjednávat musel, byla to jediná možnost.  
 
K opasku si připnul dvě velké automatické blasterové pistole a na ruce si nasadil zápěstní blasterové 
kanony. Pak si ještě nasadil jetpack. HK-101 poručil, aby ho vysadil a i s lodí pak kroužil okolo, 
připraven zareagovat na jeho volání. Golden Stalker měl několik silných palubních zbraní, které se 
hodily k poskytnutí vzdušné podpory.  
 
Golden Stalker se zamaskoval a pronikl tak obrannou flotilou. Ssi-ruukové tu nemívali mnoho návštěv 
a zřejmě ani nepředpokládali, že by sem přiletěla jediná malá loď. Golden Stalker vstoupil do 
atmosféry Lwhekku, jehož džungle skrývaly vysoká sloupovitá města. Jeho cílem ale byl palác 
Cree'n'aak, sídlo vlády. Politická situace tu nyní byla pro zbytek galaxie neznámá, takže Mandalorian 
ani nevěděl, koho má hledat.  
 
Golden Stalker, stále zamaskovaný, se zastavil pár metrů nad střechou paláce, aby Mandaloriana 
vypustil a pak začal kroužit kolem. Mandalorian aktivoval lokátor, takže HK-101 přesně věděl, kde se 
zrovna nachází. Mandalorian pronikl nejbližším otvorem do paláce a vydal se chodbou kupředu. Již z 
hlouby velké budovy se však ozývala střelba a výkřiky, které rozhodně nebyly ssi-ruucké. Mandalorian 
se připravil tasit a přidal do kroku. 
 
Na podlaze nacházel mrtvé Ssi-ruuky i jejich otrocké P'w'ecky. Prohlédl pár těl a zjistil, že byly 
zastřeleny blasterem. Pokračoval k místu bitvy a vytasil obě pistole. Konečně dorazil do obrovské 
haly, která byla částečně poničená – strop se zřítil a vytvořil tak barikády. Na jedné straně stáli Ssi-
ruukové, na druhé byli vojáci v uniformách Nové Republiky. Obě strany po sobě střílely a házely 
granáty. Ssi-ruukové na tom byli špatně. Podle honosných ozdob se zdálo, že to byli elitní strážci. 
Mezi nimi se krčil jedinec s čímsi jako korunou na hlavě. Strážců ale bylo málo, jen něco kolem deseti. 
Vojáků Republiky bylo asi třicet a měli těžkou výzbroj.  



Vojáci si Mandaloriana všimli. Jsou rádi, že tu vidí konečně někoho z civilizace. Žádají od něj pomoc. 
Mandalorian se podíval na Ssi-ruuky. Byly dost rozzuření. Přiběhl do krytu vojáků a jen tak tak uskočil 
před výstřelem, který ho málem trefil. Vojáci se ho ptají, proč tu vlastně je. Vysvětluje jim, že kvůli 
vyjednání spojenectví. Vojáci ale namítají, že s nimi to půjde těžko. I vojáci přišli vyjednat pomoc, při 
mapování téhle části galaxie, ale oni je tu zákeřně přepadli. Jenže je dost podcenili… i když už 
zavolali posily. Je jen otázkou času, když přijdou a porazí je.  
 
Mandalorian má ale přesvědčivější metodu, jak si Ssi-ruuky naklonit. Mandalorian se postavil a vytasil 
pistole. Odjistil je. Jeden z vojáků chválí jeho slušnou palebnou sílu. Ale pak se zarazil. Mandalorian 
zamířil pistole na něj. Voják se ani nestačil pořádně vzpamatovat, když mu dvojice výstřelů odpálila 
hlavu. Ostatní vojáci v krytu byli šokováni. 
 
Mandalorian jedním výstřelem z každé pistole složil dva další vojáky. Výstřelu dalšího uhnul, takže 
výboj trefil dalšího vojáka stojícího za ním. Mandalorian přepnul blastery na automatický režim a střílel 
všude kolem sebe. Vojáci padali jeden za druhým. Zbýval poslední voják, ale Mandalorianovi už došla 
munice. Aktivoval tedy zápěstní blasterový kanon a vystřelil na něj z pouhých deseti centimetrů. Voják 
odletěl asi pět metrů s dírou v hrudníku skrz na skrz. Bylo po všem. 
 
Ssi-ruukové opatrně vylezli z úkrytů. Obcházeli Mandaloriana kolem dokola a z nozder jim vylézaly 
čichací jazyky. Byli nedůvěřiví, ale zvědaví zároveň. Nakonec přišel jedinec s korunou. Promluvil 
Basicem, což bylo dosti neobvyklé.Zeptal se Mandaloriana, proč to udělal. Ten stručně vysvětlil, že 
mu ti vojáci jen bránili ve vykonání jeho poslání. Mandalorian tu není, aby Ssi-ruuky ohrozil. Je tu, aby 
je zachránil – aby oni mohli zachránit galaxii před zlem, které se již blíží. 
 
Mandalorian podal vládci disk, na kterém jsou podrobnější informace. Hlavní je, že budou muset 
uzavřít alianci s Hapeským Konsorciem, rasou mnichů Aing-Tii, CSA a také s Mandaloriany. Sami zlu 
nemohou nikdy čelit. Zemřou, pokud se nespojí. Pokud se ale spojí, budou Ssi-ruukové opět 
prosperovat, stane se z nich velká hvězdná říše. Vládce se na chvíli zamyslel a pak se poradil se 
svými elitními strážci. Po chvíli Mandalorianovi říká, že na něj udělal dojem. Pokusí se řídit jeho radou. 
Mandalorian se uklonil a pomalu odešel. Ssi-ruukové si ho už nevšímali.  
 
Mandalorian si přivolal Golden Stalker a nastoupil na palubu. HK-101 se ho zeptal, jak probíhalo 
vyjednávání. Mandalorian odpověděl ale jen stručně a zamyslel se. Jeho výraz byl jako vždy kryt 
přílbou, kterou v přítomnosti někoho dalšího nikdy neodkládal. Přikázal návrat zpět. 
 
Od konce války s Rojem uběhl už nějaký čas. Z Impéria vytvořená Galaktická liga zažívala obrovský 
rozmach. Nebylo to pouze liberálnější ekonomikou, ale také prosperujícím trhem. Ligoví obchodníci se 
rozletěli do všemožných koutů galaxie, aby získali nové kontakty. Rovněž se na ligové planety sjížděli 
všemožní podnikatelé, obchodníci a další lidé, co neváhali utrácet kredity ve prospěch Ligy. 
 
Již nebylo nutné tak rozsáhlé zbrojení; Roj byl poražen a Republika byla nyní spojenec. Proto byly ve 
velkém sníženy náklady na zbrojení, část armády poslána do výslužby, do civilu, či na rekvalifikaci. 
Nezměněná zůstala pouze složka klonové armády, která byla poslána střežit hranice, avšak výroba 
nových klonů byla udržována na minimu, k postupnému snižování klonových vojáků.  
 
Rovněž z námořnictva byly vyřazeny ze služby starší, již nevyhovující či přesluhující lodě, a buď byly 
umístěny do muzeí, nebo prodány za zlomek výrobní ceny sběratelům či kupcům, zatím pouze 
ligovým občanům. Sám přesluhující superdestruktor třídy Executor, který byl technicky tak 5 až 10 let 
pozadu, byl za slavnostních ceremonií opuštěn a bylo z něj uděláno muzeum poblíž Kuatských 
loděnic. Rovněž starší stíhačky TIE byly rozprodávány v masovém měřítku.  
 
Badon mohl být spokojený tím, že se mu podařilo snížit nebezpečí zbrojení a postupně liberalizovat 
říši. V očích všech mohl být vnímán jako budovatel nového řádu, nové bašty svobodné galaxie. Avšak 
bylo tomu určitě tak? Badon nikdy nezrušil svůj program na elitní Dark Troopery a komando 
Shadowtrooperů neustále cestovalo po různých světech a sbíralo informace. Snižování počtu lodí a 
vojáků? Beztak to byly již staré stroje vytažené v poslední fázi války spíše jako doprovodné lodě než 
skutečná bojová plavidla, navíc současný inženýrský postup nových lodí byl diametrálně odlišný.  
 
Armáda se potřebovala zbavit nepříliš schopných vojáků. Imperiální tajná služba se ještě za války 
zaobírala tím, kteří vojáci budou v armádě ponecháni a kteří budou vyhozeni. Ač se zdálo, že Liga 



ustupuje od vojenských řešení a všech těchto prostředků, naopak byla nyní silnější než před válkou. 
Badon stále čekal, kdo bude tentokrát ten špatný a až se to dozví, tak bude mít dobrý důvod ho zničit.  
 
Na Coruscantu byl založen Ligový řád Šedých Jediů, kteří byli trénováni v obou směrech používání 
Síly. Badon věděl, že až vypukne další válka, tak bude potřebovat Jedie, a protože těm republikovým 
nevěřil, tak si hodlal udělat svůj vlastní řád. 
 
Garra si vzpomínal na věci, které se udály před jeho návratem do základny Spy Sun. Garra byl tehdy 
zrovna na střelnici a zkoušel nový blaster, když za ním přišel vědec z laboratoře. Má pro něj nové 
informace ohledně té látky, kterou získal v Profesorově pyramidě. Je to velice silný mutagen. Po jeho 
aplikaci subjekt mutuje na vyšší evoluční stupeň, jeho tělo se začne neuvěřitelnou rychlostí vyvíjet a 
získá okamžitou regeneraci, téměř nesmrtelnost. Látka taktéž v těle svítí slabou červenou září.  
 
Ovšem testy prokázaly, že asi za minutu všechny mutace ustanou. Veškeré přídavné končetiny a další 
nové orgány odumřou stejně tak rychle, jako se vyskytly, a subjekt umírá. Roj měl speciální přístroje, 
kterými tuto mutaci zpomaloval a využil jen zanedbatelný zlomek toho, co testovací subjekt, aby jeho 
vojáci přežili. Ovšem tyto biologické stroje byly zničeny spolu s Rojem. Vědec oznamuje, že Garrova 
snaha byla zbytečná. 
 
Garra se ptá na midichloriany v krvi. Vědec ho informuje, že všechny zmizely – látka je zničila, což je 
logické, protože i vojáci Roje byli proti Síle imunní. Garra je odhodlán překonat smrtící efekt látky tím, 
že subjekt (přesněji řečeno sebe) zaplaví neuvěřitelně mocnou Sílou. Ale vědec mu připomíná, že 
v celé galaxii není nikdo tak schopný. Aplikace látky se tedy rovná jisté smrti. Ale Garra trvá na svém. 
Tuto látku hledal polovinu svého života a nehodlá to teď vzdát. Přikazuje vědci, aby odebral vzorek a 
začal ho klonovat. Zbytek mu má přinést do hangáru, protože Garra chce ihned odletět. Vědec ho 
ještě naposledy varuje, ale Garra ví o něčem, co mu pomůže efekt látky přežít. Až se ze své cesty 
vrátí, všechno se změní. 
 
Garra doletěl doprostřed Sithské říše, na ledovou planetu Hoth. To bylo to místo, kde cítil temnou 
stranu Síly jako kdysi. Vedla ho na místo, kde kdysi dávno byl vchod do jeskyně. Nyní tam byly jen 
hromady sněhu a ledu. Garra vytáhl světelný meč a prořezal si cestu ledem až do jeskyně, která se 
táhla hluboko pod zemí. Byla tam tma, ale jeho červený meč osvětloval cestu ledovou chodbou. 
Najednou se zastavil a poslouchal. Z míst před ním se zbývaly zvuky. Znělo to jako nějaké zvíře, ale 
většího vzrůstu. Vyrazil za těmi zvuky a přitom viděl, jak se chodba rozšiřuje v ledový sál. 
 
Kousek před ním stál wampa zkažený temnou stranou Síly a za ním se uprostřed sálu nacházel 
červený ledový útvar, jenž dodával celému místu strašidelnou atmosféru. Jen co ho wampa zbystřil, 
neuvěřitelnou rychlostí na Garru zaútočil. Ten wampu saltem přeskočil a tak bestie narazila do ledové 
stěny. Zmatené zvíře se otočilo a znovu se na něj rozběhlo, ale Garra se sklouzl po ledové zemi a 
projel wampovi mezi nohama. Když už byl skoro za ním, odrazil se od země a aktivoval světelný meč. 
Tím wampu přesekl ve dví.  
 
Zvíře bylo mrtvé. Garra přistoupil k červenému ledovci a podíval se na dvě věci zamražené uvnitř. 
Chvíli je hypnotizoval a pak k nim promluvil. Kdysi dávno byl tajným učedníkem jejich majitele. Kvůli 
Jediům, kteří na něj umístili onu prokletou pečeť a také kvůli jeho vlastní slabosti se Garrovi dosud 
nepodařilo splnit dávno zadaný úkol. Ale dnes se to změní. Díky mutagenu a oběma artefaktům 
nabitých nezměrnou Sílou zničí tu pečeť, která ho tak dlouho držela v šachu. 
 
Garra udeřil do ledu a ten prasknul. Na zem spadly ony dva artefakty. Garra ovšem pozvedl jen jeden, 
byla to Maska děsu. Maska, která patřila Dark Fighterovi, bývalému Temnému pánu ze Sithu. Druhým 
artefaktem byl jeho světelný Meč hrůzy s oranžovou čepelí, kolem které pulzoval smrtící černý blesk. 
Garra držel masku v rukách, které se neuvěřitelně třásly. Ta maska měla takovou moc, že už jen v její 
blízkosti se dělalo Garrovi špatně. 
 
Jak mu Dark Fighter kdysi řekl, když si Garra masku nasadí, stane se z něj Sith’ari. Garra už na nic 
nečekal. Píchnul si dávku mutagenu a nasadil si Masku děsu. Okamžitě omdlel po návalu bolesti, 
který jím projel. Když se probudil, jeskyně byla pryč. Ležel místo toho v obrovském kráteru, který 
vznikl při explozi tak rychle nahromaděné Síly a ihned zase potlačené. Takové narušení Síly museli 
cítit až v sousední galaxii. Ten pocit by se dal popsat jako strašně surový a neuvěřitelně chladný. 
 



Garra se postavil a zvedl ze země i Meč hrůzy, což by bez ovládnutí masky nebylo možné. Poté se 
podíval na nebe ledové planety a začal se smát. Ale už to nebyl Garrův smích. Byl jiný, chladnější a 
temnější. Poté vyrazil ke své lodi, kde se převlékl do černého roucha. Během toho si všiml pozůstatku 
mutace. Všude po těle měl velice zvláštní červené čáry, které začaly zářit když použil Sílu. Poté 
zapnul maskovací zařízení a zadal autopilota směr na základnu Spy Sun. 
 
To byly Garrovi vzpomínky. Otevřel oči, které ale už žhnuly žlutou barvou. Z roucha vytáhl masku a 
světelný meč a pomocí Síly zašeptal do celé galaxie – přichází smrt a přichází si pro všechny. Mohou 
buď utéct nebo bojovat. Tak či tak ale stejně zemřou. 
 
Jednotka SWORD dostala zelenou. Díky zesílené republikové politice proti korupci, zločinu a totalitní 
moci byl zformován útvar SDU – Special Defense Units, kterýžto kombinoval armádní, policejní i jiné 
bojové složky ve velkých počtech. Stoorge s jeho jednotkou v něm i díky svým dobrým tréninkovým 
výsledkům měli zastávat tu nejelitnější roli. Díky čemuž také projekt SWORD byl o dost zvětšen, nyní 
už vytrénované týmy zacvičovaly mnoho nováčků. Samozřejmě plnění misí začalo být už na denním 
pořádku.  
 
Stoorge pociťoval až nepříjemnou nervozitu, byl cvičen, aby se postavil Jediům i Sithům, aby zvládl 
přemoct desetinásobnou přesilu v boji zblízka beze zbraní, jak zničit Crab Droida bez jediného 
výstřelu, dokonce absolvoval i výcvik, jak vydržet různé typy mučení. Ale i tak mu nedělalo dobře 
pomyšlení na případné ozbrojené setkání s rasou ještěrů Ssi-ruuků, kteří používali „entechment“ – 
získávání energie z živých bytostí mu připadalo neuvěřitelně barbarské a už jen při zmínce toho slova 
pociťoval nechuť v ústech.   
 
Stoorge nechápe, koho z Republikového senátu napadlo, že o pomoc při mapování Neznámých 
regionů požádají zrovna Ssi-ruuky. Stejná myšlenka projížděla v hlavě každému, kdo s touhle 
záležitostí měl co dělat. Obzvláště diplomaty a jejich poměrně četnou ochranku z řad SDU, kteří sem 
před pár dny měli zaletět. Na místo srazu s diplomatickým konvojem o něco později však nedorazili. 
 
Na takové planetě se potíže dají očekávat, nicméně jednotka SDU byla přijatelně velká a přijatelně 
vybavená, aby se v případě nouze dokázala zase dostat pryž z každé planety v jejich trase, a že i ty 
ostatní cíle nebyly zrovna procházkou po Naboo. To, že jsou MIA neznamená, že narazili na nějaké 
větší potíže. A jelikož v SDU nikdo lepší nebyl, Stoorge a dva z jeho týmů dostali rozkazem celou věc 
prošetřit. Přesně tyhle mise patřili k nejhorším a nejméně oblíbeným, Republika nechtěla zbytečně 
podněcovat konflikt, celé vyšetřování mělo tedy proběhnout tajně a bez povšimnutí. K čemuž jim mělo 
vypomoct maskování – na lodích i brnění. 
 
Transportní bojový člun, nazvaný jednoduše Saber, byl celkem bytelný. Průlet atmosférou planety 
Lwhekk s ním sice trochu mával, ale přesto se mu povedlo nepozorovaně dolétnout až k povrchu. 
Podle toho, co Republika věděla o planetě, všechno politické dění mělo místo v královském paláci 
Cree'n'aak, což byl také cíl obou týmů – bylo naprosto klíčové zajistit jeho vnitřní bezpečností 
záznamy, podle toho se bude odvíjet zbytek mise. Konečně se přiblížil povrch a loď přešla do 
maskovaného režimu. Přistát přímo v paláci by mělo příliš nebezpečných rizik, proto bylo vybráno 
místo kousek dál. Přílet byl dokonale sladěn se západem místní hvězdy Ssi’kaat. 
 
Postup k paláci nebyl složitý, planeta je sice plná džunglí všeho typu, ale vláda planety byla 
v industrializovaném místě, takže stačilo překonat několik celkem jednoduchých automatizovaných 
obranných systémů. Na dohled od vedlejšího vchodu už bylo vidět stráže. Skupinka pěti červených 
ještěrů nebyla zrovna dvakrát pozorná hlídka, zdálo se, že se každý věnuje jakési dost svélibé 
činnosti. Z nenadání se z několika úhlů modře zablýsklo, čtyři plazi padli na zem omráčení, poslední 
popadl zbraň a namířil naslepo před sebe, jenže jeho smysly nezaznamenaly žádný cíl. O vteřinu 
později už mu Stoorge z jeho slepého úhlu píchl velmi silný uspávací prostředek. Na odklízení těl 
nebyl čas, bylo nutné, dostat se co nejrychleji k řízení bezpečnostního systému. 
 
Palác byl zevnitř kupodivu velmi poničený, palbou z mnoha druhů blasterů. Orientace v tom zmatku 
nebyla vůbec jednoduchá, architektura plazů byla navíc orientovaná trochu jinak, než u ostatních 
druhů galaxie. Po deseti minutách bloudění narazili na stráž... s lehkou republikovou zbraní. Bylo 
jasné, že osud komanda SDU nebyl dobrý. Najednou červený strážce trochu zbystřil a mírně nastavil 
do vzduchu svoje čichové jazyky, jenž mu vylézaly z nosu. Jeho pohled se změnil a okamžitě začal 
pálit ze směru, ze kterého se blížili SWORDi – maskování totiž nepokryje pach. První dávka střel šla 



velice blízko Stoorgeově hlavě a rozprskla se o zeď. Jeho reflexy se probudily. Pravou rukou sáhl do 
pouzdra na zádech, magnetický zámek povolil a vytažená pistole vystřelila dávku střel, které projely 
ještěrovou hlavou jako světelný meč máslem. Ssi-ruukovo tělo se bezvládně svalilo na zem. Střelba 
ovšem spustila alarm, který zahlásil něco v podivně pisklavém jazyce. 
 
Bylo po legraci, všude se ozývalo podivné klepání, jak ještěří drápy narážely do kamenné podlahy. 
Maskování nebylo potřeba, teď už se musí prostřílet. Chodby začaly být velice nepříjemné, vojenská 
kasta ještěrů byla sice přečíslena, ale brzy to mohlo být obráceně. Nakonec republikové jednotky 
vzaly zavděk úkrytu, který poskytly masivní pancéřové dveře. 
 
K překvapení všech se ocitli v podivné temné místnosti s mnoha zařízeními pro entechment. Některá 
byla prázdná, pár jich bylo okupováno otrockými P'w'ecky a v jednom byl člověk. Na jeho šatech byly 
sotva znatelné republikové znaky. Až jako posledního si všimli žlutého Ssi-ruuka, který ve svých 
drápech držel obdobu datapadu a očividně zcela ztuhnul, když tým spatřil. Stoorge uložil oba své 
blastery ke spánku, rozhodným krokem se vydal k ještěrovi, při chůzi sňal vibročepel a vší silou udeřil 
ještě stále zaraženého ještěra do hlavy. Ten sebou s novým šrámem na obličeji praštil o podlahu. 
 
Zbylí SWORDi zatím onoho muže, pravděpodobně pilota, vysvobodili ze zařízení. Pokusili se s ním 
promluvit, ale byl příliš vyčerpán a takřka na prahu bezvědomí, takže nebyl schopný jim cokoli sdělit. 
Stoorge opět obrátil pozornost na ještěra a začal ho vyslýchat. Ví, že je členem vědecké kasty a že 
rozumí jeho řeči. Ještěr to odsouhlasil, s podivně nepřirozenou změnou intonace ve svém hlase. 
Stoorge se ho ptá, co se stalo s republikovou jednotkou, která sem před pár dny přiletěla. Ale Ssi-ruuk 
považuje republikovou jednotku jen za rezervní baterii. Hlavní generátor Ssi-ruuků byl poškozen a tak 
využili lidské zajatce, kteří vytváří více energie. Prý je našli v jedné lodi. Stoorge chce mluvit s 
vládcem, ale vědec vysvětluje, že vládnoucí rada je mimo planetu. Stoorge si je vědom časového 
presu a tak chce alespoň vědět, kde jsou bezpečnostní záznamy. 
 
Ještěr, i když ne moc ochotně, nakonec poslechl a provedl SWORDy, za občasné přestřelky s ještě 
zmatenou stráží, chodbami paláce až k místu s bezpečnostními záznamy. Zkopírování záznamů 
zabralo ještě několik vteřin. Vědec nakonec skončil s dávkou uspávací látky u východu z paláce. 
Nalodit se a utéct z tak chaoticky uspořádané orbitální obrany už nebylo pro Saber problém.  
 
Mise byla ústředním velením SDU označena za úspěšnou. Z bezpečnostních záznamů a výpovědí 
pilota byl vytvořen průběh celého incidentu. Oddíl vyslaný na Lwhekk byl přepaden ještě před 
začátkem jednání. Diplomaté a několik vojáků zemřelo ihned, zbytek už ale bez větších potíží 
odolával, tedy do té chvíle, než se na záznamu objevil muž v mandalorianském brnění a všechny 
zbylé pobil. 
 
Vrchní velitelská rada SDU si ještě o něco později vynutila slyšení v Senátu, kde bylo rozhodnuto o 
zpřísnění politiky proti Neznámým regionům. Ale jelikož si nikdo nepřál další válku, bylo jen 
rozhodnuto o zvětšení počtu hlídkových lodí na hranici Republiky a o blokádě jakýchkoliv obchodních 
artiklů ze strany Ssi-ruuků. Oficiálně už žádné další kroky podniknuty nebyly, neoficiálně bylo nařízeno 
SDU při nejbližší příležitosti vypátrat vládce Ssi-ruuků a některé vysoce postavené členy Rady a 
Konkláve a přivést je před Republikový soud. Stejně tak i Mandaloriana ze záznamu. Stoorgovi 
rozhodně nebylo moc příjemné, že příští dlouhé měsíce stráví pátrání po někom, kdo v klidu vyřídil 
četný oddíl SDU. Ale je to jeho práce… 
 
Planeta Tynna se začala probouzet do nového dne. Celým chrámem Jediů zněla líbezná a uklidňující 
hudba, která se linula z prastarého hudebního nástroje, na který uměl hrát už jen málokdo. Hudba tyto 
posly míru probouzela ze snu a meditací. Malí padawani se začali shromažďovat v knihovnách a 
učebnách. Zanedlouho se objevili i jejich Mistři, aby jim sdělili mnoho důležitých poznatků o živoucí 
Síle, která proudí celým širým vesmírem. Starší padawani a Rytíři Jedi začali zaplňovat meditační 
komory a výcvikové místnosti. Představený Mistr chrámu, Sanor, seděl ve své meditační komoře a 
těšil se z tónu hudby a krásného nového dne. 
 
Najednou se mu úsměv na tváří vytratil a nahradil jej ustaraný výraz. Sanor se zvednul a vyšel ze své 
meditační komory do výtahu a vyjel nahoru až do nejvyššího patra, kde se nacházela svatyně. Prošel 
malou místnosti a pak otevřel dveře, za kterými seděla Rytířka Jedi, Shi, a meditovala. Kousek za ní 
byl piedestal, na kterém ležel černý válcovitý předmět s pěti kruhovitými děrami uvnitř. Sanor ji 
informuje o blížící se temnotě. Shi se taktéž cítí divně, cítí narušení v Síle. Něco takového už cítila, ale 



bylo to dávno – ta osoba je už mrtvá. Ale Síla ji nyní našeptává opak. Sanor ji ale varuje, že strach 
vede jen k temné straně Síly, kterou Shi už dobře zná. Shi byla kdysi Sith, ale ty časy jsou už dávno 
pryč. Nyní slouží světlé straně.  
 
Sanor cítí, že se blíží Sith. Přichází si pro svůj artefakt, který sem Shi tehdy přinesla. Shi ho nyní musí 
chránit, ať už se stane cokoliv. Shi musí čelit temnotě, která… již dorazila. Sanor se otočil k výtahu a 
vrátil se do svého pokoje, aby odeslal Radě zprávu, že chrám byl napaden. Poté se vydal do velkého 
sálu, aby zde i s ostatními Jedii Sitha přivítal. Sanor se postavil doprostřed a upřeně se díval na 
vchod. Všechno utichlo. Byly slyšet jen blížící se kroky. Poté se ve dveřích objevila postava oděná 
v černém rouchu. Byl to Garra, nyní známý jako Dark Garra. 
 
Vydal jasný rozkaz – zabít všechny. Najednou byli Jediové zasypáni palbou a Garrova komanda se 
začala odmaskovávat. Vojáci byli úplně všude. Jediové střely odráželi, ale vojáci byli vybaveni novým 
typem štítu, který absorboval energii a ukládal ji do speciálního zásobníku. Komando ovládlo spodní 
patro a postupně si probojovávalo cestu nahoru, přičemž likvidovalo malé padawany a vše, co jim 
přišlo do cesty.  
 
Jediové se stáhli do nejvyššího patra, vyřadili výtah a bránili jediný možný přístup – magneticky 
uzavřené pancéřované dveře, které chránily zasedací místnost rady. Navíc ještě používali Sílu, aby 
dveře vydržely co nejdéle. Jediové si lámali hlavu nad tím, proč vojáky nevycítili. Sanor ale vysvětluje, 
že za to může ten Sith. Ukryl je pomocí Síly a tím ošálil jejich smysly. Najednou vše utichlo, střelba a 
výbuchy ustaly. 
 
Garra nebojoval, jen stál opodál a sledoval, jak se boj vyvíjí. Komando likvidovala veškerý odpor. 
Jediové byli dobří bojovníci, ale proti jeho popravčímu komandu neměli šanci. Vojáci byli vycvičení na 
boj s jakoukoliv vesmírnou havětí, včetně Jediů. Dostali speciální vybavení i trénink, ale co bylo 
nejdůležitější a co je činilo tak smrtonosnými byla genetická úprava za použití oné mutagenní 
chemikálie. Byla potlačena koncentrovanou Sílou, která neutralizovala její smrtící účinek a nechtěné 
mutace. To Garrovu popravčí četu stavělo na špičku evoluce válečnictví, jelikož se neustále vyvíjela 
její celková biologická struktura. Svaly, mozek, reflexy – bylo úžasné sledovat, jak jednomu vojákovi 
narostly svaly, aby zvedl kus trosky chrámu a vysvobodil tak člena komanda pod ním. Ten se pak 
postavil jakoby nic a bojoval dál. 
 
Garra byl nadmíru spokojen – jeho popravčí komando přemýšlelo jako lidé, ale v podstatě to byli 
kříženci Yuuzhan Vongů a Temných Jediů. Byli silní, regenerovali se a částečně byli imunní vůči Síle. 
Když Garra viděl, že se boj zasekl u pancéřovaných dveří, přikázal většině svých mužů, aby začali 
pátrat po artefaktu a Jedie nechali jemu. V místnosti se dveřmi stál velice zvláštní hudební nástroj, 
který Garra naposledy viděl, když byl duch Dark Fightera ještě učedníkem Replikatora. Zasedl za 
tento nástroj, který připomínal kostelní varhany, a začal hrát velice temnou melodii. Hrál tak divoce, že 
každý Jedi, který to uslyšel, začal panikařit. Když dohrál, jednou ranou rozdrtil hudební nástroj na 
kusy. Poté se obrátil směrem ke dveřím a natáhl ruku. Jediové na druhé straně se začali vysílením 
hroutit a bariéra se oslabovala. Na pomoc ale přiběhli další Jediové, kteří ji znovu posílili. 
 
Dark Garra ještě přitvrdil. Dveře se začaly deformovat, jako by byly z papíru, ovšem najednou se 
deformace zastavila. Garra věděl, že se přidal i místní představený Mistr, Sanor. Garra pokrčil ruce, 
dal dlaně kousek nad sebe a koncentroval do nich temnou Sílu tak hustě, že se mezi dlaněmi vytvořila 
červená koule. Poté ji vypustil na dveře. Ozvala se obrovská rána a dveře i okolní zdi byly roztrhány. 
Garra se podíval na pár padawanů, kteří se krčili za křesly, pak na Rytíře, jak se zvedají ze země, a 
nakonec na Sanora, který již stál uprostřed místnosti a připravoval se na bitvu. 
 
Rytíři vyrazili vpřed, ale Garru ani nezpomalili, protože je usmažil černým bleskem, který skákal 
z jednoho na druhého, jako by to byla živá bytost. Šel si rovnou pro Sanora. Ten pomocí Síly zvedl 
kus dveří a vyslal ho směrem na Garru. Ten ho ale ve vzduchu zastavil a vyslal ho obrovskou rychlostí 
zpět. Mistr se ho snažil chytit, ale bylo pozdě, takže jen uskočil stranou. Vstal, tasil meč a prudkým 
skokem vyrazil vpřed. Garra ho ale taktéž zachytil ve vzduchu a mrštil jím o zem. Mistr se jen pomalu 
zvedal, poté natáhl ruku a chtěl Garru odhodit, ovšem neúspěšně – jakoby Síla, kterou na něj poslal, 
v půli cesty zmizela… jako by ji vysál. Mistr tedy neváhal a znovu tasil meč. Zaútočil, ale Garra se 
tentokrát ani neobtěžoval uhnout. Prostě jeho čepel chytil do ruky. 
 



Sanor si všiml, že si ruku chrání Sílou. Chtěl znovu zaútočit Sílou, ale nestihl to. Garra ho druhou 
rukou chytil pod krkem a zvedl ho do vzduchu. Na ruce bylo vidět, jak ona zázračná genetická úprava 
fungovala. Sval začal sám růst a čím víc rostl, tím víc ho ruka svírala a drtila mu hrdlo. Nakonec se 
ozvalo křupnutí a mistr padl mrtev k zemi. Garra se znovu podíval na padawany, kteří se stále 
schovávali za křeslem. Garra se otočil a odešel – ke svatyni. padawani si oddychli, ale najednou se za 
nimi odmaskoval voják a jedním máchnutím vibromeče ukončil jejich životy.   
 
Garra stál před dveřmi vedoucími do svatyně – jediné, co ho dělilo od jeho artefaktu, byly tyto dveře a 
rytířka Jedi na druhé straně. Garra ji moc dobře znal. Byla to Darth Raya, jedna z velice schopných 
Temných Jediů a jediný z nich, o kterém Garra věděl, že pomocí Síly nevytváří blesky, ale oheň. 
Garra zvedl ruku a chystal se dveře odpálit stejně, jako ty první, ale jen co se nadál, dveře letěly 
směrem k němu. Zachytil je, ale najednou pocítil, jak se od nich Shi odrazila, aby ho přeskočila, a 
obrovskou rychlostí zmizela pryč. Na konci místnosti ji ale cestu zatarasili vojáci, takže změnila svůj 
směr. Pomocí Síly udělala ve zdi díru a skočila z nejvyššího bodu chrámu až dolů. Garra neváhal a 
okamžitě skočil za ní. Jak padal, měnil svoje tělo – rostly mu zvaly, aby byl těžší a dohnal tak stále 
padající Shiu. Jen co se k ní přiblížil, ohnal se po ní mečem takovou silou, že Shi při vykrytí už 
nepadala dolů, ale byla odmrštěna do strany. Garra se potom odrazil od stěny chrámu a letěl přímo za 
ní. Ve vzduchu se párkrát střetli, než dopadli na zem. 
 
Garra se na ní vrhnul s ohromnou sílou a zuřivostí, Shi se ale elegantní hbitostí a úskokem dostala za 
jeho záda. Skočila na něj a sevřela ho nohama tak, aby Garra nemohl používat ruce. Pak mu chtěla 
probodnout hlavu mečem. Garra ale nahromadil Sílu kolem sebe a vyslal jí do okolí. Tím odhodil 
všechno v dosahu patnácti metrů pryč. Shi ležela na zemi dívajíc se na svého protivníka. Nechápe, 
proč stále žije, když ho viděla umřít. Garra ví, že Shi v něm vidí Dark Fightera – původního majitele 
Masky děsu a Meče hrůzy. Pravda je taková, že duše Dark Fightera ovládla Garrovo tělo. Garra se tak 
obětoval, aby se mohli společně stát Sith’ari. A Shi je to poslední, co jim v tom brání. Ptá se jí, jestli 
vůbec ví, co tak neúnavně chrání. Jestli jí za to stojí umřít. Nabízí ji, aby se přidala na jeho stranu. 
Společně mohou zachránit galaxii před obrovskou hrůzou, která ji čeká. Garra tu hrůzu viděl na vlastní 
oči – pokud tahle galaxie chce přežít, musí se stát Sith’ari. Jen tak může nastolit mír.   
 
Ale Shi mu nevěří. Je to jen obyčejný Sith, co chce jen větší moc. Nenechá ze znovu zkazit temnou 
stranou. Shi napřáhla ruku a vyslala úder Síly. Garra odletěl a narazil do skály za ním. Nemohl se 
vůbec hýbat, jak ho Síla přitlačovala. Shi tlačila čím dál tím víc a Garra se postupně zabořoval do 
skály. Nakonec v rukou vytvořila podobnou kouli Síly, kterou předtím vytvořil Garra, tentokrát ale 
modré barvy. Vyslala ji přímo proti němu. Garra pod jejím náporem doslova ve skále zmizel a ta se 
pak zcela zřítila. Už to vypadalo, že je konec, ale najednou kusy kamení odletěly do všech stran. 
Garra stál na nohou, na obličeji Masku děsu a po jeho těle pulzoval černý blesk. Najednou jako by 
zmizel a objevil se před ní. Než stačila cokoliv udělat, ucítila obrovskou bolest a z břicha ji trčela 
oranžová čepel Meče hrůzy. Garra se jí podíval do očí, které byly plné bolesti a zmatení.        
 
Když se nechce přidat na jeho stranu, pak musí zemřít. Shi ví, že to bylo nevyhnutelné – on ale zemře 
s ní. Shi Garru pevně objala a ve starém sithském jazyce pronesla, že vše je hotovo a nyní je volná. 
Všude v okolí se zvedla teplota a vzduch se začal vlnit. Garra ve stejném jazyce pronesl souhlas a 
poté už oba zmizeli v obrovském plamenném sloupci sahajícím až k nebi.  
 
Popravčí komando sledovalo boj z dálky a když vidělo oheň sahající až k nebi, vydalo se hledat svého 
pána. Všude kolem byl popel a hořící keře a stromy. Najednou z plamenů vyšel Garra, stále hořící a 
páchnoucí spáleným masem, které z něj odpadávalo a ihned mu rostlo nové. V pravé ruce držel onen 
artefakt. Přiznává, že Shi byla úctyhodná soupeřka. Byla jedním z nejnadanějších Sithů, ale zvolila si 
řád Jedi. Nyní už musí sehnat jen čtyři sithské meče a čtyři kusy brnění Sith’ari – to ho dělí od 
dosažení největší moci, jakou tato galaxie kdy viděla. Poté Garra a jeho muži nastoupili do lodi a 
zmizeli stejně rychle, jako se objevili.    
 
Golden Stalker přiletěl na poslední souřadnice… Mandalore, centrální svět Mandalorianů. Mandalorian 
byl duchem nepřítomen. Neustále přemýšlel o tom, co se stane a o tom, co se může stát. Netušil, jak 
na jeho zprávu bude reagovat vládce všech Mandalorianů, Mandalore Spasitel. HK-101 ho informoval, 
že planeta je již na dosah. Mandalorian nic neříkal, jen poslal kód, který loď identifikoval jako 
mandalorianské plavidlo. Golden Stalker snadno proletěl velkou flotilou válečných lodí, která hlídala 
okolí centrální planety od dob bojů s Profesorem. Faktem bylo, že z Mandalorianů se v posledních pár 
letech stala velmi uzavřená civilizace, která se téměř nijak nezapojovala do dění v galaxii. 



Golden Stalker přistál v hlavním městě, na rampě poblíž centrální pevnosti. Mandalorian vystoupil, 
následován HK-101. Ani tady, na domovské planetě, přílbu nesundal. Šel přímo k pevnosti, 
kolemjdoucí občany ignoroval. Teprve u vrat do pevnosti za zastavil desetičlenný oddíl těch 
nejelitnějších válečníků. Ti ho informují, že za Spasitelem nesmí nikdo bez ohlášení. Mandalorian ale 
vysvětluje, že je to naléhavé a v zájmu jejich lidu. Strážce poodstoupil dál a něco prohodil do 
interkomu. Dostal krátkou odpověď. Mandalorian může vstoupit, ale jeho droid musí zůstat. 
Mandalorian pokývl na HK-101, který zůstal stát, a vešel do pevnosti. 
 
Pevnost byla pěkně vyzdobená, přesto ale napěchovaná obrannými systémy. Mandaloriana celou 
dobu sledovaly senzory a automatické palebné věže. Nakonec vešel do trůnního sálu. U obrovského 
okna stál muž v honosné zbroji Mandalora. Pozoroval obzor a nedával najevo, že si nově příchozího 
všiml. Ale věděl o něm. Ptá se ho, co mu tak trvalo. Mandalorian vysvětluje, že jeho mise byla 
prodloužena, ale ještě není dokončena. Zbývá poslední věc, kterou vyřídí přímo teď a tady. 
 
Předává Spasiteli instrukce, ale ten o nich nechce ani slyšet. Mandaloriané jsou svobodný lid, už jim 
nikdo neporoučí. Ale Mandalorian ho ujišťuje, že kdyby to nebylo důležité, nepřišel by za ním. Znají se 
už dlouho. Spasitel tedy souhlasí, že se s instrukcemi obeznámí. Mandalorian vytáhl disk a podal mu 
ho. Jsou na něm všechny informace. Jediné, co Spasitel musí alespoň pro teď udělat, je uzavřít 
alianci s rasou Aing-Ti, Hapeským Konsorciem, CSA a Impériem Ssi-Ruuvi. Mandalorian oznamuje, 
že za všemi těmito frakcemi už byl a že jejich vládci souhlasili. Spasitel ale nechce do žádné další 
války. Když byl zvolen Mandalorem, slíbil, že svému lidu zajistí mír a prosperitu. Jít do další války by 
bylo zlé. Jen tak tak přežili běsnění Profesorova Roje. Toto nové velké zlo už nemusí zvládnout. 
 
Spasitel se dal na odchod. Mandalorian zůstal stát u okna a sledoval hlavní město. Poprvé po dlouhé 
době oslovuje Spasitele jeho pravým jménem – Huck. Říká mu, že se změnil. Nikdy předtím neváhal 
jít do boje. Sláva a čest byla pro něj všechno, a stejně tak i pro Mandaloriany. Spasitel ale vysvětluje, 
že je jiná doba. S Galaktickou ligou v čele je tato galaxie mírumilovné místo. Válka s Rojem byla 
děsivá, nikdo nechce žádnou další. Dokonce ani on ne. Mandalorian ale cítí, že se chystá něco 
velkého. Možná poslední válka, jakou tato galaxie kdy zažije. A Mandaloriané by měli stát opodál? 
Žádá ho o poslední boj. Galaxii hrozí možná zánik a Huck by mohl být jejím spasitelem. Skutečným 
spasitelem. Spasitel mlčel. Po chvíli ale promluvil – nařizuje Mandalorianovi, aby okamžitě odešel. 
Mandalorian už nic neříkal a uposlechl ho. Cestou k lodi se neohlédl, ale věděl, že ho Spasitel sleduje 
z okna a přemýšlí o jeho slovech. Golden Stalker se vznesl a kamsi zmizel. 
 
Poslední válka, lépe řečeno války, prakticky proti celému známému vesmíru, včetně Profesora, STF 
ekonomicky velice zdecimovaly a oslavy Razerova návratu nebyly zrovna pompézní. Druhá obchodní 
federace mlela z posledního, ale hlavně pýcha její armády, kterou byla tajná zbraň připravovaná za 
astronomických nákladů po mnoho let – stroj času – byla pryč. A na stavbu nové nebylo v současné 
době ani pomyšlení. 
 
Nebýt STF a hlavně Razerovy infiltrace přímo do centra Profesorovy pevnosti, nepřežil by ze 
současných hlavních vůdců galaxie nikdo, samozřejmě mu za to nikdo neděkoval. I když by si to za ty 
týdny, které strávil průnikem do nejstřeženějšího Profesorova komplexu v galaxii a na které bude ještě 
hodně dlouho vzpomínat, a i za následný boj, jistě zasloužil. 
 
Jediným úspěchem této války, kromě holého přežití, bylo pro STF téměř zázračné udržení centra šedé 
ekonomiky v galaxii, měsíce Nar Shaddaa. Kromě statisíců po celé planetě až po krk zakopaných 
válkou kalených droidů veteránů za to mohla hlavně Rustyho politika, která nechávala místním 
menším zločineckým organizacím volnou ruku téměř ve všem. Tyto menší gangy a syndikáty za to 
nechávaly STF na pokoji, ba dokonce „přesvědčovaly“ obyčejnou populaci o tom, že STF je pro 
obchod dobrá věc. 
 
A také že byla. Druhá obchodní federace na Nar Shaddaa dostála po Profesorově smrti svému jménu 
jak to šlo a prodávala za správnou cenu všechno, od náhradních dílů k droidům uklízečům až po 
nejnovější druhy hypermotorů do bitevních lodí. Příjmy to byly obrovské a v posledních měsících 
nastartovaly znovu skomírající ekonomiku – a co víc, STF se díky pašerákům dostala i k několika 
podivuhodným věcičkám z různých koutů galaxie. Planetární obranu doplnilo několik orbitálních stanic 
a okolo 80 nově postavených hvězdných křižníků a osobní návštěvou poctil Nar Shaddaa i Razer se 
svým doprovodem.  
 



Problémem však byla bezpečnost obchodních tras. Krátce po válce se mohly lodě STF snadno 
pohybovat nerušeně hluboko na území Nové republiky a Galaktické ligy, ale jak jejich vojenská moc 
rostla, bylo to stále těžší a těžší. Razer proto nechal na trase od hranic STF až po Nar Shaddaa 
vybudovat mnoho těžce opevněných vesmírných stanic, které sloužily jako obchodní, ale také 
vojenské opěrné body napříč galaxií, ovšem napětí v regionu tím znovu rostlo… 
 
Razer však další válku nechtěl, alespoň zatím ne, a tak se rozhodl, že se s Republikou pokusí navázat 
jistý druh spojenectví. Aby vše neskončilo u planých slibů, až dojde na lámání chleba, rozhodl se 
trochu přiučit z Profesorovy taktiky a vyslal nejprve do Republiky svého špeha, který se měl stát jeho 
pojistkou. Tím špehem byla pohledná, asi třicetiletá šaramantní černovláska s trochu šibalským 
pohledem, tedy alespoň zvenčí. Uvnitř, pod vším tím masem a dokonce i lidským nervovým 
systémem, se skrývala vražedná mašina, které by mohl zbrojní arzenál závidět i kdejaký lovecký 
droid. Teď už jen zbývalo, aby se Kitty vetřela do přízně někoho v Republice vysoce postaveného. 
Razerovi plány se znovu dávaly do pohybu… 
 
Projekt „Kitty" nebyl nic malého. Razer o podobném druhu silného anti-jedijského/anti-sithského 
infiltrátora přemýšlel řadu let, jenže přestože galaktická civilizace dokázala cestovat ke hvězdám po 
tisíce let a takové kybernetické náhrady jako umělá ruka nebo rovnou tělo, jako měl on sám, byly 
v mnoha částech známého vesmíru něčím zcela běžným, v oblasti kompletního propojení biologických 
součástek s těmi mechanickými nebyla galaktická věda až tak daleko. A proto stál projekt na mrtvém 
bodě.   
 
Tedy až do doby, než se Razer dostal k mnoha vongským vědeckým záznamům z Profesorovy 
základny. Díky nim a svým letitým zkušenostem s uživateli „Síly" věřil, že právě stvořil špiona, kterého 
neodhalí bez důkladného soustředění ani opravdový mistr ať už světlé či temné strany. Špiona, který 
bude dost silný a chytrý, aby jakéhokoli nepřítele náhlým vražedným náporem naprosto šokoval a 
bleskově zlikvidoval, než si ten stačí přivolat pomoc. Případně aby vyvázl z obklíčení, aniž by byl 
odhalen.  
 
Kitty totiž měla cílevědomou osobnost, osobnost Kate Terrikové, které dal Razer na výběr mezi 50 lety 
ve vězení na asteroidu poblíž Yaga Minor za převážení nežádoucích osob skrz hranice STF a pěti lety 
služby pro novou sekci jeho likvidační a bezpečnostní služby. Kate se dlouho nerozhodovala a 
plánovala si, jak se z STF při první příležitosti vypaří, ale to ještě netušila, že nejdříve poputuje do 
jakési nemocnice na „běžnou" nástupní prohlídku, při které z ní udělají chodící zbrojnici.  
 
Když se probudila, cítila se nějaká nesvá. Nejprve se jí zdálo, že nějak špatně vidí, muselo to být těmi 
látkami co do ní ten droid na začátku píchnul, po pár vteřinách si však uvědomila, že vidí a to přímo 
cokoli. Stačilo trochu zaostřit a viděla personál pochodující o patro výš! A to nebylo zdaleka všechno, 
dokázala teď rozeznat infračervené a mikrovlnné záření a říct, kdo je kdo! Bylo to šílené, věděla teď 
věci, které se nikdy v životě neučila, jakože člověk má vyšší tělesnou teplotu než Twi‘lek, ale menší 
než Zabrak, že průměrný droid vyzařuje celkem hodně elektromagnetického a tepelného záření… Se 
sluchem, čichem a hmatem to bylo ještě šílenější, třeba podle hmatu přesně věděla, že právě leží na 
plasteelu 2. generace s příměsí teflonu. Čich jí jen tak mimoděk sdělil, že jakýsi Neimiodian, co tu asi 
před třemi dny prošel, se moc často nesprchuje a sluch jí kromě frekvencí všech zářivek a mikročipů v 
místnosti právě řekl, že k místnosti, v níž je, po chodbě míří pět osob a dva droidi a baví se o ní.  
 
Pokusila se vstát z operačního stolu, ale nešlo to, tělo jí neposlouchalo. Za chvíli se otevřely dveře a v 
nich stálo pět lékařů a Razer s nějakým droidem. Kate chtěla tomu plecháčovi alespoň pořádně 
zanadávat, možná na něj plivnout, ale ani to nedokázala. Jako první kupodivu promluvil strojovým 
hlasem onen droid. Představuje ji Razerovi, ale ještě není plně aktivována. To ale může okamžitě 
napravit, pokud si to Razer bude přát. Razer s tím souhlasil. Chtěl vidět, co ta žena dovede. 
 
Rusty kývnul hlavou na oněch pět osob v bílých pláštích. Ty si chvíli hrály s počítačovým terminálem, 
Kate pak náhle cítila celé své tělo. Nebylo to docela tak, jak si ho pamatovala. Na tom jí ale 
nezáleželo, chtěla teď jen rozmlátit Razera na kusy. Z nějakého důvodu si připadala, že na toho 
třímetrového opancéřovaného obra má dost síly. Jediným pohybem vytrhla všech osm přes dva 
centimetry silných plasteelových zábran na operačním stole, odrazila se oběma rukama a vyšvihla se 
nohama napřed přímo proti Razerovu obličeji s cílem nakopnout ho do něj, jak to jen půjde, a udělat 
následně salto… 
 



Kate se však Razera ani nedotkla, Rusty jí za letu uštědřil do pravého boku bleskový direkt svou 
mohutnou levačkou a ona odlétla na druhý konec prostorného operačního sálu. Z normálního člověka 
by po téhle ráně nezbylo víc než masový protlak, jenže Kate se ještě v letu překulila a dopadla na 
všechny čtyři, přesně jako kdyby právě dělala kliky. Muži v pláštích začali panicky křičet a utíkali na 
všechny strany.  
 
Razer se dosud ani nepohnul, věděl, že má před sebou silného soupeře a vzpomněl si na některé své 
a otcovi dřívější souboje. Pak rychlým pohybem ruky pokynul Rustymu a dodal, že závěrečnou 
kontrolu kvality provede osobně. Rusty má zatím hlídat dveře. Kate však na nic nečekala. Ve vteřině 
vytrhla z podlahy několikasetkilový laboratorní stůl a mrštila ho po Razerovi. Ten už na nic nečekal, 
tasil dva ze svých mečů a jeho trénované oko si všimlo, ještě předtím, než mu letící stůl zakryl výhled, 
že ta žena vytvořila svou holografickou projekci na místě, kde ještě před zlomkem vteřiny byla a sama 
se zatím přibližuje z jeho levé strany.  
 
Razer rozťal stůl a uvědomil si, co bude následovat, koneckonců osobně dohlížel na její konstrukci. 
Chtěl se k ní natočit čelem, ale byla příliš rychlá – její ruka vystřelila kupředu a magnetickou silou si do 
ní na vzdálenost čtyř metrů přitáhla jeden ze světelných mečů, které měl Razer zavěšen u pasu, a z 
druhé jí vyšlehl elektrický výboj o takové síle, že se plasteelová podlaha pod Razerem okamžitě 
roztavila, okolní nábytek začal hořet a zbytek energie přeskočil do počítačové konzole, kterou totálně 
zničil. Razerovo odizolované tělo s cortosisovým pancéřováním však bylo konstruováno i na podobné 
situace a nyní, když se vypařil jeho vnější nátěr, se chromově lesklo.  
 
Razer zařval. Mrštil oba dva meče, které držel tak, aby Kate nemohla uhnout ani na jednu stranu, a 
ještě než meče narazily do protější zdi, jediným skokem překonal čtyřmetrovou vzdálenost, co ho od 
ní dělila, s cílem chytit ji svými jak břitva ostrými pařáty pod krkem. Kdyby to byl normální soupeř, 
bojový program v podvědomí by okamžitě zareagoval, jenže o podobném zběsilém útoku, jaký právě 
podnikal Razer, ve své databázi nic neměl, a tak teď bylo všechno skutečně jen na Kate a její lidské 
vynalézavosti.  
 
Nemohla uhnout ani na jednu stranu, vyskočit kvůli stropu také ne a za jejími zády byla pevná zeď. 
Nezbývalo, než se s Razerem napřímo střetnout. Ještě stále měla v ruce světelný meč a rozhodla se 
ho nacpat do Razerovy chňapající pracky a té druhé prostě uhýbat, dokud se ta první neroztaví. Razer 
si její plán uvědomil, ruka se mu začínala už-už tavit, když zapojil do souboje i své nohy a Kate 
opravdu pořádně nakopnul. Ta zaúpěla, odlétla asi 20 metrů přes celou místnost do rohu, a když 
narazila do tvrzené stěny, zanechala v ní znatelnou zkrvavenou díru.  
 
Kate se sice v mžiku znovu postavila na nohy, jenže to už měl Razer tasené nové dva světelné meče 
a Rusty se s napřaženým laserovým blasterem obřích rozměrů blížil z druhé strany. Kate už chtěla 
znovu zaútočit, když se Razer hlasitě rozesmál a pochválil její bojové schopnosti. Pak ji přikázal, aby 
přestala dál bojovat. Kate nechtěla, ale musela udělat co jí, lépe řečeno jejímu podvědomí, Razer řekl. 
Ten pak jen dodal, aby dělala to, na co se upsala, a on ji za pět let vrátí její tělo. Pokud odmítne, 
zemře. Pak odešel z místnosti.   
 
Jediové již několik let postrádali svého Velmistra. Od dob, kdy zemřel Apollo, v jejich čele stojí Rada 
mistrů. Jejich schopnosti a zkušenosti však byly velmi vyrovnané, takže zvolit Velmistra bylo velmi 
obtížné. Nakonec se Mistři rozhodli, že Velmistrem se stane ten z nich, kdo odhalí kauzu Jedie D-
Tona. Vyšetřování bylo zahájeno jen pár měsíců po porážce Profesora, ale teprve nyní se zdálo, že 
výsledek je na dosah. 
 
Do hlavního paláce Jediů na Cejansij vešla Mistryně Filia. Vstoupila do místnosti, kde již čekali Mistři 
Kao-Cher, Dzimir a Chyca. Tázavě na ní pohlédli, ale ta nic neřekla a doprostřed kulatého stolu 
položila holoprojektor. Z malého předmětu na stole vyrazil svazek světla, který zformoval malou 
postavičku muže v kápi.  
 
Byl to D-Ton. Kdysi býval Velmistrem řádu Jedi. Tento vzkaz nahrál pro případ, že by se mu něco 
stalo a nebyl schopen osobně vysvětlit svým přátelům své podivné chování v posledních letech. Je 
pravděpodobné, že brzy už nebude mezi živými, neboť jakmile si Profesor uvědomí, jakou hrozbu pro 
něj představuje, pokusí se ho všemi dostupnými prostředky odstranit. Pokud se mu to podaří, tak v 
této galaxii nezbude už nikdo, kdo by si tuto zprávu mohl poslechnout. D-Ton se rozhodl začít raději 
od úplného začátku, aby na nic nezapomněl. 



Své rodiče nikdy nepoznal. Vyrůstal v sirotčinci, protože rodiče ho hned po porodu odložili. Bylo mu 
řečeno, že byl nechtěné dítě. U od útlého věku se u něj projevovaly schopnosti používat Sílu. Sice si 
je ještě neuměl vysvětlit, ale rozhodně je uměl využívat. Když byl v 18 letech konečně propuštěn, 
málem nepřežil začlenění se do reálného života. Coruscantské ulice jsou ale velmi tvrdé, obzvláště 
pro někoho, kdo nemá kam jít. Dokázal přežít, ale brzo si ho díky jeho schopnostem povšimli jistí lidé. 
Jistí špatní lidé. Jejich pozornost uvítal, dali mu oblečení, jídlo, ubytování i peníze. Brzo po něm ale 
začali chtít něco na oplátku. Prošel důkladným výcvikem v zabíjení. Mysl mladých lidí se dá snadno 
přetvořit k jakýmkoli účelům a tak se pro něj zabíjení stalo samozřejmostí. A byl v něm proklatě dobrý. 
A právě tehdy potkal Jessiku. 
 
Pracovala pro ty samé lidi co on a náplň její práce byla prakticky totožná s tou jeho. Brzo byli přiděleni 
na první společnou misi, pak na druhou, na třetí... Byli mladí, zamilovali se do sebe. Stala se tak první 
a poslední láskou jeho života. Byla mu v té době vším. Jejich páni je podporovali, protože věděli, že v 
budoucnu se jim může hodit, že oba mají slabinu. Oni si tím starosti nedělali, měli se rádi a to bylo 
hlavní. Mysleli si, že v galaxii neexistuje síla, která by je dokázala rozdělit. Mýlili se. Brzy přišel úkol, 
který měl navždy změnit jejich život. 
 
Měl zabít tehdejšího Velmistra řádu Jedi. Ano, je to tak, málem se stal bratrovrahem. Je to část jeho 
života, za kterou se stydí nejvíc. Mistr Klicasso byl naštěstí příliš schopný na to, aby se nechal zabít 
od nějakého nedouka. 
 

Obrázek D-Tona v záznamu vystřídal záběr ze zaměřovacího systému ostřelovací pušky. Po 
krátkém pohledu na ulici do záběru vplul muž v kápi. Záměrný kříž ho chvíli sledoval, než k 
němu vyslal výstřel. Muži se ale jako mrknutím oka v ruce objevil světelný meč a ránu odrazil. 
Rozběhl se pak směrem ke střelci. Následovalo ještě několik výstřelů, ale všechny byly 
odraženy. Poslední z nich proletěla nebezpečně blízko pušky. Zatřásla se a spadla na zem. 
Chvíli v ní byl vidět rozostřený záběr na prchajícího mladíka, za kterým se po chvíli objevil 
muž v kápi. Nakonec oba zmizeli ze zorného pole. 
 
Objevil se záběr z bezpečnostní kamery zabírající ulici. Před prchajícího mladíka se 
dokonalým saltem přenesl muž v kápi držící světelný meč. Mladík vytáhl vibromeč a oba 
soupeři začali kolem sebe opatrně kroužit. Jedi byl první, kdo klid porušil prudkým sekem. 
Bojující si opatrně vyměňovali rány, zjišťovali sílu soupeře. Pak se rozpoutal bleskový souboj, 
který skončil zaklesnutím obou mečů v sobě. Mladík se pokusil využít situace a střelit Jediho 
zápěstní šipkovou pistolí. Muž ho i šipku ale snadno odstrčil Silou a povalil na zem. Během 
mrknutí oka se skláněl nad ním a držel mu u krku světelný meč. 
 
Klicasso se ho ptá, pro koho pracuje, ale D-Ton nechce nic říct. Měl štěstí, že ve něm 
rozpoznal vlohy pro Sílu, jinak by té noci zemřel. Nabídl mu, že se mohu stát jeho učedníkem 
nebo být předán spravedlnosti. A taková nabídka se neodmítá. Být Jediem bylo snem 
každého malého chlapce, nemohl odolat. A to i přesto, že věděl, co to bude znamenat pro něj 
a pro Jess. Mistr mu to neopomněl několikrát důsledně zopakovat, jakmile se o Jess 
dozvěděl. 
 

D-Ton věděl, že od nájemných vrahů musí odejít. Jessice řekl, že odchází kvůli práci. Jessika se ho 
ptá, jestli ho může nějak přesvědčit. Ale on říká, že tu zakázku musí splnit, jakkoliv se mu to nelíbí. 
Cesta nějakou chvíli potrvá, ale do měsíce by měl být zpět. Jessika se ho ptá, proč dostal úkol na tak 
vzdálené planetě, když zatím pracoval jen na Coruscantu. Ale D-Ton se na nic víc, než potřebuje 
vědět, neptá. Třeba v něm jeho zaměstnavatelé už mají větší důvěru, když mu svěřují takové úkoly.  
 
Jejich loučení té noci byl dosti bouřlivé, jak si jistě lze domyslet. Bolelo ho, že jí musel lhát, ale nemohl 
jí říci pravdu, jednoho dne by ho vyhledala a nejspíš by to skončilo jeho vyloučením z řádu. Pořád tu 
byl ale problém s jeho zaměstnavateli, kteří se svého nejlepšího lovce asi nevzdají příliš snadno. Mistr 
Klicasso si s nimi zašel promluvit. Nikdy se ho neptal, jak to dokázal, ale vrátil se s tím, že je volný. 
Některé věci je lepší nevědět. 
 
Další roky svého života trávil v chrámu. Než ale mohl být jeho výcvik ukončen, byl jeho mistr zabit 
Replikatorem. Ve vzteku a lítostí nad jeho smrtí přísahal, že svého mistra pomstí. A svou přísahu 
dodržel. Ale to už zase předbíhá… 
 



Naděje na to, že se stane rytířem Jedi, se snižovaly. Mistři se ho kvůli jeho temné minulosti štítili a 
ostatní studenti jím opovrhovali. Nikdo ho nepřijal za svého učedníka. Přesto mu bylo dovoleno se 
nadále zdržovat v chrámu, protože mistři se báli, že nebýt jejich pevné ruky, jistě by se naklonil na 
temnou stranu Síly. Kdo ví, možná by se tak i stalo. 
 
Následující tři roky strávil pilným studiem a divokými výpravami po Coruscantu, během kterých 
pomáhal spravedlnosti a chytal kriminálníky. Jistým způsobem to bylo uklidňující, byl osamělý mstitel, 
který se nemusí řídit žádnými příkazy a který ochraňuje slabé a nevinné... 
 

Během jedné operace odhalil sídlo nebezpečných zločinců. Střechou tovární haly dovnitř 
propadla postava v plášti a ladným saltem přistála přímo na pracovním stole, okolo kterého 
sedělo pět mužů. D-Ton je připraven je zatknout, ale je zaražen. Ty muže zná. Muži u stolu 
ale nelenili, bleskově vytáhli blastery a začali po muži v kápi pálit. Rovněž ochranka doteď 
stojící šokovaně u stěn zareagovala a spustila palbu. Muž v kápi však předvedl další 
akrobatický kousek a ocitl se mužům v zádech. Ochranka byla rozmístěná kolem dokola 
místnosti, takže střely mířené na vetřelce si nacházely cíle v jejich řadách. Zmiňovaný už 
vytasil svůj světelný meč a začal krvavou žeň. Pět hlavounů bylo prvními oběťmi. Nezabíjel, 
pouze mrzačil a ochromoval. Střely ochranky ladně odrážel zpět k jejich původcům, brzo už 
jejich řady byly zdecimované a přeživší se rozhodli obrátit se na útěk. Muž je nepronásledoval, 
nemělo to smysl. Hlavní kořist už dostal. 

 
Poté, co přivedl do žaláře své bývalé zaměstnavatele, byl konečně povýšen na rytíře Jedi. Po smrti 
Jolinar byl řád zmítán nepokoji. Potřeboval silnou ruku ve vedení, proto se chopil příležitosti a stal se 
Velmistrem. Bohužel ale přecenil své síly a udělal osudovou chybu, která opět rozštěpila Republiku na 
dvě části. Díky úkladům Black Ravena vzniklo opět Impérium a řád byl vyvražděn. Naštěstí si svou 
chybu včas uvědomil a zachránil Gedimana, který dokázal obnovit alespoň zbytky Republiky. Události, 
které nastaly od té doby jsou pouze jeho chybou. Pokud by k rozštěpení nikdy nedošlo, galaxie by 
byla jednotná a více odolná proti hrozbám, které v budoucnu přišly... Nikdy si to nepřestane vyčítat. 
 
S Impériem ale po odchodu Black Ravena navázali spojenectví proti Replikatorovi. Darth Noor se stal 
téměř jeho přítelem. Zosnovali plán na zničení Replikatora, ke kterému potřebovali prastarý artefakt, 
Kho'ramovu kápi. Během pátrání po jejích součástech učinil nejvýznamnější objev svého života. 
Amulet, schopný uživatele temné strany Síly navrátit zpět ke světlé straně a rovněž Jediům zabránit, 
aby sklouzli na scestí. Nazval ho Obraceč Síly, neboli zkráceně OS. V celé galaxii existují pouze tři 
exempláře – jeden má on a dva dostali jeho učedníci, Guiverous a Kobe. 
 

(Epizoda 5) Jeho hlavní výzkum se teď týkal falešného Koncentračního talismanu, o kterém se 
vědělo, že pokud si ho nasadí a bude používat Jedi, že ho obrátí na temnou stranu Síly. Ze 
sithského holocronu se dozvěděl pár základních informací, které dále rozšířil pilným 
samostudiem. Ve zkratce – ten amulet kolem sebe mírně pozměňoval Sílu, tak slabě, že to šlo 
jen velmi těžko vycítit. Pokud se pak jeho nositel rozhodl využít nějakou schopnost založenou 
na Síle, musel se jí otevřít na nechat ji skrz sebe proudit. A tím se do něj dostávaly ty špatné 
myšlenky, které ho, aniž si to uvědomil, poslaly na scestí. Teď se pokoušel experimentovat s 
pozměňováním Síly, ale samozřejmě za opačným účelem. Mohl by to být největší jedijský objev 
všech dob – ten nejmírumilovnější způsob, jak se zbavit Sithů jednou provždy. Experimenty šly 
těžko, jelikož byl na té správné straně Síly. 
 
(Epizoda 5) D-Ton nechává do své lodi naložit jakousi bytost, jejíž přítomnost na základně velmi 
tajil. Věděl o ní jen jeden důstojník bezpečnosti, kterého D-Ton před měsícem pověřil, aby ji 
lokalizoval, odchytil a v pořádku přivezl. D-Ton poté odlétá do hlubokého vesmíru a aktivuje 
maskovací zařízení, takže je jeho loď neviditelná. V kombinaci s Maskovačem Síly, který má D-
Ton u sebe, je naprosto nezachytitelná i pro případné Sithy. Ihned nato začíná opět studovat 
sithský holocron, ve snaze přepracovat techniky boje tak, aby je mohli využít i Jediové. Záhadná 
bytost, která je zavřená v cele, mu bude sloužit jako testovací objekt. 
 
(Epizoda 5) D-Ton se rozhodl, že vyzkouší svůj vynález v praxi. Ta bytost, kterou měl 
uvězněnou na své lodi, byl jistý inteligentní humanoid, u kterého se objevila citlivost na Sílu. D-
Ton mu do cely dal přepracovaný výňatek ze sithského holocronu, aby se mohl učit bojovým 
technikám. Za několik dní nechal svůj pokusný objekt uniknout – a ten ho ihned napadl 
připraveným světelným mečem, přesně podle očekávání. D-Ton s pokusnou osobou chvíli 
zápasil a schválně se nechal porazit. Když už se osoba chystala použít Sílu, aby svého 



protivníka usmrtila, D-Ton použil svůj vynález – upravený falešný koncentrační talisman. 
Obyčejné falešné koncentrační talismany slouží Sithům, kteří jejich pomocí obrací Jedie na 
temnou stranu Síly. Tento talisman však uživatele temné strany Síly obrátil na světlou stranu. 
Z osoby ihned vyprchala agresivita. Odhodila meč na zem a odešla zpět do cely. Přítomnost 
temné strany byla kompletně vymýcena. D-Ton se po tomto úspěšném pokusu vrátil na Ord 
Mantell. 

 
Další funkcí talismanu byla možnost komunikovat s ostatními nositeli telepaticky, aniž by mohl být 
rozhovor třetí stranou odposloucháván. Bohužel na tuto funkci jeho učedníci pozapomněli, neboť 
kdyby si jí byli vědomi, nemohlo se nikdy stát, to co se stalo. Celá ta pozdější situace s Maršálem D-
Tona velmi zarmoutila. 
 
Podařilo se mu také úspěšně otestovat můj druhý vynález – Shield Breaker 2.0. Jednalo se o 
extrémně silnou raketu nesoucí hyperprostorové motory. Byly na jedno použití a ještě dokázaly raketu 
udržet v hyperprostotu jen několik sekund. Ale to bohatě stačilo, neboť díky senzorům raketa odhalila 
štíty nepřátelské lodi a díky motorům se dokázala dostat za ně. Nepřátelé to nikdy nečekali a rakety 
jim působily těžké poškození. Jeho loď je pořád ještě jednou z nejlepších lodí ve vesmíru, je proklatě 
rychlá, má vynikající palubní počítač, dokonalé zabezpečení a generátory neviditelnosti. Jako hlas 
počítače si samozřejmě vybral hlas Jessiky. 
 

(Epizoda 4) D-Ton provádí finální test projektu, který sám vedl – SB 2.0. Projekt je zatím přísně 
utajen. Zároveň je D-Tonova osobní loď podrobována značným modifikacím, taktéž podle jeho 
představ. Práce je již téměř u konce, brzy bude loď hotova. 
 
(Epizoda 4) D-Ton zahajuje výcvik Koba. Nejprve ho nechává, aby si přečetl vše o Jediích a 
Sithech, o historii obou řádů i o nejslavnějších představitelích. Navíc přišlo hlášení, že D-Tonova 
osobní modifikovaná loď je již zcela hotova a může být kdykoliv použita. 
 
(Epizoda 4) D-Ton a jeho padawan Kobe se vydávají na doplomaticky-pátrací misi. Jejím cílem 
bude připojení nezávislých planet k Povstalcům a nalezení dalších fragmentů artefaktu. D-Ton 
také poradil rytíři Guiverousovi, aby i on se vydal na pátrací misi.  

 
Ale zpět k důležitým událostem. Tažení smrti mělo úspěchy. Sjednocená galaxie Sithům uštědřovala 
těžké rány, ale díky monstrózním schopnostem Replikatora byli stále ohromnou hrozbou. Najít 
součásti kápě bylo otázkou života a smrti. Pátrání po další části Kápě ho zavedlo na malou pouštní 
planetku Sillissken. 
 

(Epizoda 4) D-Ton konečně dorazil na planetu Sillissken a přistál v jediném přístavu široko 
daleko. V místním hostinci nalezl nájemného lovce, který má kontakt na Boba Poilsda, známého 
také jako „Rukotrh“. A právě Rukotrha D-Ton hledá.  
 
Po krátké rozmluvě však záhadný lovec, jehož totožnost byla skryta pod přílbou, zahájil na D-
Tona palbu. Očividně s ním nechtěl mít nic společného. D-Ton však výstřely vykryl a připravil se 
na další lovcův útok. Lovec aktivoval svůj jetpack, vyletěl ke stropu a házel po Jediovi granáty i 
chytací sítě. Všichni lidé z hostince okamžitě utekli, jen barman se snažil lovce zastavit střelbou 
z pušky. Byl však rychle zabit. Lovec vzápětí proletěl oknem ven a snažil se uletět, avšak D-Ton 
poškodil jeho jetpack a tak svého protivníka vrátil k zemi. I poté se však snažil uniknout, ale Jedi 
ho zachytil pomocí Síly. Položil mu meč ke krku a snažil se z něj získat potřebné informace. 
Lovec si sundává přílbu – je to žena jménem Jessika, kterou D-Ton zná... 
 
(Epizoda 5) D-Ton s Jessikou přiletěli na jistý asteroid v hlubokém vesmíru. Jessika vysvětlila, 
že se kdysi stala nejlepší nájemnou lovkyní na Coruscantu. Po příchodu Nového Impéria však 
musela Coruscant opustit a tehdy začala pracovat pro různé zákazníky. Nakonec se dostala až 
k Bobu Poilsdovi, jehož sídlo je právě na tomto asteroidu. Asteroid je hlídán menší flotilou, ale 
pro Jessiku není problém dostat se s lodí na povrch – zná totiž bezpečnostní kódy. Poté vede 
D-Tona do zdejšího komplexu, kde má Bob svoji kancelář. Naštěstí zrovna není přítomen, takže 
nebude dělat problémy. D-Ton za pomocí Síly otevře trezor a prohledá ho, ovšem fragment 
artefaktu tam není. Jessika mezitím prohledává celou kancelář, ale žádnou tajnou skrýš 
nenachází. Nakonec D-Ton zjišťuje, že fragment stál normálně na stole, Bob ho používal jako 
těžítko. To je důkaz toho, že si vůbec neuvědomoval, jaký cenný předmět vlastně má. D-Ton 



tedy rychle odchází a chce, aby ho Jessika následovala, ale ta odmítá. Chce stále pracovat pro 
Boba, navíc nechce, aby kvůli ní měl D-Ton nějaké problémy. D-Ton tedy zanechává Jessiku na 
asteroidu a odlétá zpět na Ord Mantell. Jessika zatím likviduje veškeré záznamy z 
bezpečnostních kamer, aby D-Tonovu operaci zakryla. 

 
D-Ton říká, že kdyby netrval na svém a nevzal Jessiku rovnou s sebou, dnes mohlo být všechno jiné. 
Bojí se, že to je další z chyb jeho života, se kterou budu muset žít. Chybovat je lidské, ale za jeho 
chyby muselo mnoho lidí zaplatit životem. Kéž by se tak mohl vrátit v čase a některé napravit... 
Ženský hlas mimo záběr záznamu ho ale utěšuje. D-Ton nevěděl, co se stane. D-Ton sice chybu s ní 
napravil, ale je tu tolik dalších… Roj, Apollo, Impérium… Žena ho však utěšuje, že to spolu zvládnout. 
D-Ton ji nechává, aby další část záznamu řekla ona. 
 
Muž odstoupil ze záběru a vystřídala ho vysoká černovlasá žena. Jessika řekla, že se u Poilsda 
rozhodla zůstat a toto ji málem stálo život. Několikrát málem zemřela a jen její výcvik ji umožnil přežít. 
Bob Poilsd se ji rozhodl zabít – do výtahu, kde zrovna byla, umístil nálož. Jessika ale naštěstí nebyla 
tak hloupá, aby se plně spolehla na to, že ji tu Bob nenajde. Kromě těžící výstroje si do dolů brala i 
něco jiného. Vyskočila, zachytila se jedné trubky na stropě výtahu, zhoupla se a vykopla servisní 
poklop vedoucí nahoru. Seskočila zpět na podlahu a postavila se přímo pod otvor. Vrhla ještě jeden 
bleskový pohled na ciferník, který se již blížil k nule.  
 

(Epizoda 5) Poté co D-Ton odletěl, Jessika zničila všechny záznamy bezpečnostních kamer. 
Jenomže záznamy se automaticky zálohovaly, takže Bob Poilsd, který před nějakou dobou 
přiletěl, se o všem dozvěděl. Nechal si Jessiku předvolat, poté ji zajal a začal vyslýchat. 
 
(Epizoda 5) Jessika, která byla celou dobu vězněná a vyslýchaná Bobem Poilsdem, uprchla. 
Bylo to zrovna ve chvíli, kdy ji Bob a jeho dva hlídači opět vyslýchali. Jessika využila chvíli 
nepozornosti a oba hlídače odrovnala holýma rukama. Potom jednomu z nich vzala pistoli a 
vystřelila na Boba. Ten však byl chráněn silovým polem, takže se mu nic nestalo. Rychle tedy 
odběhla do svého bytu, oblékla se do brnění a vyzbrojila se svými loveckými zbraněmi. Cestu 
do hangáru si musela prostřílet, protože celý komplex byl už zalarmován. Nakonec se ji však 
podařilo na poslední chvíli uletět ve své lodi z právě se zavírajícího hangáru. 
 
(Epizoda 5) Jessika uprchla z asteroidního komplexu Boba Poilsda. Obranná flotila na ní sice 
zahájila palbu, ale příliš pozdě – Jessika byla již v dostatečně velké vzdálenosti a uprchla do 
hyperprostoru. Nyní se jen potřebovala rozhodnout, kam poletí. Mohla letět na Ord Mantell, ale 
musela by toho hodně vysvětlovat, takže náhodně vybrala nějakou planetu na mapě.  
 
O tři dny později Jessika na onu planetu dorazila. Byla to nějaká ledová planeta beze jména, 
s jedinou důlní stanicí na povrchu. Jessika přijala práci horníka, protože věřila, že zde ji Bob 
Poilsd nikdy hledat nebude. Ovšem jednoho dne, když se výtahem vracela na povrch, se 
z reproduktoru ozval Bobův hlas. Ihned bylo jasné, že Bob Jessiku našel. Vzkázal ji, že za zradu 
bude potrestána, a že se má podívat pod sledovací kameru na ovládacím panelu. Jessika 
nevěděla o co jde a podívala se tedy na to místo. Spatřila malou výbušninu, jejíž detonátor 
odpočítával pár vteřin do exploze. Následný výbuch zničil kabinu výtahu i celou šachtu. 

 
Po zvyku hmátla dozadu a přesunula páčku na jetpacku do polohy Maximální zrychlení. Málem 
omdlela, když zničehonic vyrazila bleskovou rychlostí přímo vzhůru. Vzápětí za sebou uslyšel 
výbuch a zalilo ji horko šířící se od výbuchu. Stále se oteplovalo a světlý otvor nahoře se blížil 
nechutně pomalu. Když vyrazila do slunečního světla, hladově zalapala po chladném čerstvém 
vzduchu. Naneštěstí výbuch, šířící se ven z úzké šachty, vychýlil její směr letu a ona ho u 
nedokázala vyrovnat. Zřítila se o několik metrů dál a vzápětí ji zasypaly trosky z budov stojících 
poblíž vstupu do šachty. Z bezvědomí se probrala dřív, než se k ní dostali záchranáři. Opatrně 
se vysoukala zpod trosek. Celé tělo ji bolelo a určitě měla několik kostí zlomených. Chodila jen s 
obtížemi a navíc se musela skrývat, aby ji nikdo neviděl. Stačil informace od jediného člověka 
aby Bob zjistil, že je pořád ještě naživu. Z posledních sil se dopotácela do lodě s nákladem 
horniny a znovu omdlela. 

 
Měla štěstí, že se probrala dřív, než loď přistála a že přistáli na malé planetce, kde Poilsd neměl své 
špehy. V následujících letech se musela skrývat, aby nezjistil, že je naživu. D-Ton opět vstoupil do 
záznamu a vysvětlil, že to byl důvod, proč ji marně hledal po celé galaxii. 



(Epizoda 6) A pak tu byla samozřejmě Jessika, která se od jejich rozdělení vůbec neozvala. 
Když po ní začal pátrat, zjistil, že od Poilsda utekla neznámo kam. Až po dalším pátrání zjistil, 
že zmizela na malou hornickou planetku. A tam se její stopa ztrácela. Když se tam vyptával, 
nikdo nic nevěděl. Záznamy byly kusé a ona se zřejmě snažila ukrývat, takže bylo jen málo 
pravděpodobné, že o ní zůstane nějaká zmínka. Mohl jen doufat, že se mu ozve. Čekal marně. 
 
(Epizoda 6) Velmistr D-Ton se konečně odhodlal k tomu, co měl udělat již dávno. Nasedl do své 
lodě a odletěl, aniž by komukoliv nahlásil, kam směřuje. Bylo to neobvyklé, protože poslední 
dobou vždy někomu říkal, kam letí, pro případ, že by byl zabit nebo zajat, aby někdo mohl 
pokračovat v jeho práci – ať už v hledání artefaktu nebo ve špionáži.  
 
Za chvíli už se loď vynořila u asteroidu Boba Poilsda, přímo před flotilou, která tam čekala na 
přilétávající loď. Chvíli trvalo, než se flotila vzpamatovala z překvapení, protože žádná 
neohlášená loď k nim nepřiletěla už několik týdnů. D-Ton nikam nechvátal, tak klidně počkal, až 
se všechny k němu otočí a poctivě ho zaměří.  
 
Velitel flotily kontaktoval D-Tona a nařídil mu, aby se identifikoval. Když uviděl, že je to Jedi, 
přikázal mu, aby okamžitě odletěl, jinak bude zničen. Jenže D-Ton se nenechal zastrašit a 
snažil se flotilu přemluvit, aby odletěla pryč. Vyjednávání však nepomáhá. 
 
Lodě okamžitě zahájily palbu, kterou ale D-Ton velmi dobře očekával. Loď během jejich 
krátkého rozhovoru stačila vyhodnotit dráhu většiny střel a tak bylo možné úhybnými manévry 
všem uhnout. Palba ještě pokračovala, ale loď stále úspěšně kličkovala a zásahy, které 
obdržela, byly bez problémů zadrženy štítem.  
 
D-Ton poté zaměřil velící křižník a vystřelil speciální torpédo SB 2.0, jehož úkolem bylo cíl 
paralyzovat. Velitel křižníku mu nevěnoval žádnou pozornost, protože byl přesvědčen, že silným 
štítem jeho lodi nemůže nic takového proniknout. Ovšem torpédo bylo vybaveno rušičkou štítu – 
těsně před štítem ji aktivovalo, čímž vytvořilo malou trhlinu a proletělo skrz. Vrazilo do trupu a 
vyvolalo mohutnou explozi, která křižník vážně poškodila. 
 
D-Ton poté znovu kontaktoval křižník a veliteli nařídil, aby s celou flotilou odletěl pryč. Velitel se 
tentokrát rozhodl, že si s Jediem nebude zahrávat a nechal flotilu stáhnout pryč. D-Ton tak mohl 
bez problémů přistát na povrchu. Po přistání ho však očekával uvítací výbor, složený především 
z vojáků. Flotila zřejmě nezapomněla upozornit základnu, co se na ně žene. Jejich palba D-
Tona zasáhla na tom nejzranitelnějším místě – ožehla mu lak okolo dveří lodi, zatímco k němu 
se ani nepřiblížila, díky jeho osobnímu štítu. D-Ton všechny vojáky pomocí Síly zneškodnil. 
 
Cesta komplexem se nesla v podobném duchu. Střelba vojáků následována tupými nárazy do 
zdí či podlahy. Postavili se na odpor asi ještě na třech místech, ale s nulovou úspěšností. Bob 
seděl ve své kanceláři, seděl na své židli a byl už nejspíš smířený s tím, co ho čeká. D-Ton po 
něm požadoval veškeré informace o Jessice. Když se Bob snažil vymlouvat na hledání v 
počítači, D-Ton použil mírného násilí a všechny informace ihned dostal. 
 
Když se dozvěděl, že Jessika je mrtvá, Boba Poilsda nemilosrdně zabil. Zničil totiž všechny 
vyhlídky na poklidný život po skončení téhle války. Potom se D-Ton vrátil do hangáru a odletěl 
zpět na Ord Mantell, jako by se nic nestalo. 

 
Vraždou Boba Poilsda se nebezpečně přiblížil temné straně, naštěstí nosil Obraceč Síly, který 
nedovolil jeho zlým činům mít na něj příliš velký vliv. Za několik dní byla už jeho duše opět čistá jako 
kaviár. Jessika ho ale uklidňuje, že Bob si to zasloužil. Ale D-Ton ví, že nikdo si nezaslouží zemřít. 
Tedy… téměř nikdo. Bob rozhodně nepatřil mezi lidi, jejichž zabití bylo jedinou cestou jak pomoci 
galaxii. Mluví o Fatzarovi. 
 
Replikatora samozřejmě porazili. Darth Noor si nasadil Kápi a ta uvěznila Replikatora v jeho těle. Na 
místě byli mí učedníci, přívrženci Noora a dokonce i Razer. S vypětím všech sil ho porazili. Byl to D-
Ton, kdo zasadil smrtící ránu nejstrašnějšímu sithovi celé galaxie a zároveň dobrému příteli, ač se 
nejednalo o tu samou osobu. 
 



Pro řád pak nastalo období vzestupu. Využívali Replikatorův Detektor výkyvů Síly k hledání nových 
učedníků do řádu a jejich řady se rozšiřovali. Právě tehdy na zapadlé planetě Terran odhalil Apolla. A 
zároveň i skrytou Vongskou laboratoř. Tou dobou jen matně tušil, jaký význam měl pro Vongy onen 
chlapec. Vzal ho samozřejmě zpět na základnu na Ord Mantellu, jejich chrám na planetě Cejansij 
nebyl ještě připraven plně plnit svůj účel. 
 

(Meziepizoda 2) 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 
předtím. 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 monitorovat Ord Mantell. D-Ton ihned s lodí navázal kontakt... 

 
Jednoho dne, při cestě na Ord Mantell, zachytil D-Ton ve své lodi cizí loď. Vyslal klasický příkaz 
k identifikaci následovaný výhružkou. A loď se opravdu identifikovala. Seděla v ní samozřejmě 
Jessika, které čekala na okraji systému na příležitost setkat se s ním, aniž by musela přistát na 
planetě. Nemusela říct ani slovo a bylo mu jasné, co bude následovat. Jediové už ho nepotřebovali 
tolik jako dřív, proto s klidem mohl odejít. MUSEL odejít, nedokázal by se od Jessiky znovu odloučit a 
vzít do řádu ji nemohl. Sotva začala jeho obnova, hned by ji zase zastavil tím, že by porušil jednu z 
jeho zásadních stanov. Kvůli Jessice a řádu se rozhodl svého postavení vzdát. 
 

(Meziepizoda 2) 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 usilovným přemýšlením o tom, co se právě stalo. Byla to ta poslední věc, 
kterou čekal, a proto mu to rozvrátilo celý jeho život naruby. Ještě před týdnem byl znuděný, 
protože Replikator byl poražen a jeho úkolem 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 Guiverous, 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 Apollem 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 první, 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 obnovovaného 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 připravenou zprávu a skočil do hyperprostoru. Loď ho následovala.  
 
Vynořil se u planety, na které se nacházel jejich nový chrám. Druhá se objevila o něco dále, 
dostatečně 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 přehraboval, dokud nenašel několik, u kterých se mu už podařilo odhalit jejich 
funkci a které shledal jako užitečné. 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. 
Naštěstí 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 prakticky 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 zareagují oba mistři. Jistě budou velmi zmatení a 
nebudou jeho čin chápat, možná na něj budou dokonce 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 budoucnost, 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. 

 
Napsal tedy dopis Guiverousovi, ve kterém se s ním, ač nerad, loučí. Objevily se záležitosti, které jsou 
pro něj důležitější, než jeho současné působení v řádu. Věří, že obnova řádu bude probíhat dále i bez 
jeho účasti. Musí se uchýlit do ústraní, cítí, že se blíží ještě temnější časy, než zažívali dosud, a věří, 
že se mu podaří jim zabránit jen tím, že bude používat stejné metody, jaké doteď většinou používali 



jejich nepřátelé – skrýváním se a infiltrací. Boj se zlem nikdy nekončí a snad se mu podaří dosáhnout 
dobrých výsledků 
 
Guiverous si nemá dělat starosti s rekonstrukcí chrámu, práce pokračují velmi dobře a pomocí 
Detektoru výkyvů Síly budou moci najít mnoho nových Jediů. Nemá smysl pokoušet se najít D-Tona, 
má u sebe Maskovač Síly, který tomu zabrání. Všechny informace o tom, jak by měl Detektor 
používat, jsou přiloženy na tomto disku. Jsou zde uvedeny všechny jeho dosavadní objevy. Je zde 
také přiloženo mnoho informací o jeho výzkumu artefaktů a záznamy jeho experimentů. Doufá, že vše 
využije k prospěchu řádu. Nerad to oznamuje, ale několik artefaktů musel vzít s sebou. Jedná se o 
předměty, jež nikdy neměly existovat a pro něž by bylo nejlepší, aby byly hozeny do slunce. 
 
Neméně důležitou věcí je, že se mu podařilo najít chlapce, z nějž výrazně cítil Sílu a mnoho nejasností 
ohledně jeho budoucnosti. Jmenuje se Apollo a je ubytovaný na Ord Mantellu. Prosí Guiverouse, aby 
se postaral o to, aby se mu dostalo dobrého výcviku. A má na něj dávat pozor, jsou mu předurčeny 
velké věci. 
 
Jak si jistě už uvědomil, D-Ton už nebude moci setrvávat v pozici Velmistra řádu, protože od nich 
budu velmi vzdálen. Je zbytečné, aby si ten titul ponechal, když nebude moci plnit povinnosti s ním 
spojené. Proto se ho zříkává a jako takový může jmenovat svého nástupce. Tím samozřejmě jmenuje 
Guiverouse, strávil v řádu nejdelší dobu a nejlépe ví, co je třeba dělat. D-Ton doufá, že se mu podaří 
udržet význam a sílu řádu i nadále.  
 
Na konec mu dal malou radu – zlé síly od nich utrpěly velkou porážku, pokusí se znovu získat moc a 
pokusí se to udělat tajně, jako se jim to podařilo už mnohokrát v minulosti. Nemá věřit nikomu a 
ničemu. Toť stálo v dopise. 
 
Následující roky žil D-Ton v nádherném klidu. Ubyla mu spousta papírování a měl spoustu času na 
poklidný výzkum sithských artefaktů. Objevil mnoho zajímavých amuletů, které se mu podařilo 
přetvořit k obrazu svému. Upravil Maskovač Síly tak, že neskrýval schopnost používat Sílu, ale pouze 
ji přetvářel. Mohl se od té chvíle vydávat za Sitha či slabšího Jediho, možností byla spousta. Pak tu byl 
amulet schopný změnit jeho vnější vzhled. Stával se starcem či malým chlapcem, podle nálady a 
situace. S Jessikou se úžasně bavili. Díky těm artefaktům mohl napravovat křivdy lidí a zůstat 
nepoznán. Obličej Jessiky nikdo neznal, tak se jeho utajováním nemuseli příliš zabývat. Chodili po 
hospodách a obehrávali falešné hráče, naoko mučili vrahy, okrádali zloděje. 
 

(Epizoda 7) Po dlouhém přemýšlení v poušti se Scorch chtěl jen tak odreagovat, byl trochu ještě 
v šoku ze souboje. Tak si zaletěl se vznášedlem do Mos Eisley, do jednoho baru. Vypadalo to 
tam trochu jinak, než v obvyklém baru. Nejdřív o tom nepřemýšlel, zašel k baru, objednal si 
drink. Chvilku upíjel a pak mu to došlo – ty čtyři stoly v koutě. Sedělo tam několik hráčů, kteří 
hráli karetní hru podobnou Pazaaku.  
 
Jeden z hráčů se jmenuje Tonolius a Scorchovi připadá povědomý. Tonolius se chová jaksi 
podezřele, ale nevypadá to, že by ovládal Sílu. Nakonec Tonolius vyhrál, ovšem jeho protihráč 
je přesvědčen, že podváděl – a vytasil na něj blaster. Tonolius tasil světelný meč, a protože 
neměl červenou barvu, bylo jasné, že je to Jedi. Uměl s ním dobře zacházet, dvěma pohyby 
usekl svému protihráči ruku a poranil nohu. V tu ránu v baru propukla panika a lidé začali utíkat 
ven. Scorch se snažil Tonoliuse pronásledovat, ale kamsi se mu ztratil. Scorch to tedy vzdal a 
odletěl zpět na svoji základnu na Vjunu. 

 
Coruscantský policejní důstojník Alexov se příjemně usmál na krásnou ženu s havraními vlasy, 
která seděla před ním. Měl proč se usmívat. Byla bezesporu nejhezčí, jakou za poslední půlrok 
viděl. A něco potřebovala. Alexov ji vyslechl. Nějaký muž ji okradl o všechny šperky a utekl pryč. 
Dala Alexovovi jeho popis a ten ji informuje, že si jí dá na pořadník. Její případ se bude 
prošetřovat až za čtvrt roku. Ale tak dlouho žena nemůže čekat. Alexov říká, že může věc 
urychlit, ale něco pro to bude muset udělat. Žena tušila, kterým směrem se hovor ubírá. Dala 
Alexovovi svoji adresu.     
 
Později toho dne zaklepal Alexov na dveře domu v luxusní čtvrti. Trochu ho mátlo, že mu dům 
není vůbec povědomý – ženin popis odpovídal stylu jeho práce, ale tuto budovu zcela jistě 
nevyloupil. Možná, že se na tenhle případ vážně podívá přednostně, pokud by objevil nějakého 



napodobitele, mohl by ho obvinit i ze svých ostatních kousků. Alexov vstoupil do předsíně. Žena 
na něj zavolala, že je v obývacím pokoji. Alexov netušil, kterými dveřmi má pokračoval, ale byl 
koneckonců policista, takže krátkým porozhlédnutím snadno identifikoval jeden pokoj jako 
obývací. Tam ho čekalo milé překvapení – ta rozkošná černovláska ho už čekala na gauči v 
překrásném negližé. 
 
Ptá se, čím začnou. Byl již zkušený, protože to nebylo poprvé, co takto „vyšetřoval“. 
Samozřejmě pak vždy vše popřel a vyšetřování urychleno nebylo. Ta chvíle však byla daleko a 
tak si teď užíval přítomnost krásky. Nakláněl se k polibku a rukou jí pomalu bloudil po stehnu. 
Ona se taktéž trochu nadzvedla a jejich rty se přibližovaly. Místo očekávaného polibku ale 
obdržel jen kopanec do rozkroku. V křečích se sesunul na zem a v bolestech sledoval, jak ta 
žena s úsměvem vstává. 
 
Žena ho informuje, že aktivovala bezpečnostní kameru. Ale má špatně nastavený čas, je tam 
včerejší datum – to byl zrovna ten den, kdy došlo ke vloupání. Teď je Alexov natočený na 
kameře, jak vstupuje dovnitř a pohybuje se po bytě. Bohužel tam záznam končí, protože nějaký 
jeho komplic vyhodil proud. Nebude samozřejmě nikdy dopaden. Pár ukradených předmětů 
bude nalezeno u něj v bytě a zbytek se najde v sirotčinci, který si za vypsanou odměnu bude 
konečně moci dovolit alespoň postele. Žena pak nechává Alexova utéct. Alexov se zmámeně 
zvedl na nohy. Celý svět se mu točil před očima. Vypotácel se ze dveří, provázený smíchem 
tajemné ženy. 

 
A pak přišlo samozřejmě to, co nikdo nečekal. Objevení Profesora D-Tonovi natolik zamotalo hlavu, že 
se pustil do vyšetřování těch podivných jevů, které jeho zrod provázely. Během pátrání objevil 
postupně tři ze čtyř tajných zařízení ponechaných Vongy ve známé části galaxie. Programy Mirage a 
Shadow byly neaktivní a D-Ton se postaral, aby už nikdy nemohly být spuštěny. Zděsilo ho, když 
zjistil, jaké všechny zbraně Vongové chystali. Pokud by se jim podařilo jedinou z nich dokončit, 
vítězství ve válce by se pravděpodobně připojilo na jejich stranu. 
 
Proto nedokáže ani slovy vyslovit, jaké bylo jeho zděšení, když zjistil, že jeden z jejich pozastavených 
projektů byl před nedávnem aktivován. A že to byl on, kdo ho nevědomky spustil. Projekt Apollo byl 
zaměřen na boj proti Jediům jejich vlastní metodou – uživatelem Síly. Yuuzhan Vongové pomocí 
genetického inženýrství vytvořili malé dítě, které bylo extrémně citlivé k Síle a dokázalo si okamžitě 
osvojit jakoukoli techniku Síly použitou v jeho blízkosti. Protože každý Jedi nebo Sith měl k Síle 
unikátní přístup, každé setkání by přinášelo dítěti nové a nové schopnosti. Než však Vongové děcko 
stačili nastrčit do Jedijského chrámu, kde by načerpalo téměř neomezené množství schopností, byli 
poraženi a na jejich plán se zapomnělo. Jenže pak Apolla nalezl pomocí Detektoru výkyvů Síly on a 
přivedl ho do chrámu. 
 
Jakmile si uvědomil svou chybu, neexistoval již žádný způsob, jak by ji mohl zvrátit. Než stačil cokoliv 
udělat, schopnosti Apolla byly aktivovány a tak musel vymyslet důmyslnější plán, jak ho zastavit, aby 
nezničil celý řád. A navíc zde byl Profesor – přestože D-Ton při prohledání tří laboratoří nenašel 
žádnou zmínku o tom, kde se nachází ta čtvrtá, narazil na několik zmínek o celém projektu a domyslel 
si, co za nebezpečí Profesor představuje. 
 

(Epizoda 9) Okolo Apolla, jednoho z prvních nově vycvičených Jediů, padali jeho druzi jako 
mouchy, nezastavitelný příval nepřátel se na ně vrhal, jako vlny rozbouřeného moře. On se 
dokázal všem útokům bránit, vždy v sobě našel sílu potřebou k odvrácení útoku. Ostatní takové 
štěstí neměli. Nakonec zůstal stát jen on sám. Za sebou slyšel jemné hučení výtahu, které 
oznamovalo, že posily už jsou na cestě. Nedorazí ale včas. Bude muset použít své schopnosti, 
jakkoli se mu to ale nelíbí.  
 
Krátkým soustředěním spustil řetězovou reakci ve svých midichlorianech. Každý se při ní začal 
dělit na mnoho menších, které rychle dosahovaly původní velikosti. Jejich počet se za několik 
sekund zněkolikanásobil. A dělení pokračovalo dále. Každý midichlorian zvyšoval jeho 
schopnost používat Sílu a nesl dlouhodobě uložené informace o schopnostech souvisejících se 
Sílou, které pasivně načerpal během svého působení v řádu. Brzy ho obklopila masivní aura 
Síly, která způsobila výkyv, jež museli v omezené míře vycítit i obyčejní lidé.  
 



Vojáci před ním strnuli, protože z nanicovatého Rytíře se před nimi najednou stal impozantní 
muž přímo sršící charismatem a mocí, okolo něhož se držela slabá světelná aura. Nemohli si 
ale ten pohled vychutnávat dlouho. Jen o mžiknutí oka později je všechny uškvařili blesky, 
vycházející z jeho rukou. Jejich vůdce však zůstal nezraněn, chránil se svou rukou s blesky. A 
tak na bitevním poli zbyli jen oni dva – Apollo a Kein. Apollo se vrhl se světelným mečem do 
útoku. Kein všechny rány dokázal svým předloktím vykrývat, nedokázal se ale bránit stále 
zvyšující se rychlosti útoků. Z posledních sil zachytil světelný meč svého protivníka a držel ho, 
jak silně jen mohl. Nakonec však podlehl, podařilo se mu však rukou sjet až k jeho jílci, kde 
vypustil mnoho své bleskové energie. Ta udělal svou práci – ze světelného meče se jen 
zajiskřilo a zhasl.  
 
Kein byl v tu chvíli přesvědčen, že vyhrál, ale Apollo měl ještě záložní plán. V jeho pravé ruce 
vyrostla koule tvořená blesky Síly, které se roztahovaly až přes jeho předloktí. Keinův trik. 
Vzápětí začal souboj, jaký v galaxii neměl obdoby. Dva soupeři, bojující pouze blesky ve svých 
rukou. Bylo to něco mezi soubojem na světelné meče a hospodskou rvačkou. Soupeři se k sobě 
museli dostat blízko, aby zasadili ránu a využívali přitom veškerou akrobacii, kterou se Sílou 
zvládali. Všichni vojáci, kteří se pokusili k bojujícím přiblížit, byli spáleni uvolněnou elektrickou 
energií. Bitva brzy skončila. Kein prostě nemohl odolávat neunavitelné bojové mašině, proti 
které stál. Uchyloval se ke stále složitějším trikům, kterým si kupoval čas na porážku svého 
nepřítele.  
 
Žádná finta ale nikdy nezafungovala dvakrát, druhý pokus byl vždy odražen. Až konečně došel 
na konec svých schopností. Už neměl, jak se bránit. Pak Apollo Keinovi pošeptal, že mu již dal 
vše, co mohl. Kein ani neviděl, jak se tam dostal. Instinktivně se ho pokusil udeřil, ale zasáhl jen 
čirý vzduch. Z druhé strany najednou dostal tvrdou ránu pěstí, která mu spálila celý obličej. Ve 
strašným bolestech se sesunul na zem a vydechl naposled. Apollo nechal všechny nově 
vytvořené midichloriany zahynout, čímž se výkyv Síly zase vrátil k normálu. Poté se složil na 
zem v předstíraném bezvědomí.  
 
(Meziepizoda 3) Daleko od všech sporů moderní civilizace během posledních let rostlo a sílilo dávné 
zlo. Už dávno rozhodilo své sítě po celé galaxii, ale teď vycítilo tu pravou chvíli pro větší zásah do 
dění ve světě, který bude mít za následek jeho absolutní nadvládu. A nikdo ani netuší o jeho 
existenci.  
 
Skutečně nikdo? 

 
D-Tonův plán byl jednoduchý – použil svůj vylepšený Maskovač Síly, aby si vytvořil slabou auru Síly a 
mohl se vydávat za učedníka, který právě nastoupil do Chrámu. Jessika nastoupila jako služka, ve 
vydávání se za někoho jiného je skvělá a tak nehrozilo, že by někdo odhalil její minulost. A D-Ton si 
musel vybrat nové jméno, pod kterým do Chrámu vstoupí. Velmistr D-Ton – Strod il-Vtemn. Nikdo si 
toho nevšiml a tím ho trochu zklamali. Nebyl hloupý a tak samozřejmě do chrámu nepřišel 
nepřipravený – kromě Maskovače Síly na sobě měl ještě Obraceč Síly a několik dalších artefaktů, 
které za ty roky nashromáždil. A byla tu ještě jedna záležitost, o kterou se musel postarat. 
 
Fridrich Fatzar zabil jeho učedníka a přítele, Guiverouse. Byl to jeden z nejhanebnějších činů, jaké D-
Ton kdy v této galaxii viděl a nemohl jej nechat jen tak projít. Několik dní po opětovném vstupu do 
chrámu se vloupal do hlavního sejfu a odnesl si vzkaz, který tam pro něj byl zanechán. Sice svými 
posledními slovy řekl, že nechce být pomstěn a D-Ton hodlal jeho přání respektovat, proto jeho 
pohnutky k osobní válce s Císařem měly jiný podklad. Byl odhodlán ho svrhnout za všechny zločiny, 
kterých se na galaxii dopustil. 
 

(Meziepizoda 3) 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 obyvatelstvo 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 nepomyslel, 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 
poslední nepřítel v galaxii, který je mohl zastavit, nakažen zlem… 

 
Brzy D-Ton s drobnou pomocí svého nového „mistra“ zjistil více o tom, čeho všeho je Profesor 
schopen. Bohužel již nedokázal zachránit jeho život při střetnutí s jedním z jeho schopnějších poskoků 
a sám vyvázl jen o fous. Podání důkladné zprávy Radě bylo již nezbytnou nutností. 
 

(Epizoda 10) Jedi Strod il-Vtemn a jeho mistr Mayolo utíkali uličkami jednoho imperiálního 
města. Monstrum, které se hnalo za nimi, bylo bezesporu děsivé, když dokázalo vyděsit i jeho 
mistra. Mohli si za to ale sami, měli být opatrnější, mnohem opatrnější, vždyť přece věděli, čemu 
jsou na stopě. A teď to bylo na stopě jim. A zato konečně měli důkaz, po kterém tak dlouho 
pátrali, důkaz, který...  
 
Tok Jediových myšlenek přerušil výstřel z blasteru, který mu ožehl levý spánek. A další. A další. 
A další. Kdyby oba dva nevyužívali maximálně svých dovedností v Síle, každá z těch ran by pro 
ně byla smrtelná. Stvůra nikdy neminula. A nebezpečně se jim přibližovala, i když používali 
Rychlost. Měli podezření na existenci takovýchto tvorů, ale nikdy je ani nenapadlo, že by mohli 
být až TAK mocní. Strod to samozřejmě věděl už dávno a dost přesně. Další salva čtyř výstřelů. 
 
Mayolo už byl ale během unaven. Byl už přeci jen postarší pán, který měl svá nejlepší léta za 
sebou a takovýto dlouhý běh už dlouho nezažil. Mutant se za nimi hnal už dost dlouho, aby to 
vyčerpalo i mnohem zdatnějšího muže, než byl on. Rozhodl se proto, že zastaví a koupí tak 
svému žákovi čas. Strod s tímto jeho rozhodnutím nesouhlasil, ale nemohl nic dělat. Jeho mistr 
se otočil a tasil světelný meč. Chladnokrevně hleděl do tváře přicházející smrti a klidně odrážel 
všechny střely z jejích čtyř blasterů. Vzdálenost mezi nimi se rychle zkracovala a světelný meč 
začínal být užitečnější zbraní. Ještě pár kroků a nepřítel bude dost blízko, aby byly blastery 
neužitečné a on ho mohl zasáhnout světelným mečem. Vibromeče, se kterými je zahnal do 
téhle situace, už s sebou neměl, to byla chyba... Mayolo se připravil udeřit.  
 
Jeho první sek zničil dva blastery a druhý zamířil monstru na krk. Pohyboval se teď s 
maximálním zrychlením, kterého byl schopný. Cítil, jak jeho svaly a kosti protestují proti 
nezvyklému náporu. Tahle rána byla nejrychlejší, jaká sem mu kdy v jeho životě povedla. Bestie 
se ladně seku vyhnula a přiložila mu oba blastery pod hlavu a vystřelila dřív, než světelný meč 
stačil změnit směr letu. Mayolo byl mrtvý, ještě než dopadl na zem. 
 
Strod doběhl naprosto vyčerpaný k jejich člunu. Bleskově zapadl dovnitř, rychle se podíval, jestli 
ho mistr přeci jen nenásleduje a zabouchl dveře. Během vteřiny už byl v kokpitu, nastartoval 
motor a vznesl se do vzduchu. Chystal se vznést do vzduchu, když ucítil náraz na trup lodi. 



Vzápětí se ozvalo zadunění, jako kdyby někdo obrovskou silou praštil do vnějšího pláště lodi. 
Loď ale už byla tak deset metrů nad nejvyšší budovou, tak vysoko nikdo nemohl vyskočit! Další 
zadunění ho ujistilo o tom, že to nebude žádná porucha lodi. Pro jistotu vystoupal ještě dalších 
sto metrů a pak se šel podívat do střední části lodi, odkud se ozývaly ty podivné zvuky.  
 
Pohled, který se mu tam naskytl, byl přímo neuvěřitelný. Trup, silný tak, aby vydržel 
mezihvězdné cestování, se pomalu prohýbal dovnitř s každým dalším zaduněním. Ta bytost se 
musela držet vnějších spár! Teď jasně viděl, jak moc ji podcenili. Rychle přiběhl zpět do kokpitu 
a nastavil maximální zrychlení z atmosféry. Loď vyrazila rychlostí, mnohokrát převyšující 
únikovou rychlost a během rekordního času byla mimo atmosféru. Il-Vtemn neměl žádný jiný 
způsob, jak odhalit někoho na povrchu lodi, než tam vyslat opravářského droida. Ten naštěstí 
nic neodhalil, a tak mohl v klidu zadat kurz ke svému cíli. Poslední, co by si přál, bylo přivést 
něco takového do chrámu Jediů. 
 
(Epizoda 10) Strod il-Vtemn prakticky na přistávací ploše u chrámu Jediů havaroval. Přistával ve 
velkém spěchu – měl důležitou zprávu, kterou musel předat radě. Prakticky při klesání 
nezpomalil a tak zastavil až s několikanásobným poskočením na dlouhé dráze, jako to kdysi 
dělala primitivní letadla. Hlídky, kontrolující pasažéry, kteří přistály na planetě, ho musely 
zastavit až na půli cesty k výtahu do podzemí, prakticky mezi nimi prolítl. Ukázal identifikační 
kartu a ve stejném spěchu pokračoval dál. Pro cestu do centra chrámu však nezvolil hlavní 
výtah, na který by musel několik minut čekat, než se vrátí z hloubky, nýbrž malý servisní, který 
byl v tuto chvíli zrovna nahoře.  
 
Dole to bylo o něco horší, protože mezi ním a zasedací místností Rady stálo mnoho hlídek. 
Zpočátku mu stačilo ukazovat svoji ID kartu, pak se ale dostal k přísněji střeženým prostorám a 
musel hlídače přemlouvat, aby ho pustili dovnitř. Naléhavost v jeho hlase je zřejmě přesvědčila, 
že se jedná o záležitost nejvyšší důležitosti, a proto ho přivedli až před dveře zasedací 
místnosti. Nejdříve dovnitř poslali posla, aby stručně informoval Velmistra Koba o tom, že Strod 
má pro celou Radu naléhavou zprávu. Vrátil se se zprávou, že Rada věnuje panu il-Vtemnovi 
několik minut svého času. Pak už Strod rozechvěle vstoupil dovnitř. Bylo to poprvé, kdy 
předstupoval před radu Jediů. Snažil se zapamatovat si, že by mistrům uvnitř měl projevovat 
patřičnou úctu. A přitom by oni měli být uctiví k němu!  
 
Vstoupil do místnosti. Jako první ho oslovil mistr Jun a Strod začal mluvit. O tom, jak s jeho 
mistrem při tréninku narazili na člověka, který podával nadlidské výkony. Jak začali pátrat a 
zjistili, že jich je na dané planetě víc. Jak je poté objevili na další planetě. A další. Jak se snažili 
najít zdroj toho všeho. Jak ho nalezli v jakési továrně na imperiální planetě. Jak je pronásledoval 
„muž", který byl mnohem schopnější než všichni vojáci před ním. Jak jeho mistr hrdinsky zemřel. 
Jak uprchl a dostal se do chrámu. Pak začal o tom, jak zjistili, že vylepšení lidé jsou součástí 
armády. Jedné armády, jejíž vojáci se lišili jen minimálně, na území dvou různých frakcí – 
Republiky a Impéria. O tom, jak jsou vylepšení lidé schopní. O tom, jak je potřeba všechny 
varovat, protože tohle byla podle všeho největší hrozba míru za několik posledních let. 
 
(Epizoda 10) Kobe byl těmito zprávami velmi znepokojen. Rada se tím problémem bude 
zabývat. Strod se úlevně vypotácel ze zasedací místnosti Rady. Události uplynulých dní se na 
něj znovu nahrnuly, jak je převyprávěl přítomným mistrům. Pořád ještě nedokázal uvěřit, že 
mistr Mayolo je mrtvý... Netušil, co s ním teď bude. Bude muset čekat, než se ho rozhodne 
přijmout nějaký jiný mistr, pokud vůbec ještě. Byla to pěkně velká komplikace pro jeho plány. 
Mohl jen doufat, že Rada se rozhodne jednat.  
 
Venku v čekárně narazil na Capra, Kobova učedníka, který ho počastoval soucitným pohledem. 
I on byl svým způsobem ztracená existence. Mnozí padawanové mu sice záviděli, že se může 
učit u samotného Velmistra, jiní ale viděli pravdu – Velmistr kvůli svým povinnostem neměl na 
výuku svého učedníka příliš času a tak se Capro snažil získat vědomosti, kde to jen šlo. Celé 
dny trávil ve knihovně, kde studoval starodávné spisy a nebo na cvičišti, kde se zdokonaloval 
v používání Síly. Strod měl tohohle mladíka celkem rád, byl totiž jedním z mála, který se mu 
neposmíval kvůli tomu, že nosil tolik amuletů. Strod tím trpěl už od prvního dne v chrámu – 
každý, koho potkal, se usmíval nad jeho naivitou, když uviděl houpat se na jeho krku deset 
amuletů.  
 



Capro se ho ptal, o čem důležitém šel Radu spravit. Strod mu už-už chtěl říct pravdu, když si 
vzpomněl na výuku svého mistra. Vždy by měl být loajální především k Radě. Pokud Rada 
usoudí, že se jedná o závažný problém, informuje Jedie sama. Pokud ne, tak by neměl 
zbytečně šířit paniku. Řekl mu proto, že jen předával zprávu od svého mistra.  

 
Mistr Apollo byl na téhle planetě už týden a začínal z ní mít čím dál tím divnější pocit. Jednalo 
se sice o okrajovou planetu, ale přesto tu bylo méně vojáků, než by očekával. Bylo to jen dobře, 
protože tím se značně snížila pravděpodobnost jeho odhalení. Když se nenápadně vyptával 
místních obchodníků, dozvěděl se jen, že většina místních posádek byla dočasně převelena na 
Pzob. Druhá polovina místních vojáků prý byla podobně narychlo převelena asi před rokem a 
během měsíce byla zpět. Podezřelé. Nechal si do své lodi zaslat zprávy z ostatních sithských 
planet, které se Jediům podařilo získat. Podle všeho došlo k přesunům vojáků na Pzob i na 
všech ostatních planetách, pokaždé však v jiné době. Jako by za poslední rok všichni vojáci 
Sithů postupně prošli přes Pzob... 
 
Raději využíval příznivé situace a zajišťoval všeobecné informace o tom, jak se planetě daří pod 
sithskou nadvládou. Většina obyvatel nebyla se situací spokojena, prý v minulosti došlo už k 
několika vzpourám. Jednalo se o okrajovou planetu, takové věci na ní procházely snadno. Vždy 
se však Sithové nakonec opět chopili pevně vlády. Jejich pozemní vojska byla podle všeho 
mnohem silnější, než byla kdy dřív. Dělo se tu něco opravdu podezřelého. 
 
Zrovna rozmlouval na tržišti s prodavačem zeleniny, když si povšiml na druhém konci ulice 
pětice černě oblečených postav. Nemusel být expert na to, aby poznal, že se jedná o elitní 
sithské zabijácké komando. A podle toho, že mířili směrem k němu, už o něm věděli. Začal se 
nenápadně vzdalovat směrem od nich a při první příležitosti zabočil do úzké postranní uličky. 
Podle toho, že zabočili za ním, poznal, že se snaží dostat opravdu jeho. Výhoda, kterou pro něj 
představovala úzkost uličky (mohli na něj zaútočit nejvýše dva najednou) zmizela, když ho 
dvojice zabijáků vysokým obloukem přeskočila a zablokovala mu druhý východ.  
 
Nastala krátká výměna urážek, ale pak jako na povel se čtyři Sithové vrhli do útoku. Poslední 
zůstal vzadu, aby mohl poskytovat odporu a případě potřeby. Apollo automaticky použil 
Odstrčení. Na všechny strany. Pocítil jemné brnění, jak se v jeho krvi midichloriany znásobily, 
aby mohl použít takto mocnou Sílu. Sithové odletěli jako papír. Jako blesk přiskočil k prvnímu z 
nich a zapnul svůj světelný meč. Během mrknutí oka byla jeho první oběť bez hlavy. Levou 
rukou odrazil proud blesků odcházející od dalšího a pravou rukou šermoval se třetím. Čtvrtý se 
ho pokusil bodnout do zad, ale narazil pouze na Ochranné pole, koncentrované do jediného 
místa, kam jeho světelný meč dopadal. Díky svým schopnostem brzo rozluštil přesnou techniku 
útočníkových blesků a mohl použít své. Jeho proud elektřiny snadno vyrušil původní Blesky a 
zasáhl se zničující silou. Z druhého protivníka zbyl doslova mastný flek. Jeho chvilkové 
nepozornosti využili ostatní zabijáci a pokusili se ho všichni najednou zdrtit použitím Zničení. 
Jeho ochranné pole ale všechny jejich útoky vstřebalo. Stále ještě využívající Rychlost přiskočil 
k jednomu z nich a dal se s ním do šermu. Jeho technice, využívající dovednosti dvou Velmistrů 
a jednoho Pána Síly se nemohl rovnat. Do hrudi ho zasáhla ruka obalená blesky a odhodila ho 
až ven z uličky. Ještě dva. Apollo s nimi bojoval dlouho, tak dlouho, aby se naučil všechny jejich 
finty. Pak jediným přesným bodnutím do krku ukončil další život. Zůstal před ním už jen jejich 
vůdce. 
 
Velitel komanda přiznává, že je schopnější než čekal. Apollo říká, že je mnohem víc než to. 
Dokázal by zabít tucet takových, jako je velitel. Nebyli pro něj žádný problém. V jeho protivníkovi 
se v tu chvíli něco zlomilo. Začal prosit o život. Slibuje, že Jediům pomůže, že jim prozradí 
všechny tajné projekty Sithů. Velitel komanda si nyní všiml, že Apollovy oči jsou černé jako 
nejčernější propast vesmíru. Apollo mu říká, že jeho pomoc nepotřebuje. Jeho stvořitelé 
nepotřebují ubohé posluhy, jako je velitel. Apollo byl stvořen, aby zabil každého uživatel Síly. A 
nikdo mu v tom nedokáže zabránit. Velitel zabijáků ani nepostřehl, kdy vlastně zemřel. 
 
Apollovo tělo se pomalu začínalo vracet do normálu. Midichloriany postupně zanikaly a oči 
začínaly získávat původní barvu. Bohužel už nepoužíval Sílu, proto neměly zbylé midichloriany 
kde vybít svou energii. Přemohla ho chvilková slabost a on se zhroutil na zem. Najednou měl 
pocit, že je někde jinde, že je někde daleko odsud...  



 
Ležel na zemi. Své okolí nepoznával. Byl to nějaký podivný sál, žádný takový ještě nikdy 
neviděl. Zasáhla ho okamžitá a krutá bolest. Najednou věděl, že umírá. Pokusil se zvednout, ale 
byl slabý, velmi slabý. Nedokázal ani pohnout rukou. Zamlženým zrakem pozoroval dění kolem 
sebe. Neviděl víc, než jen obrysy postav. Každá z nich svírala zářící válec světla. A všechny se 
blížily k němu.  
 
Apollovo tělo bylo už zase takové, jako původně. V hlavě mu pořád zůstávala vize, kterou právě 
prožil. Možná to byl sen, možná právě viděl budoucnost. Nedokázal to rozhodnout. S hlavou 
stále plnou myšlenek o svém podivném zážitku se vydal k lodi a odletěl zpět do chrámu. 

 
Zpráva od Guiverouse, kterou D-Ton nalezl v sejfu, mu pomohla nalézt další, mnohem důležitější 
vzkaz, který jim v dlouhodobém důsledku pomohl – ne, přímo UMOŽNIL porazit Císaře. Ve zprávě 
Guiverous sdělil, že nemůže napsat nic, co by chtěl – mnoho věci, které by D-Ton měl vědět, by 
neprošly přes cenzuru. Proto mu mohl nahrát jen krátký vzkaz a z celého srdce doufat, že se k němu 
dostane, ať už je kdekoliv. Když před lety D-Ton odešel, ať už to bylo z jakéhokoliv důvodu, zanechal 
Guiverousovi vzkaz. A on se nezachoval podle slov svého učitele. Svěřil vládu Fatzarovi, válečníkovi, 
vojákovi. A bohužel se to obrátilo proti němu. Za několik minut po dopsání zprávy byl Guiverous 
popraven. Proto, že mu důvěřoval. Doufal, že se Kobe dobře postará o řád. Řád nesmí umřít, protože 
on je lesem, který dává galaxii kyslík. D-Ton ho učil, že někdy je třeba jít cestou dopředu a nemít 
zadní vrátka. V této věci s ním ale Guiverous nesouhlasil. Naštěstí. Pokud se D-Ton vrátí, bude tak 
mít co dělat. Guiverous chtěl navštívit ještě dost míst, ale bohužel se toho již nedočkal. D-Tonovi ale 
doporučil, aby se šel podívat do starého chrámu Jediů na Coruscantu. Je to velmi zajímavé místo. 
Nalezne tam mnohem víc, než jen vzpomínky. Severní stěny skrývají naději…    
 

(Epizoda 10) Na Coruscantu přistála loď se Strodem na palubě. Strod zašel do místního 
Chrámu Jedi, protože zde něco hledal. Procházel chodbami a viděl, že se tu nedávno něco 
dělo. Podlaha byla na mnoha místech zničena, jak se kdosi pokoušel otevřít tajné skrýše. 
Taktéž viděl stopy po nedávném zásahu bezpečnostních jednotek. V jedné stěně pak nalezl to, 
co hledal… 
 
Strod přistoupil k severní stěně v chrámu a důkladně si ji prohlížel, protože zde rozhodně 
musela být nějaká stopa, která ho navede dál v jeho pátrání. Stěna se na první pohled zdála 
jednotvárná a monotónní. Ale pro někoho, kdo je poněkud citlivější na Sílu, se zdál jeden z 
mnoha článků ve zdi trochu zajímavý, respektive malá tajná komora, která se za ním ukrývala. 
Něco v ní bylo, a to “něco” částečně koncentrovalo Sílu. 
 
Strod prozkoumal okraje článku, až nalezl vlasovou štěrbinku. Vytáhl z kapsy malý drátek, který 
do ní vstrčil a pak celý článek opatrně nadzvedl, aby viděl, co je uvnitř. V malém prostoru se 
skrýval asi pět centimetrů vysoký, čtyřboký jehlan. Jednu jeho stranu bylo možné otevřít a odkrýt 
tak jednoduché ovládací zařízení. Byl to holokron. 
 
Mladý Jedi ho patrně vyjmul z jeho úkrytu a postavil na zem. Po chvíli hledání na něm našel 
spouštěcí spínač, který stiskl. Místnost ozářil modrý, světlem tvořený tvar, který se brzy 
zformoval do tvaru humanoida. Jedi jej rychle poznal: Byl to bývalý Velmistr Guiverous. 
Guiverous ho zdraví. Zároveň sděluje, že se jedná pouze o informační hologram. Před vstupem 
do skutečné uložené osobnosti je třeba projít dotazovým testem – ptá se ho, s kým sdílí své 
DNA. Strod odpovídá, že s generálem Grievousem, což je správná odpověď.   
 
Hologram Velmistra se začal více pohybovat i gestikulovat. Má sice omezené možnosti, i tak 
ovšem poznává, že právě mluví se svým starým Mistrem, D-Tonem. Guiverous se uklonil a D-
Ton mu to oplatil uctivou poklonou. Guiverous neví, jak se situace v galaxii od jeho popravy 
změnila. D-Ton mu vysvětluje, že Maršál Fatzar je stále velmi nebezpečný, ale pořád ještě není 
tak nebezpečný, aby se proti němu Jediové rozhodli zasáhnout. A D-Ton je k tomu přímo navést 
nemůže. Guiverous sděluje, že přístroj může být napojen na Holonet a jeho osobnost tak může 
získat aktuální informace. Ptá se, kdo tedy Jedie může přemluvit a proč s tím Kobe nic nedělá. 
 
D-Ton mu vysvětluje, že k akci se mohou rozhodnout jen sami Jediové. Nevidí, jakou hrozbu 
Maršál ve skutečnosti představuje. Nedávno byla znovuobnovena Rada, veškerá jednání se tím 
o něco zpomalila. Maršál brzy překročí mez jejich trpělivosti a oni pak zasáhnou. D-Ton 
neobnovil řád pro nic za nic. Guiverous očekává, že se nevyhnou osobnímu konfliktu Maršála a 



Jediů. A Maršál pouze nerad opouští prostory svého paláce. Guiverous se musí přiznat – z obav 
porušil pravidla řádu a přečetl Fatzarovy myšlenky. Ten člověk se napadení bojí, a právem. Po 
celém paláci je systém výbušnin. V každé místnosti minimálně jedna. Může je spustit pouze 
Maršál a to spínačem, který nosí neustále u sebe. Nejdříve se odpálí celá jeho kancelář a poté 
se signál šíří po celém paláci. Během patnácti vteřin se celý komplex budov zhroutí. Se všemi 
uvnitř. 
 
D-Ton je překvapen jak jeho paranoia překračuje všechny meze. Tím pádem bude jeho 
odstranění prakticky nemožné. Ale Guiverous ho uklidňuje. Možnost tu je, ovšem pouze pokud 
D-Ton rozumí funkcím tohoto holokronu. Fatzara je možné zneškodnit dříve, než stačí 
autodestrukční systém spustit. V paláci je spousta tvorů ysalamiri a jeho garda jej stihne bránit 
těch několik vteřin, než sáhne do kapsy pro spínač. Ale pokud by se holokron nacházel v jeho 
kanceláři a pokud by byl spuštěn alespoň minutu, dokázal by vysílat na dvou frekvencích. Na 
jedné, která spustí první bombu v kanceláři, a na druhé, která zajistí, že se detonační signál 
nebude šířit do ostatních výbušnin. 
 
D-Ton je překvapen, že Guiverous jim dokáže zachránit život i po své smrti. Což mu opět 
připomíná, jaká je strašná škoda, že o něj přišli. Guiverous se zasmál. I v jeho smrti je cennost. 
Za jeho života by se Maršál možná rozhodl zasáhnout proti řádu ještě hůř. D-Tonův úkol je 
jasný. Musí holokron dostat před Maršála v jeho kanceláři. Guiverous je rád, že snad dojde k 
reinkarnaci řádu Jedi v jeho plné síle. Poté ukončil rozhovor a hologram se vypnul. D-Ton 
zamyšleně zvedl holokron z podlahy a vstrčil si ho do kapsy. 

 
Bohužel nebylo dáno, aby D-Ton ve svém převleku zůstal napořád. Apollo začal mít postupně sílící 
podezření, které nakonec potvrdil Detektor výkyvů Síly. Střetnutí s ním nakonec dopadlo až 
překvapivě dobře – pomocí informací získaných z Vongské základny se D-Ton naučil nejvyšší příkaz 
zakódovaný hluboko do Apollova DNA. Zpočátku se vzpíral, ale jakmile uslyšel celou pravdu, podvolil 
se dobrovolně. 
 

(Epizoda 11) Mistr Apollo měl plnou hlavu starostí se svými učedníky. Když souhlasil s tím, že 
bude učit Stroda i Capra, ještě ani zdaleka netušil, jak bude celá věc nakonec vypadat. Strod se 
mnohdy na celé hodiny ztrácel a nikdo ho v tu dobu nedokázal najít a na druhou stranu Capro 
byl zase mnohdy nepřítomný duchem a choval se značně roztržitě. Apollo nechápal, co to do 
obou mladíků najednou vjelo, vždyť před rokem se oba ještě chovali normálně... O problémech 
s jejich tréninkem mluvit nemohl – Strod byl přírodní talent, i ty nejtěžší věci zvládal jakoby 
mávnutím ruky. Na mistrovi zvídavé otázky pouze odpovídal, že za vše mohou jeho talismany 
pro štěstí, které stále nosil s sebou a nesundával je ani do sprchy. I na žádost, zda by je mohl 
důkladně prozkoumat, odpověděl svému mistrovi negativně. Capro doháněl to, co mu chybělo v 
talentu, vytrvalostí. Dokázal celé hodiny bez přestání trénovat či studovat. Podle všeho byl 
nejpilnějším žákem v celém chrámu. Jako by žádná znalost nedokázala uhasit jeho žízeň po 
vědomostech.  
 
(Epizoda 11) Před několika dny zachytili zprávu, že se Císař chystá radikálně zasáhnout proti 
Roji. Mimo jiné se v ní psalo i to, že Roj má mezi Jedii nejméně jednoho člověka. Apollova mise 
byla snadná – povede spolu se svými učedníky tajné vyšetřování za účelem odhalení těchto 
špehů. Naneštěstí to bude ale nanejvýš obtížné, protože podle dosavadních poznatků o postupu 
Roje má každý svůj krok detailně promyšlen. Vždyť se mu podařilo utajit svou existenci po 
mnoho let! Jakákoliv bytost stála za jeho aktivitami, musela být bez pochyb tou nejinteligentnější 
bytostí v celé galaxii. 
 
Apollo se setkal s Caprem a Strodem a vyjevil jim svůj plán. Hodlá prozkoumat chrám Jediů 
pomocí Detektoru výkyvů Síly a odhalit tak skrytého špiona. Místo toho, aby hledal výkyvy Síly 
v galaxii, bude je hledat pouze v chrámu. Případný špion totiž nemá imunitu vůči Síle, jinak by 
ho již dávno odhalili. Musí to být její uživatel. Také je zřejmé, že vojáci Roje používají telepatii 
pro lepší koordinace útoků. Pokud se tedy špion pokusí použít telepatii, bude to odlišná telepatie 
od té, kterou využívá Síla a Detektor ji odhalí jako anomálii. Podle jedné teorie Roj ovládá 
obyčejné lidi pasivním telepatickým signálem, který ovlivňuje jejich myšlenky na podvědomé 
úrovni. Takový signál bude těžko zjistitelný, ale časem ho Detektor jistě odhalí.    
 
Profesor chvíli poté zachytil krátkou telepatickou zprávu od Opraje. Ten mu sděluje, že již brzy 
bude odhalen a proto nemá moc času. Musí jednat a zasáhnout proti Jediům ihned. Ti před 



několika dny zachytili zprávu, že se Císař chystá radikálně zasáhnout proti Roji – jenomže „Roj“ 
je jen krytí. Císař hodlá zaútočit proti Řádu. 
 
(Epizoda 11) Ležel na zemi. Své okolí nepoznával. Byl to nějaký podivný sál, žádný takový ještě 
nikdy neviděl. Zasáhla ho okamžitá a krutá bolest. Najednou věděl, že umírá. Pokusil se 
zvednout, ale byl slabý, velmi slabý. Nedokázal ani pohnout rukou. Zamlženým zrakem 
pozoroval dění kolem sebe. Neviděl víc, než jen obrysy postav. Každá z nich svírala zářící válec 
světla. A všechny se blížily k němu.  
 
Apollo se s trhnutím probral. Od té doby, co měl tuto vizi před několika lety poprvé, se mu 
neustále vracela ve snech. Měl jistotu, že se vidění jednoho dne vyplní. A byl si téměř jistý, že to 
je jeho smrt. Nebál se toho okamžiku, věděl, že každý musí jednou zemřít. Ale on má navíc 
výhodu, že přibližně ví, jak se to stane. Dokázal už rozpoznat mnohem víc, než dříve. Lépe 
identifikoval postavy. Stále sice nedokázal poznat, o koho přesně se jedná, ale znepokojoval ho 
jeden fakt – oblečení mnoha postav se podobalo tradičnímu jedijskému hábitu. A jeho napadal 
jen jediný důvod, proč by po něm měli jeho soukmenovci jít. Byla jím jeho tajná schopnost, 
kterou před ostatními pečlivě tajil. Bál se, že ho jednoho dne shledají příliš nebezpečným a 
budou se ho chtít zbavit, stejně jako to teď zamýšlejí udělat s Fatzarem... Nechtěl umírat jako 
vyvrhel. Chtěl zemřít hrdinně v boji, v boji za zásady Jediů. A to byl další problém. Když měl 
„svoji chvilku", ve které se stal nejnebezpečnějším uživatelem Síly v galaxii, nedokázal se 
kontrolovat. Jakoby mu mysl zatemnilo vražedné šílenství, jako by se jeho mysl řídila jinými 
pohnutkami, než na které byla doposud zvyklá. Neřídil se v tu chvíli pravidly, která mu od dětství 
vštěpovali, jednal jako chladnokrevný vrah. Když blíže pátral po tom, co je vlastně zač, vrátil se 
na svou domovskou planetu, planetu Terran. Našel tam Vongskou laboratoř. Nemusel se v ní 
ani příliš rozhlížet, aby mu bylo jasné, co se tam dělo. Vznikl tam on, jako ultimátní zbraň Vongů 
proti Jediům. A jeho program se teď pomalu začíná spouštět. A ještě ke všemu nebyl jediným, 
kdo do laboratoře v nedávné době vstoupil. Byly tam stopy ještě po někom jiném...  
 
Bylo mu jasné, že znovu neusne, proto se nalehko oblékl a bloumal chodbami. Nechtěl dál 
přemýšlet, budoucnost mu neskýtala žádnou radost. Byl tu problém s Císařem, s Rojem a s ... 
ním. Nikdy dřív se mu to nestalo, ale teď věřil ve vyšší osud. Musel doufat, že Síla s ním má 
nějaký vyšší záměr, než ho nechat jen obyčejně zemřít. Chtěl něco vykonat pro dobro galaxie. 
Nebo svých starých pánů, zašeptal mu v hlavě slabý hlásek. V noci byla jeho temná stránka 
nejsilnější. Jestli to tímhle způsobem bude pokračovat dál, bude muset přijmout sám proti sobě 
nějaká opatření.  
 
Jeho cesta ho zavedla až do místnosti s Detektorem výkyvů Síly. Jeho prioritní operací bylo 
stále vyhledávání výchylek v Síle uvnitř chrámu. Pořád bez úspěchu. Přístroj procházel nějaké 
jemu neznámé frekvence a podle všeho se dostal už do 63 % spektra, ať už se jednalo o 
spektrum čehokoliv. Nikdy se přesnému principu nepokoušel porozumět a teď v noci to nebude 
napravovat. Otočil se a zrovna vycházel ze dveří, když přístroj změnil svůj tón. Apollo byl zpět v 
místnosti a sledoval obrazovku. Detektor pomalu zvětšoval oblast po oblasti a zobrazoval stále 
větší detaily. Pomalu blikající tečka ukazovala na jeho cíl. Obraz byl stále blíž a blíž, až se 
zastavil na jedné místnosti. Uvnitř blikaly dvě tečky uživatelů Síly a na jednu z nich přístroj 
ukazoval. Mistr si okamžitě vyvolal informace o tom, o kterou kajutu se jedná. Když uviděl 
výsledek, nemohl uvěřit svým očím. Byla to kajuta jeho učedníků. 
 
(Epizoda 11) Apollo zamyšleně vešel do komnaty svých učedníků. Oběma to přišlo nezvyklé, 
byla už pozdní hodina a mistr většinou touto dobou už dávno spal. Oni však jako vždy byli 
vzhůru, protože se rádi do noci věnovali studiu. Strod se zabýval spíše pokročilejšími 
technikami, zatímco Capro zdokonaloval to, co už uměl. Byl také prvním, kdo na nenadálou 
událost zareagoval. Zeptal se mistra, proč přichází. On odpověděl, že kvůli tréninku. Nejprve mu 
ale musí odevzdat světelné meče. Tohle padawany mírně zaskočilo, ale poslechli ho. Pak se 
Apollo znenadání zeptal, který z nich slouží Roji. Byl ale překvapen, když oba tasili záložní 
světelné meče. Oba se ho snažili přesvědčit, že ten druhý je zrádce. Postavili se proti sobě do 
střehu. Apollo nevěděl, co si o celé situaci má myslet. Ani jeden z nich neměl žádný důvod mít 
druhý světelný meč, pokud neplánovali něco nekalého. A přesto ho měli oba.   
 
Apollo chce, aby mu odevzdali i tyto meče a odešli do vazby, kde se podrobí dalšímu zkoumání. 
Ani jeden však nechtěl odejít a stále stál ve střehu. Strod navrhl, aby Apollo použil svoji intuici a 



objevil toho pravého. Apollo přikývl. Znělo to velmi rozumně. Nemůže tu s nimi stát celou noc, 
dříve nebo později by se někdo z nich pokusil o nějakou pitomost. Zaměřil proto své instinkty 
plně na své učedníky. Snažil se hledat jakékoli odlišnosti v jejich auře, které by je vyřazovaly z 
průměru. Na povrchu nic nenašel, proto se musel ponořit hlouběji. Brzy už prozkoumával 
nejjemnější nitky jejich schopností. A v tu chvíli objevil to, co hledal. 
 
Aura jednoho jeho učedníka nebyla pravá. Jednalo se o pouhou náhražku. Byl schopen 
používat Sílu, ale jeho pravá aura byla zakryta iluzí, aby zamaskovala pravdu. Žasl nad tou věcí. 
Nikdy v životě neviděl nic tak dokonalého. Byla to fata morgana zobrazující auru Jedie do 
nejmenších podrobností. Měla jedinou chybičku – aura běžného uživatele Síly se během života 
průběžně mění, tato věc měla jen jednou za čas jakýsi upgrade, který to měl simulovat. A také 
se mu to doteď dařilo. Chtěl mít však jistotu, proto důkladně prohlédl i druhého učedníka. Pak už 
měl jasno. 
 
Požádal Capra, aby odstoupil od Stroda. Tomu pak přikázal, aby už přestal zapírat a přiznal se. 
Pokud se nevzdá, bude muset zakročil silou. Strod však stále trval na svém a tak se na něj 
Apollo vrhl. Jílec světelného meče tvrdě dopadl na hlavu jeho učedníka, aniž ten stačil udělat 
jediný pohyb. Omráčený mladík se sesunul na zem. Apollův pohled se střetl s pohledem jeho 
pravého padawana. 
 
A tím byl Strod. Capro ležel na zemi a nehýbal se. Apollo si chtěl být jist, že Capro nebude nic 
čekat až do poslední chvíle. Apollovy oči se stále víc zabarvovaly dočerna. Strod si toho všiml a 
pochopil o co jde, až když bylo málem pozdě. Světelným mečem na poslední chvíli zastavil 
mistrovu ránu, mířící na Caprův krk. Ačkoliv je to zrádce, má právo na život. Hluboko v genech 
Apolla byla zakódována nenávist k Jediům, která teď probublávala na povrch, když ho zradil ten, 
jemuž věřil nejvíce. Jeho vědomím stále kroužily myšlenky na pomstu. Nemohl se zastavit. 
Vongské naprogramování v něm pomalu přemáhalo zažitý jedijský kodex.  
 
Pokud mu Strod bude bránit, zabije ho také. Stejně ví, že právě ta jeho aura je umělá. Není to 
sice špeh Roje, ale ani to není opravdový Jedi. Strod nezapírá, ale vysvětluje, že jednal 
v nejlepším zájmu Řádu. Apollova krev se zaplnila midichloriany. Tentokrát procesu nebránil, 
nechal ho proběhnout naplno. Zaplavil ho ohromný příliv Síly. Měl pocit, že by teď dokázal 
cokoliv na světě. A nebyl daleko od pravdy. Zaútočil na Stroda se zdrcující silou. On však jen 
ladně jeho útoku uhnul. Apollo zaútočil znovu a opět ladný úhyb. A znovu a znovu. Apollovi na 
tom už od začátku bylo něco divného, až mu konečně došlo, o co jde. Ten mladík vůbec 
nepoužíval svou Sílu, uhýbal jen pomocí obyčejných reflexů. Proto také jeho vylepšený 
organismus nedokázal pohltit jeho schopnosti – nedokázal pohltit nic, co nebylo založeno na 
Síle. Hrozilo, že jejich souboj se stane nekonečným. Strod ho však zničehonic ukončil. 
Zamumlal pár slov v jazyce, který Apollo neznal. Nic se nestalo. Znovu proto zaútočil. Jeho 
učedník neuhnul. 
 
Čepel se zastavila centimetr před Strodovým obličejem. Apollo se pokusil znovu a znovu o to 
samé, vždy se stejným výsledkem. Strod vysvětluje, že to nemá smysl. Použil vongskou formuli 
nadřazenou jeho motorickým schopnostem. Identifikoval se jako jeho nadřízený, takže Apollo 
mu teď nemůže nijak ublížit. Bude si muset vyslechnout to, co mu chce Strod říct… A z mistra 
se stal žák. 

 
Od té doby byl Apollo pod D-Tonovým vedením a svrchovaným vlivem. D-Ton se stal šedou eminencí 
řídící celý řád. Nemůže říct, že to bylo na škodu – jeho zkušenosti se na mnoha místech vyplatily. Ale 
především se mu podařilo předat Maršálu Fiixovi po jeho propuštění z jejich vazby holokron, který mu 
odkázal Guiverous. 
 

(Epizoda 11) Fiix si odkašlal a začal hovořit ke všem očím, které se na něj upíraly. Anarchisté 
nebyli rádi jeho přítomností, ale Fiix byl ochoten dokázat, že nyní stojí na jejich straně. Pak 
dlouho mluvil o různých vraždách, zpronevěrách, zamlčování rozkazů o popravách; vesměs nic, 
co by mohl dokázat, ale i tak si částečně získal důvěru. Pak konečně přešel k plánu. Hodlá 
použít lidové revolucionáře. V den akce mají vniknout mezi civilisty a rozpustit je. Anarchie je 
pravou rukou revoluce – tou levou nepřítomnost policie. To zařídí on. Většina Coruscantských 
policistů na jeho povel odtáhne na druhou stranu planety, protože tam zinscenují exploze 
přehrad a elektráren. Všechno to bude práce revolucionářů. Během té akce však nedojde ke 
ztrátám na životech, takže se nemusí bát. Policie má jen několik rychlých transportérů – celý 



prapor se může do města od tísňového volání vrátit minimálně za hodinu a půl. Mají tedy 
devadesát minut na provedení vraždy. 
 
Jakmile nastane anarchie, lidé mohou zapalovat vládní budovy – ale musí je nejdřív vyklidit. To 
málo policistů jim nedokáže v ničem bránit. Fiix jim také poskytne úkryty zbraní, ale nesmí 
začínat s agresí proti živým tvorům a nesmí se přibližovat k Císařskému paláci. Fatzar totiž jinak 
přivolá svoji gardu, policii, armádu a možná i tým „Republica“. Tehdy by se životnost anarchistů 
zkrátila na necelé tři minuty. Jakmile budou lidé v ulicích a Fiix to uzná za vhodné, rozešle 
zprávu všem zainteresovaným frakcím. A to bude nultá minuta. 
 
Ve třinácté minutě se nad Coruscantem vynoří flotila Impéria. V patnácté minutě Fiix v paláci 
aktivuje bombu. Pět minut před výbuchem nebude Císař na nic reagovat, takže útočníci budou 
mít víceméně volnou cestu. Badon se zeptal, jak je možné, že nebude reagovat, ale jeden 
z Jediů mu vysvětlil, že v té době obdrží vzkaz, který si jistě vyslechne. Imperátor kývl, ale stále 
příliš nedůvěřoval. V té době by již měl být Císař po smrti. Fiix ale potřebuje, aby pro něj poslali 
transportér na střechu paláce, nejlépe i s komandem Jediů. Jakmile totiž Fatzar zemře, tým 
„Republica“ prohledá palác a Fiixe pravděpodobně zabije. Kobe přikývl.  
 
(Epizoda 11) 1 hodina do atentátu. Fiix se setkává s členy Impernacionály. Předstírá 
vyjednávání, ale ve skutečnosti se s nimi již dobře zná – vždyť spolu velmi dlouhou dobu 
domlouvali vraždu Císaře. Předávají mu zařízení, které odevzdal pro tento účel Strod, onen 
hologram.  
 
(Epizoda 11) Císař vzal hologram do ruky a prohlížel si jej. Tento typ neznal, a nevěděl o tom, 
že by se někde v Říši vyráběl. Nebyla na něm ani vyrytá značka. Mohlo to znamenat, že si jej 
protestanti vyrobili sami. Nebylo to ostatně nepravděpodobné. Stiskl malé tlačítko na boku – a 
málem spadl ze židle. Hologram zobrazil postavu v nadživotní velikosti, až ke stropu – poznal by 
ji vždy a všude. Velmistr Guiverous, justičně zavražděn z jeho rozkazu.  
 
Guiverous vysvětluje, že toto zařízení není projektor hologramu, ale zvláštní promítač, který 
umožňuje zobrazovat duchy Síly i pro lidi, kteří jinak Sílu neovládají. Je to nejlepší vynález 
Jediů. Guiverous chce vědět, jestli Fatzar skutečně věří tomu, co všude prohlašuje. Sílou ho 
přemlouvá, aby mu vyzradil, co skutečně plánuje. Fatzar věří v zářnou budoucnost. Tato 
generace poddaných prý slouží jen tomu, aby stvořila další generaci, která se ve školách bude 
učit jeho verzi dějin. Dozví se, že Jediové byli ti, co vládli a utlačovali. Dozví se, že Replikatora 
porazil on, a ne Jediové. Rodiče to svým dětem rádi potvrdí, protože jinak by byli popraveni. A 
pak přijde třetí generace. Ta bude v útlém věku odebrána rodičům a bude učena v internačních 
táborech. Pro tuto generaci už Fatzar nebude Císař, ale samotný bůh, co stvořil všechno živé a 
celý vesmír. Nebudou existovat myšlenky na vzpoury ani převrat. Jeho vláda bude stejně 
přirozená, jako příroda kolem. Termín „demokracie“ nebude vůbec existovat. Termín „vládce“ 
bude automaticky spojován s ním. Už nebude Fridrich I., bude znám jen jako Pán. 
 
To, že se stal Císařem, byl logický průběh věcí. Od smrti Replikatora a zmizení Gedimana vše 
nasvědčovalo tomu, že musí přijít někdo, kdo vyplní mocenské vakuum. Guiverous i D-Ton byli 
blízko podobnému postavení, ale nedokázali využít shody náhod a prohlásit je za své 
schopnosti. Věří, že on je další stupeň evoluce vládnutí, on je dokonalost. Nepoučil se ze svých 
chyb, poučil se z chyb ostatních. Byl vytvořen dějinami, souhrou faktů historie. Poddaní ho 
budou milovat, protože budou věřit, že všechno dobré je darem od něj a pokud nebude, přijdou 
o to. On si zařídí genetickou nesmrtelnost a bude tak skutečným bohem.         
 

Guiverous ale vysvětluje, že to byl on, kdo ho ve skutečnosti vytvořil. Když ho tehdy předvolal 
jako Prozatímního vůdce, myslel si, že dělá dobrou věc. Ale pak prohlédl a spatřil pravdu. Zjistil, 
že Fatzar byl vládnutím přímo posedlý a nikdy se ho nevzdá. Pokud ale nastane jeho pád, 
strhne s sebou všechny. Guiverous ví o jeho systému výbušnin v paláci. Pokud zemře, palác a 
celé okolí exploduje. Stejně tak výbušniny explodují, pokud Císař stiskne tlačítko vysílače, který 
nosí v kapse. Naštěstí, tento projektor Síly má v sobě zabudován systém, který všechny bomby 
neutralizoval. Kromě toho také tento projektor aktivoval první bombu v dosahu – bombu, která je 
ukrytá ve stole.  
 
Císař chtěl utéct, ale už bylo pozdě. Guiverous se rozloučil a jeho duch zmizel. Stůl se roztříštil 
a místnost zavalil oheň. Tlaková vlna rozbila všechna okna. A kdo stál v okruhu několika 



kilometrů na dohled od paláce, viděl, jak ohnivá pěst vyhodila čísi tělo přímo doprostřed 
náměstí, kam dopadlo a tlakem se probořilo do dlažby. Tělo Císaře, tělo boží. Císař zemřel. Vše 
vyšlo podle plánu Spojenců. Jenže jeho spojenci byli stále ještě naživu a nevědouc o jeho smrti 
odhodláni bojovat za něj. Zatímco v paláci se Jediům a elitním imperiálním jednotkám podařilo 
udržet pořádek a potlačit všechen ozbrojený odpor, ve městě byla situace jiná – návrat 
policejních jednotek způsobil problémy rebelům, kteří byli nuceni přejít z ofenzívy do defenzívy a 
brzy byli na mnoha místech obklíčeni.  

 

Tak svrhli Císaře a o něco tím zeslabili sílu Roje, avšak celkové vítězství nebude tak snadné. Zahájili 
vývoj séra, které by mělo být schopné zneškodnit Profesorovy vojáky. D-Ton věří, že s použitím jeho 
vongských informací se jim to podaří. Možná by také mohla být úprava toho séra tak, aby alespoň 
omezeně účinkovalo proti samotnému Profesorovi. Zničit ho bude téměř nemožný úkol, jenže D-Ton 
má ve svých rukou několik trumfů, které on nebude čekat. Jeho zvědové jsou však stále na mnoha 
místech po celé galaxii, stačí jen málo a celý plán bude zničen. K tomuto disku D-Ton připojil veškeré 
informace, které k Profesorovým aktivitám v současnosti mají, pro případ, že by byl ještě naživu. 
Pokud je D-Ton v současné době mrtev, tak doufá, že jeho smrt k porážce Profesora alespoň trochu 
napomohla. S posledními slovy muže hologram zmizel a v místnosti se opět rozhostila tma. 
 
Mistrové Kao-Cher, Dzimir i Chyca se mezi sebou krátce poradili. Po chvíli se opět obrátili k Filie a 
pochválili ji za dobře odvedenou práci. Tento D-Tonův záznam vysvětluje všechno, i když se bohužel 
neví, kam D-Ton po porážce Profesora zmizel. To teď ale není důležité. Trojice Mistrů se shoduje na 
tom, že Filia si zaslouží titul Velmistra řádu.  
 
Padawan Casor Hokan držel světelný meč jen pár milimetrů od obličeje na podlaze ležícího protivníka. 
Pak se usmál, meč vypnul a pomohl mu vstát. Byla to Rytířka Jedi Aludra Daru, kterou ještě před 
dvěma týdny nedokázal porazit. A skutečně, v prvních týdnech letu ho dokázal bez problému porazit 
každý ze sedmi Rytířů Jedi ve výpravě – i když věděl o zlomek vteřiny dřív, co udělají, neměl dost 
zkušeností, aby správně zareagoval. Proto ho pochvala od twi'lecké dívky, bývalé padawanky jeho 
současného mistra a nejlepší Rytířky Jedi na této výpravě obzvlášť potěšila. Jen kdyby to tak viděl i 
Mistr Joran Maruk… Ale ten po celou dobu letu zůstával ve své kajutě a meditoval. 
 
A tak ostatním nezůstávalo nic jiného, než společně trénovat. V té chvíli je přerušil lodní alarm. Všichni 
se rozběhli na můstek, kde je už čekal Mistr Maruk a zbylá posádka lodi. Miniaturní přenosný Detektor 
výkyvů Síly potvrdil, že dorazili na ono místo. Takhle blízko u planety byly údaje celkem jasné, 
navzdory silnému Maskovači Síly. Marukovi to ale celé připadá divné. Osoba na planetě je příliš slabá 
v Síle, oni hledají někoho mnohem mocnějšího. Rozkazuje přistát co nejblíže u zdroje, zatímco všem 
Jediům ve výpravě předává strategii boje. I když je ta osoba na planetě slabší, než jejich skutečný cíl, 
stejně by je mohla všechny snadno porazit, pokud nebudou bojovat společně. 
 
Padawan Casor Hokan nevěděl, jestli se má zlobit nebo být rád, že ho Mistr Joran Maruk nechtěl vzít 
s sebou. I když mu ostatní Rytíři Jedi řekli, jak se jeho padawan zlepšil, stejně ho nechal na lodi dávat 
pozor na Detektor výkyvů Síly – prý jestli se neobjeví jejich skutečný cíl. A tak seděl a koukal, i když 
víc na monitor, který ukazoval vnější svět. 
 
Podle skenerů lodi byla planeta pokryta z větší části hustou džunglí, zbytek tvořily hluboké oceány. 
Objevili i primitivní civilizaci, která se ještě nedostala ani k prvním strojům. Jedinou známkou moderní 
techniky byl ohromný Maskovač Síly, ale ten byl umístněn hluboko v džungli, daleko od obydlí 
místních. Přistáli na louce uprostřed džungle. Zdroj Síly se nacházel nedaleko, podle topografických 
skenerů blízko ohromné podzemní jeskyně. 
 
Rytíři obezřetně postupovali směrem k ní. Z jeskyně se ozýval mohutný řev, který téměř otřásal zemí, 
zřejmě rancoři. Twi'lecká Rytířka Jedi Aludra Daru se zaposlouchala – zdálo se, že s něčím bojují. 
Maruk přikázal vejít dovnitř. V té chvíli se na ně ze stínů stromů vyřítila černá postava s červenou 
světelnou tyčí a zuřivě na ně zaútočila. Byla tak rychlá, že nebýt okamžité reakce Mistra Maruka, dva 
rytíři Jedi by už byli po smrti. Po prvotním útoku se situace trochu ustálila – Mistr Maruk, Rytířka 
Aludra a další dva Jediové na útočníka doráželi světelnými meči, zatímco zbylí čtyři Jediové se ho 
snažili z povzdálí pomocí Síly rozptylovat a zpomalovat. 
 
Padawan Casor tak měl možnost lépe si na monitoru prohlédnout útočníka. Byla to žena. Nebezpečně 
krásná lidská žena. Měla rudé oči, tetování na líci a dlouhé černé vlasy, oblečená byla v přiléhavém 
černém hábitu a plášti. Její elegantní pohyby připomínali spíš tanec a dokonce i šerm Mistra Maruka 



vypadal v porovnání s jejím uměním pomalý a neohrabaný. I když proti ní stálo osm protivníků, zdálo 
se, že nemá žádné problémy, a dokonce se baví. 
 
Najednou se její světelná tyč „zlomila“ na dva samostatné světelné meče. Než se Jediové 
vzpamatovali, jeden vrazila do hrudi za ní stojícího rytíře a druhým usekla plynulým švihem Aludře 
pravou ruku a lek. Okamžitě byli nahrazeni, ale zbylí dva Jediové už nedokázali Sithku účinně 
omezovat a její pohyby byly mnohem rychlejší. 
 
Hluk z jeskyně utichl posledním bolestivým řevem umírajícího rancora. Jediům docházely síly. Casor 
se už na to nedokázal dívat. Musel něco udělat. Vyběhl z lodi a utíkal směrem k probíhajícímu boji. 
Pak si ale uvědomil, že nemá žádný plán, a tak zastavil a zapátral v Síle. Ucítil pod zemí nějakou 
formu kolektivního hmyzího společenství. Soustředil se a vložil jim do kolektivní mysli myšlenku, že 
Sithka ohrožuje jejich kolonii. Ze země se vynořili stovky létajících tvorů a letěly přímo na ní. 
 
Sithka si toho všimla a vytvořila kolem sebe auru strachu, která je ochromila. To ji ale na vteřinu 
rozptýlilo, čeho Mistr Maruk využil a Sílou ji vyrval meče z rukou. Vzápětí ji omráčil silnou dávkou 
blesků. Než se vzpamatovala, svázali ji paralyzujícím lanem. 
 
Casor se přiblížil ke skupince. Jeden Rytíř Jedi byl mrtev, Aludra byla v bezvědomí, s minimální šancí 
na přežití. Droid – medik ji odnášel na palubu. Mistr Maruk si toho nevšímal. Začal zajatkyni vyslýchat, 
ale ta ho ignorovala. Pak zapnul světelný meč a s úmyslem oddělit její hlavu od těla prudce ťal. Jenže 
ten se zastavil jen pár centimetrů od jejího krku – na poslední chvíli ho zastavil Casorův meč. 
 
Varuje svého mistra, že ho ovládá vztek – vždyť v hněvu použil i blesky. Jsou to Jediové a ti nezabíjí 
neozbrojené zajatce. Mistrův pohled se přesunul ze Sithky na padawana. Ten v jeho očích uviděl 
temnotu. Mistr natáhl ruku. Casor najednou nemohl dýchat a vznesl se pár stop nad zem. Maruk hrozí, 
že nikdo nebude stát mezi ním a jeho pomstou. Prudce pohnul rukou a Casor letěl vzduchem, až 
narazil na loď. Než se bezvládně sesunul na zem, uslyšel ještě nějaký výkřik. 
 
Další události tak viděl jako ve snu – nebo spíš v noční můře – jakoby v mlze, i zvuk byl divně tlumený, 
téměř jako pod vodou. Jen s námahou odolával bolesti a bezvědomí. Ve stejný okamžik, kdy se 
oddělila sithčina hlava od těla, doprostřed skupinky Jediů dopadl nějaký hranatý předmět. Vzápětí se 
na ně vyřítila tmavá postava se světelným mečem. Casor skrz mlhu dokázal rozeznat jen to, jak ten 
humanoid zabíjí jednoho Jedie za druhým. Vypadali tak zmateně a neohrabaně, dokonce se mu 
zdálo, že jeden Jedi usekl nešikovným pohybem ruku druhému. Mistrovi Marukovi se povedlo 
proseknout rukověť útočníkova světelného meče, ale ten měl v okamžiku v rukou dva meče padlých 
Jediů a pokračoval v útoku. Pak Casor Hokan ucítil, jak ho zezadu uchopili něčí ruce. Poslední, co 
uviděl, než ztratil vědomí, bylo, jak Joran Maruk přišel o hlavu. 
 
Scorch byl na vrcholu, konečně se mu povedlo zdokonalit svou takzvanou „stínovou techniku" natolik, 
že dokáže zamaskovat třeba i celou flotilu lodí, dokonce i Jedi senzibil by místo tisíců bytostí a lodí 
pocítil jen vesmírné vakuum, což je v kombinaci s maskováním pro Vengeance fregaty 3. generace 
smrtelná kombinace. Mohl být spokojený, pokud věděl, žádný z Pánů Síly ani kdokoliv z živých 
uživatelů Síly to v takové míře nedokázal. Celkově jeho schopnosti z nějakého důvodu rostly, ačkoliv 
jeho výzkum v oblastech Síly byl opravdu rozsáhlý, míra jeho pokroku byla překvapující.  
 
Ba co víc, jeho vliv opět narůstal. Díky několika tunelářům, kteří republikové dotace na obnovu po Roji 
investovali raději do svého luxusu namísto doků, se mu povedlo získat drtivý většinový podíl v 
Corellian Engineering Corporation. Samozřejmě díky patří i stále rostoucím ziskům ze Squebexských 
doků a velké dávce machinací, úplatků a hrozeb na všechny možné strany. Šeré konsorcium mělo 
tedy nyní největší kapacitu na výrobu lehkých a středních (bitevních) lodí a jeho obchodní pařáty 
sahaly všude možně. Otevřená ekonomika se zdála být nejlepším spojencem, Scorch už nyní chápal, 
že zakládat Shadows jako politický útvar byla chyba. Navíc se mu povedlo uvést Hutty v nemilost u 
Ligy i u Republiky, když nechal do Holonetu uniknout jejich spojení s STF.  
 
Šerá stráž se také rozrostla v regulérní armádu, tak nějak vyplynula i posloupnost velení – Scorch 
vytvořil radu tří (jenž je mu samozřejmě zcela podřízena) složenou z generála pozemní armády, 
admirála vesmírných sil a samozřejmě nejvyššího mistra z prozatím velice skromného řádu Šedých 
rytířů. Scorch své podřízené v Síle trénoval, kdy mohl, respektive kdy chtěl, ale i zásluhou několika 
uprchlíků z řad Jediů, se mu povedlo vychovat několik zdatných rytířů podle svých představ. 



Scorchova moc byla téměř ve stejných úrovních, jako když velel Shadows, ačkoliv přece jen v trochu 
jiném smyslu. Nicméně pořád tady byl ten divný pocit, ten podivný závan Síly, který mu říkal, že něco 
není tak úplně v pořádku... a rudé znaky téměř jako tetování, které vyprodukovala jeho kůže, ho v tom 
utvrzovaly. Nemohl spát, respektive nespal, nepotřeboval spát téměř vůbec a projížděl tuny a tuny 
starých písemností, aby našel jakoukoliv zmínku. Najednou se zarazil, jako kdy by ho zmrazili 
v karbonitu – ve velice starém a poškozeném elektronickém popisu jednoho archivu rozpoznal znak ze 
své paže.  
 
Neváhal a vypravil se k hangáru pro svou jachtu „Scythe" (první své třídy), letmo zanechal zprávu triu, 
kam se chystá odletět. Průlet přes hranice STF, které bohužel musel překročit, byl obtížný, ale nikoliv 
nemožný. Nepotřeboval žádné zkušenosti s ovlivňováním droidů pomocí Síly, stačilo lodi nastavit 
jedno z ukradených ID, které obstarala spojenecká organizace Spy Sun. Přelet jen několik málo metrů 
nad děly největšího kalibru na masivní droidské bitevní lodi byl každopádně zajímavý. Povolení 
nakonec přišlo a Scorch mohl zadat koordinace pro další skok.  
 
O to, že by ho někdo z STF vyčmuchal, starost neměl, spíš měl strach z objevu, který na něj mohl 
čekat. Planetární systém Karavis, minimální obrana, velice zastaralé doky, na některých bylo dokonce 
znatelné logo Kuatské společnosti, která tu před mnoha desetiletími produkovala lodě pro Palpatinovo 
Galaktické impérium. To je to hlavní, co se dá vyčíst z Holonetu. Co se týče planety – standardní 
populace, flóra, fauna... všechno na téhle planetě bylo až příliš standardní. 
  
Archiv, který Scorch hledal, byl v bývalém archeologickém nalezišti dost daleko od jakékoli civilizace. 
Doletět tam nebyl problém, ale nalézt vhodné místo pro přistání s lodí se ukázalo být podstatně těžší, 
celá oblast byla notně zalesněná. Nakonec po asi hodině kroužení to vzdal a jedním torpédem si 
prostor na povrchu vytvořil.  
 
Zcela nekonkrétní pocit se změnil na pocit zcela konkrétní, temná strana Síly z tohohle místa přímo 
vyzařovala. Hledat, která ze změtí trosek je archiv, by zabralo asi dlouhé měsíce, naštěstí pro Scorche 
tu práci za něj udělal archeologický tým vyslaný sem před lety. Byli dokonce tak hodní, že po sobě 
zanechali plánek celého komplexu. Archiv byla mála místnůstka zaplněná archaickými paměťovými 
zařízeními, z nějakého záhadného důvodu stále fungujícími. Scorch neváhal a vrazil do jakéhosi portu 
svůj datapad, o zbytek se postará automatický program, který vyhledá jen cílené informace. Díky 
desetiletí starému softwaru zabralo kopírování notně dlouhou dávku času, ale nakonec se datapad 
ozval pípnutím ohlašující ukončení operace. Nyní již mohl odejít...  
 
Najednou zcela konkrétní pocit nabyl změnu na zcela konkrétní osoby. Před ním se objevili čtyři muži 
v kápích, i na vzdálenost, která je dělila si všiml rudého znaku, který zdobil jejich černé róby. Znak, 
který byl Scorchovi náramně povědomý. Šedý Jedi nemá ve zvyku začínat šarvátky, ale tihle „Sithové" 
přímo vyzařovali svoje myšlenky na zabíjení.  
 
Tři červené světelné meče se rozžehly během milisekundy, Scorch neměl čas zjišťovat, co dělá ten 
čtvrtý, jelikož rychlost, jakou se k němu tři neznámí blížili, byla zarážející. Konečně jeho pohyb dosáhl 
světelného meče akorát včas, aby odrazil prvního z trojce, který mu zároveň odkryl svůj bok. Scorch 
toho využil a odhodil ho Sílou i s druhým Sithem. Třetí a nejpomalejší mylně vyčetl pohyb a druhý 
Scorchův meč při aktivaci projel protivníkovým hrudníkem. Jeden dole.  
 
Najednou se dostavil příděl nepříjemné únavy, účel nebojujícího Sitha byl tedy jasný – oslabit Scorche 
jednou z myšlenkových technik, což je na někoho na temné straně velice neobvyklé. Scorchovy 
myšlenkové protiútoky byly bez odezvy, nezbylo mu než ho zkusit napadnout fyzicky. V půli výletu ho 
ale dostihla neposedná dvojce Sithů s meči. Jeden světelný meč Scorchovi doslova prosvištěl před 
obličejem a druhý musel blokovat oba meči, jelikož vlastník útočil ze skoku a hrozilo, že síla dopadu 
by mohla být na jednu ruku moc. Sith se převalil přes Scorche, jenž byl nucen zastavit a přehodnotit 
strategii. Myslet pro něj bylo obtížné, ta sithská technika opravdu fungovala, ať už to bylo cokoliv.  
 
Sithové útočili v slušné synchronizaci a Scorchovi nezbylo než se bránit a hledat chybu, kterou by 
mohl využít. Byla nepatrná, ale postačila. Jeden z dvojce si špatně načasoval dopad a Scorch ho 
mohutný kopancem poslal o několik metrů dál. Jak čekal, druhý na něj zaútočil, bohužel si 
neuvědomil, že nyní nebojuje s jedním, ale se dvěma Scorchovými meči – jeden z nich vychýlil Sithův 
útok do prázdna a druhý ho elegantně zbavil hlavy. Dva dole. 
  



Třetí Sith vnímaje svou nevýhodu vytáhl zpoza opasku srp (ovšem opatřený vibročepelí). Scorch 
nenápadně prohodil držení svých mečů a když se na něj předposlední z útočníků vrhl, tak se jeho útok 
„rozjel" do stran. Scorch, který tohle čekal, pak na neznámého vyslal dávku blesků skrze své oči, což 
mu bylo krajně nepříjemné. Sith byl odmrštěn a Scorch měl najednou volný prostor zaútočit na 
meditátora. Stačil jeden hod světelným mečem, který uťal nešťastnému hlavu, což bylo smrtelné pro 
drtivou většinu druhů Galaxie. Tři dole a poslední odzbrojen. 
  
Scorch se pomalým krokem blížil k útočníkovi, který byl stále naživu. Vzal ze země srp a zarazil ho 
rozhozenému Sithovi do ramene, ten zavyl bolestí. Scorch ho velmi rázně vyslýchá. Chce vědět, kdo 
je poslal a co po něm chtějí. Sith jen říká, že to brzy pozná. Potom se mu z úst vyvalila pěna. 
Sebevražedná pilulka byla pro sobecké Sithy stejně neobvyklá, jako jiná než červená barva meče. 
Scorch prohledal těla útočníků a nic užitečného nenašel, a tak sebral svoje věci a vydal se k lodi. Ta 
data snad poskytnou nějaké odpovědi...  
 
Někde hodně daleko o něco později... Re-Ros pozvolna procházel temným sálem až k vysokém trůnu, 
který byl prázdný. Až o poznání níže seděl jeho nový mistr a kolem něj se, dalo by se říct, vznášel 
obláček temné aury, který ho při jeho sithské meditaci obklopoval. Re-Ros oznamuje, že mistrova 
předpověď se vyplnila – Scorch skutečně navštívil Karaviský archiv. Zároveň ale informuje, že čtveřice 
Sithů, která byla vyslána, aby ho zajala, byla zabita. Říká, že mistr měl raději vyslat jeho. Ale mistr mu 
vysvětluje, že Sithové splnili svůj účel. Neměli ho zajmout, pouze navést tak, aby je sám vyhledal. Až 
se tak stane, nastane čas pro jeho návrat. A mistr obrátil svůj zrak na prázdný trůn… 
 
Codian Moon, malý měsíc ležící na hranicích Nové Republiky a Neznámých regionů, byl vždy 
poměrně zaostalé místo. V podstatě jediné, co tu probíhalo, byl chov reeků. Bylo to jedno z mála míst, 
kterého se nedotkla žádná z posledních válek, protože jeho strategický význam byl prakticky nulový. 
Ale to se teď mělo změnit. 
 
Na orbitě měsíce se téměř ve stejnou chvíli z hyperprostoru vynořily čtyři flotily – každá z jiného 
směru. Jedna flotila se skládala z lodí třídy Shree, Wurrif a Fw’Sen. To byli Ssi-Ruukové. Druhá flotila 
byla sestavena z lodí třídy Sanhedrim. To byli Aing-Tii. Třetí flotila obsahovala plavidla typu Battle 
Dragon a křižníky třídy Nova. To bylo Hapeské Konsorcium. A nakonec, čtvrtá flotila byla složena 
z relativně starých destruktorů třídy Victory I imperiálního původu a křižníků třídy Recusant z výzbroje 
STF. Loga na trupech jasně ukazovala na CSA. Z vlajkové lodě každé flotily vyletěl diplomatický člun, 
doprovázený dvojicí výsadkových lodí a letkou stíhačů.  
 
Tyto letouny přistály v hlavním městě. Z výsadkových lodí vyběhli vojáci, zahnali civilisty a obsadili 
celou oblast. Ta hrstka republikových policistů, která zajišťovala bezpečnost na měsíci, byla 
odzbrojena a uvržena do žalářů, aby nepřerušovala průběh jednání. Když bylo všude bezpečno, ze 
člunů vyšli vůdci všech čtyř frakcí a odešli do zasedací místnosti hlavní budovy.  
 
Shreeftut Ssi-ruuků Ikklavtis, ExO CSA Dothalar Werner, Královna Matka Latika Mar z Hapeského 
Konsorcia a nejvyšší vyslanec Aing-Tii Char’Lo zasedli ke stolu a začali jednat o tom, co se dozvěděli 
z disků, které jim předal Mandalorian. Skutečně to bylo tak vážné, jak jim říkal. Galaxii hrozila největší 
válka za celé věky a zdálo se, že oni jsou jedinou nadějí na záchranu. Jenže vůdce Mandalorianů se 
stále neukázal, i když instrukce na disku mu jasně říkaly, kdy a kde se zasedání má konat.  
 
Tento fakt celé jednání dosti znepříjemnil. Královna Matka chtěla jednání pozastavit, aby se na něj 
počkalo, ale ExO chtěl pokračovat i bez něj. Naopak Char’Lo tvrdil, že pokud se Mandaloriané rozhodli 
neuposlechnout instrukce, je celé jednání stejně zbytečné. Ikklavtis to dokonce začal považovat za 
nějakou mandalorianskou zradu a navrhoval jim vyhlásit válku.    
 
Hádka se stupňovala. Vůdcové na sebe křičeli jeden přes druhého. Do zasedací místnosti se seběhli 
vojáci všech čtyř frakcí, aby zjistili, co se děje. Jejich přítomnost celou věc ještě zhoršila. Došlo to tak 
daleko, že tasili zbraně a už-už po sobě chtěli začít střílet.   
 
Pak se znenadání otevřely hlavní dveře a v nich se konečně objevil Mandalore Spasitel. Rázně a 
hlasitě hádku ukončil. Vůdcové i vojáci na něj chvíli bez hnutí zírali, ale pak se všichni uklidnili. Vojáci 
složili zbraně a z místnosti zase odešli. Mandalore se posadil do dosud prázdného křesla a vyzval 
všechny přítomné, aby bylo jednání konečně řádně zahájeno. 
 



Vůdcové se dohodli na tom, že vzájemné neshody odsunou pryč. Dokonce i Aing-Tii známí svoji 
nenávistí vůči otrokářům se rozhodli, že budou v alianci tolerovat Ssi-ruuky. Disky obsahovaly 
instrukce, jak má být nastávající aliance sestavena, aby byla co možná nejefektivnější. Každá ze 
členských frakcí bude v alianci zastávat určitou roli. Hapeské Konsorcium bude tvořit diplomatickou a 
špionážní sekci. Impérium Ssi-Ruuvi poskytne své početné síly pro hlavní frontální boj, zatímco 
Mandaloriané budou fungovat jako speciální jednotky. CSA budou experti na vědecký a technologický 
rozvoj a Aing-Tii budou specialisté na Sílu. 
 
Po několikahodinovém jednání se vyřešily všechny formality. První, co musela nově zřízená Aliance 
spásy vykonat, bylo informovat galaxii o své existenci. Codian Moon byl zvolen za neutrální území, 
kde budou probíhat případná další jednání. CSA na jeho povrchu vybudovalo velké holonetové 
centrum, které hned začalo vysílat zprávy o nadcházejícím nebezpečí. Součástí poselství bylo také 
doporučení, aby hlavní galaktické frakce nestály Alianci spásy v cestě a naopak ji poskytly veškerou 
podporu. Aliance spásy důrazně informovala, že je zcela nezávislá a jedná v zájmu celé galaxie. 
Všechny ozbrojené akce proti ní budou považovány za velezradu.  
 
Jakmile se vůdcové vrátili na své domovské planety, zahájili obrovské zbrojení. Hapeské Konsorcium 
vyslalo tisíce špionů a diplomatů do všech galaktických frakcí, aby je monitorovalo. Ssi-ruukové začali 
budovat gigantickou armádu a flotilu hrozivých a zuřivých válečníků, kteří se nebáli ničeho. 
Mandaloriané taktéž shromáždili své síly, které se téměř ihned staly nejelitnější jednotkou ze všech 
ozbrojených sil v celé galaxii. CSA začalo vyvíjet nové zbraně a obranné technologie, zatímco Aing-Tii 
začali trénovat v Síle mnoho uchazečů a dělali tak z nich své schopné služebníky, kteří v Síle dokázali 
překonat i Jedie a Sithy.  
 
Mandalorian byl rád, jak se situace nakonec vyvinula. Na palubě Golden Stalker musel vykonat jednu 
poslední věc. Dálkový komunikační systém lodi naladil na kódovanou frekvenci, kterou nebylo možné 
odposlouchávat ani vystopovat. Vyslal krátkou a jasnou zprávu pro svého tajemného zaměstnavatele: 
Galaxie je připravena na jeho návrat… 
 
Bývalý Imperátor Black Raven klečel v prachu. I když tomu bylo už dvaadvacet let, co zmizel z dění v 
galaxii, fyzicky nezestárl ani o den. Vděčil za to zařízení, které bylo jedním z hlavních důvodů, proč se 
pokusil ovládnout galaxii, a které bylo také důvodem, proč teď byl sám v neznámých, nedostupných 
oblastech nejspodnějšího Coruscantu. Kolektor Síly. 
 
Tyto zařízení byly jedním z mála pozůstatků po starodávných Sithech a tajemství jejich výroby bylo 
dávno ztraceno. Vlastně to byl malý zázrak, že i po těch tisíci letech jich pořád ještě několik fungovalo. 
To, jak fungovaly, bylo nenávratně ztraceno, ale jejich účel byl prostý – sbírat Sílu ze všech živých 
bytostí v dané oblasti. Při minimálním nastavení to celkově ubralo jedné bytosti sotva hodinu života, 
přičemž v Síle to vypadalo jen jako obyčejné, nepatrné vlnky, tak typické pro proudění Síly v celé 
galaxii. 
 
Black Ravenův mistr byl příliš krátkozraký na to, aby viděl jejich obrovský potenciál. Navíc byl už moc 
starý a… zbabělec. Odmítal opustit bezpečí planety, na které se skrýval celé stovky let. Vysával 
pomocí kolektorů místní populaci čím dál víc, a když účinky slábly a hrozila mu smrt, chystal se použít 
maximální nastavení, což by vedlo k vyhubení života na planetě. V té době však už naučil svého žáka 
všechno, co věděl, a tak ho Black Raven zabil. Téměř sto let se připravoval na ovládnutí galaxie, čekal 
na vhodnou situaci. Ale než se tak stalo, zjistil zajímavou věc – Kolektory Síly pracovaly mnohem 
efektivněji, když lidé byli šťastni… 
 
Když se stal Imperátorem, rozmístnil čtyři kolektory s minimálním nastavením na planety Impéria s 
nejvyšší populací. Poslední, pátý kolektor, sloužil jako přijímač v jeho sídle na Korribanu. Nikomu, ani 
svému učedníkovi, však neprozradil jejich existenci, natož umístnění. Mohl být nesmrtelným vládcem 
věčné říše, ale stalo se něco, s čím nepočítal. 
 
Zamiloval se. On, který se učil desítky let kontrolovat své city. I když se s tím snažil bojovat, říkal si, že 
je to jen fyzická přitažlivost, nakonec podlehl. Dokonce kvůli ní ohrozil svůj plán, když se jí zastal před 
Nir'narw'kardooem. Ale Noya mu za to stála.  
 
I když se věřilo, že po svém nástupu k moci vyvraždil většinu Sithů včetně ní, ve skutečnosti se 
skrývala na tajné základně, kam ji často chodíval navštěvovat. A právě návštěva, při které se 
dozvěděl, že bude otcem, způsobila, že neovládl své emoce před svým učedníkem a musel utéct. 
Stihl však zničit Kolektor Síly na Korribanu. 



Před odletem ze známé galaxie se svou láskou vyzvedl jeden kolektor a umístnil ho na planetu, která 
měla být jejich domovem po mnoho let. A tak zůstali po galaxii rozmístněné tři kolektory, které jen 
sbíraly Sílu a hromadily ji. Díky mocným Maskovačům Síly a umístnění v nedostupných oblastech je 
nikdo neobjevil. 
 
Až donedávna. Kvůli nahromaděné Síle, kterou nikdo neodčerpával, hrozilo, že maskovače nebudou 
stačit utajit jejich existenci, i když díky mohutné populaci na povrchu bylo nepravděpodobné, že by je 
někdo mohl detekovat. Ale stejně se je Black Raven rozhodl odstavit a vzít domů. A tak zjistil, že 
někdo našel a odcizil jeden kolektor. Odstavení zůstávajících dvou bylo nevyhnutelné. 
 
Právě se chystal odstavit coruscantský kolektor, když něco ucítil v Síle – Noya a jejich dítě byli v 
nebezpečí. Někdo objevil jejich planetu. Okamžitě nechal kolektor být a utíkal ke své lodi v horních 
podlažích Coruscantu. Za patnáct minut už byl v hyperprostoru. 
 
Její smrt ho zasáhla skrz Sílu tak mocně, že ztratil vědomí. Probral se až na oběžné dráze jejich 
planety. I když věděl, že už je pozdě, musel to vidět na vlastní oči. Byl to masakr. Všude kolem ležely 
zohavěné části těl Jediů. A uprostřed… 
 
Zhroutil se mu celý svět. Emoce, které potlačoval celá staletí, vytryskly na povrch jako výbuch 
supernovy. Při bezhlavém těle jeho ženy ležel zničený světelný meč jejich dítěte. I když nikde neviděl 
jeho tělo, měl by ho být schopen vycítit kdekoliv v galaxii díky mocnému poutu v Síle, které vytvořil na 
začátku tréninku před mnoha lety. 
 
Zůstala jen prázdnota. A prázdnotu začaly vyplňovat hněv a pomsta. Pomsta veškerému životu v 
galaxii… 
 
KONEC. 


