ÚVOD
Nastaly temné časy. Řád šlechetných rytířů
Jedi se stal minulostí a s ním i Galaktická
republika. Tam, kde dříve panoval mír
a spravedlnost, nyní vládne strach a útisk.
Podrobená galaxie leží u nohou Impéria a jeho
krutého vládce. Jen málo lidí ještě doufá
v budoucnost, kdy budou zase svobodní.

ČASOVÁ OSA
Všechna data na
Lothalu se udávají v LL
(lothalských letech).
Původ lothalského
kalendáře se ovšem
ztrácí v šeru
dávnověku.
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3245 LL

INVAZE NA NABOO
Zlý senátor Palpatine
spouští svůj plán na
ovládnutí galaxie
a tajně zosnová pád
vůdce Republiky.

KDO BYLI
JEDIOVÉ?
Rytíři Jedi udržovali
v galaxii mír. K ochraně
Galaktické republiky
využívali tajemnou
energii známou
jako Síla.

3255 LL

3258 LL

3272 LL

BITVA NA GEONOSIS
(začátek klonových válek)
Palpatine, nyní vůdce
Republiky, vyvolá
galaktickou občanskou
válku jako záminku
k uchvácení ještě
větší moci.

ROZKAZ 66
(konec klonových válek)
Palpatine nechává zničit řád Jedi
a vyhladit Jedie.

EZRA BRIDGER
POTKÁVÁ POVSTALCE
Osiřelý chlapec se na
Lothalu setkává
s posádkou vesmírné
nákladní lodi Stín.

ZALOŽENÍ IMPÉRIA
Palpatine se prohlašuje císařem
Galaktického impéria.
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IMPÉRIUM
Před čtrnácti lety se zlý kancléř Palpatine prohlásil
císařem a přeměnil Starou republiku v kruté
Galaktické impérium. Imperiální senát je čím dál
slabší a vláda nad galaxií přechází do rukou
císařovy nemilosrdné armády a zkorumpovaných
planetárních guvernérů. Rostoucí Impérium
pohlcuje celé světy a loupí jejich zdroje, aby mohlo
živit svou vojenskou mašinérii.

Ezra Bridger

POVSTALCI

Vlk samotář a sirotek
z ulice, který našel
novou rodinu.

Na planetě Lothal se dala dohromady
malá skupinka povstalců vzdorujících
vládě Impéria. Vedou osamělou
bitvu a při každé příležitosti se
pokoušejí uškodit imperiálním
cílům. Bojují za svobodu, i když
při tom musejí čelit neuvěřitelné
přesile a hrozivým novým
nepřátelům.

Sabine Wren
Svobodomyslná dívka z planety
Mandalore s uměleckými sklony.

Chopper (C1-10P)
Vynalézavý astromechanický droid,
který se nebojí vyjádřit svůj názor.
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Kanan Jarrus
Jediský pistolník s tajnou
minulostí.

Zeb Orrelios
Mohutný válečník, který
se vždy zastane slabších.

Hera Syndulla
Vynikající pilotka z Rylothu, která
dokáže ostatní povzbudit a stmelit.
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LOTHAL
Lothal je hraniční svět osídlený
v dobách Republiky. Impérium
přiletělo na Lothal nejen
proto, aby vytěžilo jeho bohaté
minerální zdroje, ale i proto,
aby vytvořilo novou
hyperprostorovou cestu a rozšířilo
se ještě dál do galaxie.

Povrch Lothalu pokrývají
malebné prérie a rozlehlé
savany, přerušované vysokými
skalisky a táhlými pohořími.

Komunikační
věž
Těžební
komplex

Farma

Mizející
farmy
Před imperiální okupací bylo
zemědělství hlavním průmyslem na
Lothalu. Malé rodinné farmy už
nejsou v krajině tak běžné jako dřív
a zemědělská půda je ničena.
Mělká
moře
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Pláně

IMPERIÁLNÍ OKUPACE
Tam, kde stávaly farmy, teď
obrovské továrny vyrábějí
zbraně, stíhačky TIE a další
vozidla. Imperiální továrny
znečišťují vodstvo a oblohu
Lothalu a rozsáhlé doly dobývají
ze země přírodní zdroje planety.

Dopravní cesty

Savana
Mírné
podnebí

Síť silnic vede z hlavního
města k okolním městům,
farmám, továrnám
a dolům. Bedlivě ji hlídají
imperiální stíhačky TIE
a kráčející kolosy AT-DP.

Hlavní město
Hlavní město je sídlem vlády, průmyslu a obchodu
na Lothalu. Je zcela v područí imperiálních úřadů,
které řídí planetární guvernér Arihnda Pryce.
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IMPERIÁLNÍ
OKUPACE
Impérium má nad Lothalem neomezenou
moc. Tisíce vojáků se strašlivou
vojenskou technikou jsou připraveny
potlačit každý náznak vzpoury proti
imperiální nadvládě. Útrapy se na
planetě staly součástí každodenního
života.

Vláda strachu
Imperiální jednotky
mají k „lothským
krysám“ – občanům
Lothalu – jen
pramalou úctu.
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Občané se imperiálním vojákům –
a korupci, trápení a potížím, které
s sebou přinášejí – raději vyhýbají.
Pouliční prodavači si zvykli uplácet hlídky
procházející kolem jejich krámků.

Na imperiální
jednotky už
několikrát někdo
zaútočil.

Vojáci nejprve
střílejí a až pak
se ptají.

Imperiální základny

Stíhačky TIE parkují
na imperiálních
přistávacích plochách
všude na Lothalu.

Přítomnost Impéria na Lothalu je
obzvlášť silná. Na planetě vyrostly
vojenské základny, které mají chránit
továrny a další imperiální budovy
před útokem.

Ozbrojený odpor
V poslední době se na Lothalu
množí útoky proti imperiálním
jednotkám. Šíří se nepokoje a bdělé
Impérium se chystá poslat na
planetu posily.

Výbuchy jsou teď
v hlavním městě
na denním
pořádku.
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