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S krásnými barvami a mírumilovným zjevem
Togrutů jsem se setkával po celé galaxii. Na
Lothalu jsem se seznámil s Ahsokou Tano,
statečnou a svéhlavou jediskou bojovnicí.

DOMOVSKÝ SVĚT: SHILI

ogrutové jsou na první pohled rozpoznatelní podle
barevné kůže a dlouhých, na konci pruhovaných
rohů na hlavách. Údajně jsou jemní a tišší, ale pro
dobrou věc jsou ochotni i válčit. Tento mírumilovný druh
je v boji překvapivě obratný.

KULTURA
Togrutové původně pocházeli z Shili, planety pokryté pestrobarevnými
stepmi. Domorodci reagovali na tuto životem kypící scenerii výraznými
vzory na své kůži, které jim posloužily jako výborné maskování. Desítky
tisíc Togrutů se vystěhovaly na Kiros a vybudovaly si na tamních útesech
své kolonie. Na Kirosu je spousta nádherných zelených krajů a proudících
vodních toků, které Togruty vždy přitahovaly svým poklidem a vznešeností.

TOGRUTOVÉ V GALAXII
Nejvíce se proslavili Togrutové, kteří vstoupili do řádu Jedi. Shaak Ti byla
mistryně Jedi a členka Nejvyšší rady Jediů. Za klonových válek sloužila
jako generálka Velké armády a osobně dohlížela na výcvikový program
klonovaných vojáků. Byla obratná v boji a používala Sílu, aby porazila
nepřátele pomocí telekineze.
Další Togrutkou vnímavou k Síle byla Ahsoka Tano, jež měla velký vliv
na galaktické události. Za klonových válek se stala padawankou rytíře Jedi
Anakina Skywalkera. Cestovala s ním na důležité mise, na nichž se učila
způsobům Síly. Ahsoka nejprve ochotně dodržovala předpisy, ale pod
Anakinovým vlivem se brzy začala chovat neopatrně a bezhlavě a často
se dostávala do složitých situací.
Když byla Ahsoka nespravedlivě obviněna z vraždy a čekal ji řádový proces,
otřáslo to její vírou v Jedie a rozhodla se odejít a začít znovu na vlastní pěst.
Po Anakinově pádu na temnou stranu a zničení řádu Jedi se Ahsoka skrývala.
Ahsoka se držela v ústraní celé roky, pokoušela se vyhýbat Impériu
a pomáhala potřebným, kde mohla. Pomalu se začala zapojovat do
vzbouřeneckých aktivit a po setkání se senátorem Organou se dozvěděla
o vznikající Povstalecké alianci. Přestože raději pracovala sama, stala
se klíčovou členkou organizace a sbírala tajné zprávy a informace od
povstaleckých buněk po celé galaxii.
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