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PRVNÍ

K A P I T O L A 01 :
ČERVENÁ ESKADRA V AKCI

UKE SKYWALKER ucítil, jak se stíhačka TIE natáčí,
aby vystřelila na jeho nechráněnou záď, ještě předtím,
než Artoo-Detoo varovně zakvičel a jeho senzory se
rudě rozblikaly.
Luke netušil, jak to věděl. Jeho ruce automaticky popadly
řídicí páku stíhačky X-wing a stáhly ji dozadu a doleva, až
se letoun roztočil kolem své osy. Laserové střely prošpikovaly
místo, kde byla ještě před chvilkou jeho stíhačka, a jejich jasná
záře Luka oslnila.
„Viděl jsem ho! Viděl jsem ho!“ říkal Luke Artoo, i když
X-wing už dokončil svou obrátku a namířil na záď imperiální
stíhačky. Luke zmáčkl spouště nadoraz a TIE se proměnila
v ohnivou kouli. Lukův X-wing prosvištěl oblakem prachu
a plynu a lehce se přitom otřásl.
Artoo rozčileně zakvičel ze svého místa za Lukovým kokpitem. „Nebylo to o chlup,“ mírnil ho Luke. „Ty se starej, aby
stíhačka létala, a já se budu starat o to, co s ní dělat.“
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Luke přidal rychlost a vyhnul se dvěma nákladním lodím,
jejichž iontové motory zářily jasnou modří. Stejně jako spousta
dalších vesmírných lodí nad planetou Giju uhýbaly z vesmírných drah tak rychle, jak jim to jejich motory umožňovaly,
a zoufale se snažily uniknout z přestřelky, která znenadání
vypukla mezi třemi povstaleckými X-wingy a hlídkovými
stíhačkami TIE.
Luke pohlédl na obrazovku dálkových senzorů a všiml si
dvou zelených šipek. Tyto dva symboly představovaly X-wingy pilotované Červeným Tři a Červeným velitelem. X-wing
Červeného velitele letěl v čele a chránil transport vůdců podzemních povstalců, kteří byli z Giju evakuováni před agenty Impéria. Červení Tři a Pět – Wedge Antilles a Luke – byli
v týlu a zaměstnávali nepřátelské stíhačky.
Wedge se na Lukův vkus vzdálil až příliš; kdyby byl jeho
wingman v průšvihu, Luke si nebyl jistý, jestli by se k němu
zvládl dostat včas, aby mu pomohl. A tady rozhodně nebyla
žádná nouze o průšvihy – Impérium podle všeho poslalo proti
povstaleckým náletům každou stíhačku v soustavě.
„Stáhni se, Wedgi – musíme si tu navzájem krýt záda,“
varoval ho Luke.
„Jasný, Luku,“ ozval se Wedge Antilles. „Pronásledoval
jsem nepřítele.“
„A dostals ho?“
„Jeho wingman vletěl přímo do něj, když jsem se objevil
u jejich boku.“
„To se počítá,“ zasmál se Luke.
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„Dost klábosení, pánové,“ ozval se chladný odměřený
hlas Červeného velitele, mimo kokpit známého jako komandér Narra. „Při tom zmatku je tu pro nepřátele spousta míst
k úkrytu. Zapojte oči i přístroje.“
„Rozumím, Červený veliteli,“ řekl pokáraný Luke.
Narra byl veterán, kterého nejvyšší velení Aliance využívalo jako velitele Červené eskadry po zničení Hvězdy smrti.
Dvanáct pilotů Červené eskadry z povstalecké základny na
Yavinu 4 vyrazilo v X-winzích zničit imperiální bitevní stanici. Z těch dvanácti se vrátili naživu jen Luke a Wedge. Narra
je požádal, aby v eskadře zůstali, a přitom jim dal jasně najevo,
že by žádný z mladíků neměl očekávat zvláštní zacházení za
to, že přežil střetnutí s Hvězdou smrti nebo ji dokonce zničil.
Lukovi to vyhovovalo. Jeho náhlá sláva mu byla nepříjemná. Ještě před pár měsíci byl obyčejný farmářský kluk
z Tatooinu, který opravoval odpařovače a vrtal se ve spídrech
a skyhopperech. Teď se k němu lidé chovali jako k nějakému
hrdinovi – ale on věděl své. Byl pořád jen kluk, kterému se
povedla trefa za milion a vedla ho přitom záhadná moc, které
sotva rozuměl.
Luke věděl, že ovládá Sílu, pole energie vytvořené životem, které spojovalo dohromady celou galaxii. Teď věděl, že
tu schopnost zdědil po svém otci. Strýček Owen Lukovi vždy
tvrdil, že jeho otec byl navigátor na nákladní lodi s kořením.
Strýček si myslel, že tím Luka chrání. Ben Kenobi mu však řekl
pravdu: Lukův otec byl rytíř Jedi, nadaný pilot a skvělý bojovník. Ale Ben také Lukovi řekl, že jeho otce zradil a zavraždil
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mladý rytíř Darth Vader. A Vader coby sithský lord zabil Bena
na palubě Hvězdy smrti jen pár dní potom, co Ben začal Luka
učit o Síle.
Takže Luke sice ovládal Sílu, to ano. Ale k čemu mu to
bylo dobré, když už nezbyl nikdo, kdo by ho učil?
„Jsi tam, Luku?“ zeptal se Wedge a po jeho otázce hned
následovalo i tázavé pípnutí Artoo. „Šéf chce, abychom se
vrátili do bodu dva-dva.“
„Jasně, jasně,“ odpověděl Luke a v duchu si vynadal.
Přemítání o Síle by mu nijak nepomohlo, kdyby se u toho
nechal zabít – a snění uprostřed vesmírné bitvy byl skvělý způsob, jak toho dosáhnout.
Luke naklonil stíhačku na pravobok, dokud nenabrala
kurz, který požadoval Narra. Řada mohutných nákladních lodí před nimi prořízla vesmírné dráhy a jejich přídě se otáčely
všemi směry, jak se piloti snažili vyhnout kolizi. Neohrabané
lodě Lukovi připomínaly stádo banth doma na Tatooinu, které
se shromáždily, aby se společně bránily predátorům.
„Za mnou, Wedgi,“ řekl Luke. „Proletíme se a zastřílíme si.“
„Hned jsem tam,“ odpověděl Wedge, zažehl zpětné rakety
a zařadil se za záď Lukova X-wingu. Pak zrychlil a celý se za Lukem skryl. Přilétající nepřátelé by dokázali zaměřit jen Lukovu
stíhačku, zatímco Wedge mohl vylétnout z krytu a pálit po
útočnících. Byl to ošidný manévr – oba piloti museli nejen
navzájem znát své chování v bitvě, ale také jeden druhému
zcela věřit. Ještě před měsícem by se to Luke ani neodvážil
zkusit, ale od té doby s Wedgem prodělal už mnoho misí. Teď
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už uměli létat v dokonalé formaci a navzájem předvídali své
pohyby, aniž by se museli dorozumívat.
„Artoo, převeď energii do předních štítů,“ zavelel Luke
a ignoroval astromechovo nabručené pípnutí, že už se stalo.
Přeletěl přes vršek mohutné nákladní lodi, pak podletěl
další a provedl několik krkolomných výkrutů, aby setřásl
každého Imperiála, který by se ho pokusil zaměřit. Přímo před
nimi se zeleně zablesklo z kanonů tří stíhaček TIE. Laserové
střely se rozlily po Lukových štítech, které se palbou rozzářily.
Luke uhnul na pravobok, zatímco Wedge udělal manévr na
levobok, a jejich kanony pálily energetické střely. Jedna TIE
zmizela v ohnivé fontáně, druhá se opile nachýlila na bok
a z jejího ohnutého solárního panelu pršely jiskry. Třetí TIE
zamířila vzhůru, pryč bitvy.
„Wedgi, dolů!“
Luke zarazil knipl dopředu a X-wing se vrhl dolů tak
prudce, až ho to vmáčklo do sedadla a přinutilo námahou vyheknout. Laserové střely kmitaly všude kolem něj a oslňovaly
ho. Uhnul nalevo, pak napravo a nijak si nevšímal protestů
Artoo. Neměl vůbec čas dívat se na monitor a zjišťovat, jestli
je Wedge ještě naživu nebo jestli se z jeho X-wingu stal žhavý
mrak kvůli čtveřici stíhaček TIE, které číhaly v srdci konvoje
nákladních lodí a nyní je přepadly.
„Jak jsi to –“ vyrazil ze sebe Wedge, ale pak ztichl. „Víš,
jen na jednu hodinu bych rád věděl, jaké to je, lítat, když mi
u toho Síla kryje záda.“
„Je to skoro tak dobré, jako když mi kryješ záda ty,“
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zašklebil se Luke. „Za ten špinavý trik nám zaplatí. Artoo, nahoď inerciální tlumiče.“
Luke navedl stíhačku do prudké otočky a při kvílivých
zvucích přetížení systému v jeho levém křídle udělal bolestnou grimasu. Wedge ho následoval: držel se Lukova X-wingu
a prostor před nimi zaplnil smrtícími světelnými kopími. Dvě
laserové střely roztrhly jednu TIE vedví. Druhá zavadila o motory nákladní lodi a poškodila si řízení.
„Ještě dvě,“ poznamenal Luke. „Vezmu si tu na levoboku.“
Přidal rychlost a vzdálenost mezi ním a TIE se začala
zmenšovat. Na pravoboku mohl vidět, jak Wedgova stíhačka
kopíruje jeho manévr. TIE uhýbala, jak se dalo, a zoufalství jejího pilota bylo čím dál zjevnější. Luke stále zůstával
zavěšený přímo za jeho zádí.
A pak… co to bylo? Jako by se něco ozvalo v jeho mysli,
něco nepolapitelného. Jako slovo, které si nemohl jasně vybavit, i když ho měl na jazyku.
Artoo tázavě zapískal a Luke zavrtěl hlavou ve snaze ten
podivný pocit setřást. Musel se věnovat naléhavější věci.
Wedge zamířil nejprve dolů a pak zase nahoru a držel si
TIE, která se zběsile hnala pryč od Giju, na dohled. O chvilku
později se z pronásledované TIE stal jasný oblak v brázdě za
Wedgovými zády.
„Nepotřebuješ tam trochu píchnout, Červený Pět?“ zeptal
se Wedge.
Luke se rozčileně praštil do helmy. Musel se soustředit.
„Zvládnu to, díky,“ řekl a přetočil svou stíhačku vzhůru
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nohama a v téže poloze vypálil salvu střel do panelu na
pravoboku TIE. Otočil svůj X-wing pravým křídlem vzhůru
a proletěl kolem ochromené TIE, která se řítila dolů, a její
kokpit se divoce houpal na jediném zbývajícím solárním panelu. Pak Luke srovnal svůj X-wing vedle Wedgova tak, že
letěli jen pár metrů od sebe.
„Jen jsem se zeptal,“ omlouval se Wedge. „Nemusíš hned
dělat primadonu.“
Artoo posměšně zaskřehotal.
„To byl dobrý let, Červení,“ pochválil je Narra. „Zásilka
je zajištěna a vypočítává skok do hyperprostoru. Teď se rozdělíme a setkáme se na dohodnutém místě ve 23:00.“
„Rozumím, šéfe,“ řekl Wedge. „Odpoutávám se a mizím.
Uvidíme se na druhé straně, Luku.“
Chvilku poté zmizel Narrův X-wing v nekonečném hyperprostoru, krátce nato následovaný i Wedgem.
„Artoo, načti sled skoků na Devaron,“ přikázal Luke.
Postup povstalců byl takový, že každý pilot letěl hyperprostorem svou vlastní náhodně vybranou klikatou trasou
rozdělenou na několik skoků, aby Imperiálům znemožnili
sledování svých stíhaček. Takto přišli v nejhorším případě jen
o jednu stíhačku místo celé eskadry nebo dokonce celé povstalecké flotily.
Artoo pípnutím potvrdil Lukovi načtení souřadnic a jejich
zadání do navikompu a pokračoval salvou houkání a pískání.
Luke nahlédl na obrazovku, kde byla komunikace malého
droida přeložena do jazyka, kterému rozuměl.
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„Je mi jasné, že po nás budou pátrat hlídky – Impérium
reaguje na každou hrozbu tak, že zaplavuje sektory válečnými
loděmi,“ řekl Luke. „Proto jsme se rozdělili.“
Luke nepostřehl, co Artoo zapískal na odpověď – v hlavě
měl opět ten pocit, jako by slyšel hlas, jehož slovům nebylo
rozumět. Věděl, že je to Síla. Ale tentokrát mu nepomáhala
v boji. Místo toho měl pocit, jako by se snažila upoutat jeho
pozornost.
„Cože, Artoo? Ano, mé funkce jsou v pořádku. Ale mohl
bys převzít pilotování, dokud se nedostaneme k Devaronu.“
Artoo tázavě pípl.
„Jsem v pohodě, kámo,“ ujistil ho Luke. „Opravdu. Ale
stejně převezmi knipl ty. Chci se pokusit meditovat, dokud
budeme v hyperprostoru. Možná mi to pomůže přijít na to, co
se mi Síla pořád snaží říct.“
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