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ŘED DÁVNÝMI ČASY, V PŘEDALEKÉ GALAXII…
Pro povstalce nastaly těžké časy. Ačkoliv byla Hvězda
smrti zničena, jednotky Impéria vyhnaly povstaleckou
armádu z tajné základny a pronásledovaly je po celé galaxii.
Skupině bojovníků za svobodu v čele s Lukem Skywalkerem se podařilo uniknout obávané imperiální flotile a založit
novou tajnou základnu na vzdálené ledové planetě Hoth.
Ďábelský lord Darth Vader, posedlý touhou najít mladého
Skywalkera, vypustil tisíce výzkumných sond do těch nejvzdálenějších koutů vesmíru…
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Modul prosvištěl vesmírem a dorazil k oběžné dráze ledového světa. Postupně klesal a nakonec přistál na povrchu planety, kde si proklestil cestu několika vrstvami ledu a sněhu.
Z místa přistání se zvedl oblak dýmu a zahalil okolní sníh.
Modul se otevřel a odhalil tak ozbrojeného průzkumného
droida. Černý droid aktivoval svůj repulzor, vznesl se závojem
kouře a ihned se pustil do práce. Jeho senzory pátraly po stopách signálu Povstalecké aliance a jakýchkoliv známkách
života. Pak se rozpohyboval a neslyšně proplouval mrazivým
vzduchem… netušil, že se přibližuje k povstalecké základně.

L

UKE SKYWALKER PROJÍŽDĚL na svém tauntaunovi, dvounohé
sněžné ještěrce, přes větrem ošlehanou ledovou stráň
na planetě Hoth.
„Trojka volá sedmičku,“ zahlásil do vysílačky. „Hane,
kámo, slyšíš mě? Žádné známky života jsem tu nenašel.“
„Na týhle kostce ledu není dost života ani na to, abys s ním
naplnil vesmírnej křižník,“ neodpustil si Han Solo jízlivou
poznámku. „Vracím se.“
Luke vypnul vysílačku a tauntaun si nervózně odfrknul.
„Prrrr, maličká, klid,“ uklidňoval ho a přitáhl otěže. „No tak,
co se děje? Cítíš něco?“
Zničehonic se ozvalo děsivé zavytí. Luke se otočil a přímo
za sebou spatřil kolosální wampu. Doširoka otevřené čelisti
odhalovaly hrozivě ostré tesáky. Obří pracka s vytasenými
drápy praštila Luka a shodila ho ze sedla. Byl v bezvědomí
dřív, než dopadl do sněhu.
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Tajná povstalecká základna Echo na planetě
Hoth se skrývala uvnitř
ledovcové hory a křižovala
ji rozsáhlá změť chodeb
a jeskyní. Narychlo se
do ní přestěhovalo několik
tisíc povstaleckých vojáků,
techniků, droidů a pilotů.
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