
BBY 3661: “Talán ez volt a Háború legsötétebb időszaka.” - Gnost-Dural Mester a Hydian Út              

blokádjáról.

A Geonosis bolygó arénája kedvelt helyszín volt a gladiátorküzdelmeknek, és nyilvános          

kivégzéseknek. Most sincs ez másképpen: Az aréna dugig telt, és nemcsak a haláltusákat            

köztudottan kedvelő geonosisiak vannak jelen ezen az eseményen. Itt ülnek ugyanis a Sithek            

elöljárói, a Nagy Galaktikus Háborúban szétzilált, de még mindig jelentős haderővel rendelkező           

Sith Birodalom képviselői. És itt vannak a Mandalori Polgárháború volt résztvevői, a Mandalore            

bolygó harcosai, akik egy ideje visszavonultan élnek. A Sith Birodalomnak nagyratörő terveik           

vannak: szövetséget ajánlanának nekik, a mandalor haderő élére pedig a harcosok          

legnagyobbikát állítanák. A szövetség titkos megkötése megtörtént, a harcos kiválasztása pedig          

ezekben a pillanatokban folyik.

A küzdelmet azonban szabotálják, így egy olyan mandalor harcos kerül a hadsereg élére, aki egy              

az egyben a Sithek bábja.

Ezek után kezdetét veszi a hadművelet, amelyet sokan csak a Nagy Galaktikus Háború            

legsötétebb időszakának tartanak. A mandalor hadihajók blokád alá veszik a Hydian Utat, a            

Galaxis legjelentősebb légifolyosóját....

Csaták és csaták következnek, a Coruscanton zavargások törnek ki, de egyik fél sem talál kiutat              

az elkeseredett küzdelemből.

Ezekben a vészterhes időkben Coruscant irdatlan városbolygóján egy Jedi padawan riad fel           

lidérces álmából. A neve Nathan Hennen. Rémálmát nem a véletlen okozta: mestere halála. Bár             

a mentora jó húsz éve meghalt, a Kanz szektorban történő zavargások során, ám lelke mintha              

nem nyugodott volna. A mesterrel egy Sith végzett, akinek nevét és rangját az ifjú nem tudta, de                

a Sith egyik Nagyuraként mutatkozott be. Bár ezt Nathan sosem mondta el a Tanácsnak, a              

leghatalmasabb Jedik színe előtt is balesetnek állította be mestere végzetét. Bár a Tanács tagjai             

közül többen is kételkedtek benne, ő el tudta rejteni előlük a titkát. Most már Jedi lovag, és a                 

zavargások felügyelésére osztották be, de nincs sok munkája, lévén nem léphet fel ellenük            

támadólag. A zavargások pedig még nem fajultak el annyira.

Ezért egyre többet foglalkozik mestere gyilkosának a keresésével, meg akarja tudni, mi az illető             

igazi neve, és ha él még, bosszút akar állni rajta...

BBY 3680: Bár a Galaxis a Nagy Galaktikus Háborúra figyel, a Kanz szektorban már majdnem              

300 éve folynak a zavargások. A elégedetlenkedők vezetői főleg az Argazda bolygó elöljárói. Bár             

nem ez a Jedi Rend fő hatásköre, mégis figyelniük kell erre, így nemigen fordulnak erre elő Jedi                

lovagok. A konfliktus elfojtása főleg a Tengerészgyalogság feladata.

A Rhomm bolygó a Kanz szektor egyik félreeső bolygója, szinte jelentéktelen mind           

kereskedelmileg, mind népességileg. A planéta gyéren lakott, bár a fővárosban és környékén           

igen magas, 500 fő/négyzetkilométer a népsűrűség. Jellemző rá továbba az igen alacsony           

műveltségi szint is.

Itt él Bhor Stansson, egy se nem gazdag, se nem szegény családból származó ifjonc. Bhor az a                

tipikus lázadó tinédzser, aki ki akar törni nem tűl izgalmas múltjából. Mindent előre eltervezett,             



ám nem is tudja,hogy egy megdöbbentő, ez idáig rejtett képessége miatt a jövője nemsokára             

nagy fordulatot vesz...

Eközben Darth Cronus, a Sötét Tanács által megvetett és mellőzött Sith lovag haragja egyre             

csak gyűlik. A Tanács köztudottan gyűlöli őt, mégpedig egy rég történt sérelem miatt. Cronus             

nyíltan támadt a Sith Birodalomra, 25 másik társával együtt. Az eset ugyan a Dromund Kaas nyílt               

utcáin történt, a résztvevők álcázták magukat. A Sötét Tanács azonban megtalálta a tetteseket,            

és valamennyiüket meggyilkolta. Cronus-t sötétzárkába zárták. A Birodalom vezetői tudtak a Sith           

kivételes erejéről, és természetesen nem akarták elveszíteni. (Bár Cronus a mai napig abban a             

hitben él, hogy meg kellett volna ölni őt, hisz gyenge volt, és meghátrált ellenfeleivel szemben -               

életben hagyása azonban ellentmondott mindannak a hitvallásnak, amire felesküdött. A         

Sitheknek ugyanis uralkodni kell a gyengébbek felett, és ha az ellenállást tanusít meg kell ölni.              

Éppen ilyen érvek miatt fordult szembe a Sötét Tanáccsal) Életben hagyták, de szinte végig             

rövid pórázon tartották - vagyis azt hitték. Végig rossz úton jártak, Cronus ugyanis kettős életet              

élt. Titokban egy teljes hadiflottát toborzott a Külső Világokról, és a Vad Űr-ben rejtette el a               

haderejét. A Sötét Tanács azt hitte, uralkodott felette, a “gyengébben”, de Cronus végig            

kijátszotta őket.

Aztán nyíltan bevallotta Sötét Tanácsnak a hadiflottája kilétét. A vezetők némiképp tartottak tőle,            

de nem akarták nyilvánosságra hozni gyengeségüket. Alkut ajánlottak Cronus-nak: maguk mellé          

kell állítania a Kanz szektor lakóit a hadiflottája segítségével, hogy végleg megbocsásson neki a             

Sith Birodalom és a Sötét Tanács. Ha viszont nem sikerül, akkor a Birodalom összes pribékje rá               

fog vadászni...

Ám Cronus-nak, mint mindig, más céljai vannak. Ő bosszút akar, bosszút a Birodalom            

gyengeségei és saját sérelmei miatt...


