P

ŘED DÁVNÝMI ČASY, V PŘEDALEKÉ GALAXII…
Luke Skywalker se vrátil na svoji domovskou planetu
Tatooine, aby se pokusil zachránit svého přítele Hana
Sola ze spárů zákeřného zloducha Jabby Hutta.
Netuší, že GALAKTICKÉ IMPÉRIUM tajně pracuje na nové
ozbrojené vesmírné stanici, ještě silnější, než byla původní
obávaná Hvězda smrti.
Tato strašlivá zbraň má přinést zkázu skupince povstalců,
bojujících o znovunastolení svobody v galaxii…
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Druhá Hvězda smrti nebyla ani zdaleka hotová. Imperiální
Hvězdný destruktor se zastavil poblíž staveniště a z hlavního
hangáru vypustil raketoplán a dvě stíhačky TIE. Vydaly se
k Hvězdě smrti. „Základno, přistáváme. Deaktivujte bezpečnostní štít.“
Z okna raketoplánu si Darth Vader prohlížel obrovskou
vesmírnou stanici. Myslel na svého syna, Luka Skywalkera…
a na to, jak by ho mohl zlákat na temnou stranu.
Moff Jerjerrod, velící důstojník Hvězdy smrti, Dartha Vadera
přivítal. „Lorde Vadere, jaká pocta. Nečekali jsme vás.“
„Ty zdvořilosti si můžete odpustit, veliteli,“ usadil ho Vader, aniž by se na chvíli zastavil. Rychlými kroky míjel sešikované řady vojáků. „Jsem tu, abych popohnal stavbu.“
„Ujišťuji vás, že stanice bude hotová podle plánu.“
Vader se na Jerjerroda obrátil. „Císař je velmi nespokojený
s tím, jak pomalu postupujete.“
Jerjerrod vypadal nervózně. „Zdvojnásobíme své úsilí,“
řekl.
„To doufám, veliteli. Pro vaše vlastní dobro. Císař není tak
shovívavý jako já.“
Vader se otočil a vypochodoval z hangáru. Jerjerrod teď
musel vše připravit na příjezd Císaře.
Roboti Threepio (C-3PO) a Artoo (R2-D2) šplhali do kopce
k paláci Jabby Hutta na planetě Tatooine. Byli součástí plánu na záchranu Hana Sola. Vader ho dal zmrazit do karboni5
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tu a přenechal ho námezdnímu lovci Bobu Fettovi, který ho
následně odvezl k Jabbovi.
„Jistě že mám strach,“ řekl protokolární droid. „Lando Calrissian ani Chewbacca se z toho strašlivého místa nevrátili,
chudáci.“
Threepio váhavě přistoupil k obrovské bráně a zaklepal.
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