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адступіўшы са 
ска гары, джэдаі 
вярнуліся на тай-
тон, каб абараніць 

свой дом...

...храм аніл 
кеш.

ты таксама 
гэта адчула, 

шэй кода?

так, 
майстар куан-

янг. цёмная хваля 
набліжаецца... і 
зеш ляціць на 

яе грэбні.

калі ты 
сустрэнішся 
з ім у баі, ці 
зможаш яго 
забіць, рэйн-

джэр?

калі я 
павінна.

калі я 
змагу.

майстар 
куан-янг, 
шэй... нам 

трэба пага-
варыць.

цябе не павінна быць на 
тайтоне, таша ро. ты ве-

даеш, наколькі небяспечны 
наш свет для тых, хто не 
можа зладзіць з сілай.

зеш можа цвёрда 
стаяць у мяне перад ва-
чыма і разлучаць мяне 

з сілай, але ў сваім сэрцы 
я застаюся джэдаі. 

небяспечнасць тайтона 
не тычыцца мяне.

перад тым, 
як празорцы 

адключыліся ад 
сілы, мы ўбачылі, 

як ракаты атакуюць 
аніл кеш.

там ёсць не-
шта, што яны 

шукаюць. я ху-
чэй памру, чым 

дазволю ім 
атрымаць гэта.

я спрабую 
раза  брацца дзякую-
чы галакрону а’нанг. 

Тэрс сендан і я буд  зем 
медытыраваць над ім. 
магчыма, гэта накіруе 
нас, калі тэрс зможа 
атрымаць дотык да 

гэтай прылады.

у яе вялікае 
сэрца. я ніколі 
не разумела, 

чаму так? не ўсе джэдаі змага-
юцца з фізічнай збро-
яй, шэй кода. добра, 
што ты ўбачыла гэта 

зараз. а пакуль...

бачыш тыя паходні, 
што акаляюць аніл 

кеш... усе джэдаі... усе 
рыхтуюцца да бру-

тальнай бойкі супраць 
наступу ворагаў. я 

здзіўлюся, калі ракаты 
зразумеюць, што мы 

ведаем пра іх 
планы.

яны 
ведаюць. і 
я стамілася 

чакаць.

цярпенне, шэй 
кода. забойствы 

пачнуцца ўжо 
зусім хутка.



арміі трывалага свету былі 
размешчаныя на луне тай-
тона, эшле, каб стаць не-
чаканасцю для ракатаў і 

прыпыніць іх атаку 
на тайтон.

але ракаты 
знайшлі 
іх раней. джэдаі!

гэта чырвоны лідар! нас 
тут дасталі і знішчаюць 
адзін за адным! даз-
вольце далучыцца да 

вас на тайто...

...ааааагх!

падняць усе 
знішчальнікі! пры-
браць ворагаў з 

тайтонскага неба!

падрыхтавац-
ца да назем-
нага нападзе-

ння!

джэдаі сустрака-
юць атакі ракатаў 

над тайтонам.

роры! распачнем 
гульню... я накірую 

свой карабель ніжэй. 
ты павядзеш сваю 
каманду праз верх.

зра-
зумела, 

хоўк.



тры-
майся!

у мяне двое 
на хвасце!

зала-
ты лідар 
зышоў!

майстар кету! 
мы ня можам 
стрымаць іх. 

рых туйцеся су-
стрэць наступлен-
не крыва жэрцаў.

пацвярджаю, 
блакітны лідар. 
майстар мэдог! 

майстар раджыва-
ры! рыхтуйце на-

земныя моцы.

зняшчальнік, 
камандны кара-
бель скал’наса.

усім караблям!
ніякага арбітальнага 

бамбавання! аніл 
кеш павінен застац-

ца непакрыўджаным! 
транспарт крыва-
жэрцаў падрых-

таваны?

транспарт перад 
адпраўленнем, 

мой прэдар. добра. 
ты, трыл, па-
вядзеш іх у 

гэтую бойку.

што? мой лорд, 
я твой сілавы 
шныпар! маё 

месца каля цябе!

зеш цяпер 
мой шныпар. 

ты атрымала за-
данне. выканай 
яго, калі не хо-
чаш быць пад-

смажана токам!

прэдар 
скал’нас 
скончыў.



што ж. 
гэта так ты 

ўзнагародзіў за 
годы службы, 

прэдар скал’нас?! 
здрадніцтвам!?

я пака-
жу зешу 

здрадніцтва!

ааарррр!

рррррррааааррр!

боль прыводзіць 
да страху, страх 

прыводзіць да гневу, 
а гнеў - да цёмна-
га боку. карабель 

сілкуецца гэтай цём-
най хваляй сілы, што 
зыходзіць ад рабоў.

цёмны гнеў ахоплівае 
скел’наса. ён адчувае 
трыл, што раздзірае 
рабоў. амплітуда яе 
гневу ўзрастае да 

сілавой маланкі, іс-
папеляючы яго сэрца.

ён кіпіць нянавісцю.

дэген лок... 
джэдай... зразу-
мей, што гэтая 
бойка - толькі 

дыверсія да маёй 
сапраўднай мэты -

прорвы!

ты хочаш скочыць 
у тую прорву? буду 
рады дапамагці. я б 
нават прапісаў табе 

штурхель.

ах ты напышлівы 
джэдаі! ты рас-
кажаш мне пра 
сакрэтны шлях, 

знойдзены табою 
ў прорве!

унннх!

...не... не... 
гэта не маё 
бачанне... 

гэта не 
тое, што я 
бачыў...!

зеш! 
брацік! 

дапамажы 
мне!

дапамажы 
мне, іначай, 
я клянуся, я 
заб’ю цябе!

мы не дапамагаем. 
мы не даем надзею. 

мы прылады. гэта ўсё. 
калі мы не дапамо-

жам нашаму майстру, 
мы станем яго ежай.

шныпар 
зеш! вядзі 

джэдая. мы 
вяртаемся 
на тайтон.



Зняшчальнікі джэдаяў прарэдзілі шэраг 
ракатаў, чыі караблі градам падаюць 

з нябёсаў. але некаторыя з іх усё ж такі 
садзяцца на планету, выпускаючы 

варожую армію.

тайтон атклікаецца 
энэргетычным вы-

плескам на іх смерці. 
сілавы шторм грыміць і 

зямля дрыжыць.

біцеся, вы 
джэдайскія 

баязліўцы! прый-
дзіце на мой меч! 
я была адпраўлена 
сюды на смерць, 
але  я не збіраюся 

згінаць!

я буду 
збіраць вашыя 

джэдайскія косткі і 
несці да ног майго 
прэдара, пакуль я 

не сустрэнуся з зе-
шам адзін на адзін 
у бойцы і не далучу 

яго цела да 
вашых!

выаусціць 
пачвар! ачысціць 
загоны аніл кеш!

у атаку!
за тайтон!



джэдаі шмат ве-
даюць пра вайну, 

але ніколі не чакалі, 
што будзе такая.

тут няма балан-
су... у гэтай вайне 
прысутнічае толькі 

цёмны бок.

сілавы шторм 
ірвецца пад не-

бам. тайтонскія пікі 
і рашчэліны рэагу-

юць на гвалт, цемру, 
стогны болю.

праз цёмны хаос бойкі шэй 
адчувае яшчэ больш моцны 

пыл цемры.

зеш!

зеш!

дэйген лок прывёў іх на глыбіню 
прорвы пад аніл кеш праз са-
крэтны праход, пазбягаючы 

бітвы, што ідзе наверсе.

гэта яно і ёсць? 
так, та-ак... я магу 
адчуць, як энэргія 

б’е ключом!

я адчуваю бар’ер у 
прорве, мой прэдар. 
ён ідзе ад сцяны ха-
оса. гэта тое месца, 
дзе джэдаі страчва-

юць розум.

не толькі джэдаі. 
тыя, хто не валодаў 

сілай, вярталіся 
раз’юшаным або 

забітым. у дроідаў, 
што мы дасылалі, 
гарэлі мікрасхемы.

нават разведваль-
ны промень з аніл 

кеш не мог працяць 
хаос. няма спосабу 

прайсці.

хех...
а ракаты пакуль 

яшчэ ніколі не 
спрабавалі скочыць 

у прорву. было б до-
бра пабачыць, што 
атрымаецца, «мой 

прэдар»...

прыдуркаваты джэдай. 
вы страцілі тысячагоддзі 
на тайтоне маючы доступ 

да галактыкі ў межах вашай 
дасяжнасці, але дагэтуль 

не даведаліся праўды.

у ніжняй часцы про-
рвы знаходзяцца ва-

роты ква-бесконцасці. 
галоўныя вароты. гэта 
партал да ўсіх светаў, 

і не патрэбна будзе 
больш ніякіх варотаў. 

я змагу аказвацца 
дзе заўгодна ў 

галактыцы.



«як кажуць легенды 
ракатаў... «і шлях іх вёў 

праз бар’ер»».

«зеш, трымай у сваёй 
свядомасці сімбал, што вы-
сечаны на то ёры. толькі яго і 
нічога больш. гэта і ёсць ключ 

для прахода праз бар’ер».

не! зеш! 
спыні яго!

ты пойдзеш са 
мной, шныпар.

а лок?

яму не выбрацца 
з нашых кайданоў. 

пакінем яго на паце-
ху пажыральнікаў... 

і яго «лёсу».

зеш! я 
заб’ю цябе! 

зеш!

у нявольніцкай клет-
цы сек’нос спрабуе 

стрымаць свой гнеў, 
не даючы караблю 
высмактаць з яго 

цёмную сілу.

...не...
гэта мой 

гнеў... табе 
яго не за-

браць!

рарргх!!!

здавайся, 
раб, ці...

ці што, 
раката?

раб...



...калі ласка... ты 
зрабіў тое, што 
не змог ні адзін 
з нас. вазьмі нас 

з сабой.

узяць вас куды? 
я адчуваю знутры 
вас сілу, але там 

толькі цемра. у вас 
няма раўнавагі, і я 
сумняваюся, што 
вы зможаце яго 

здабыць.

нам не трэба нічога, 
акрамя нянавісці 

да ракатаў. скажы, 
каго забіць, і мы 

заб’ем іх для цябе!

дамові лі ся. 
пойдзем.

забейце іх! 
хватайце іх пікі! мы 
сыходзім з гэта-
га карабля і ідзем 

змагацца!

аніл кеш.

я накіроўваю да 
цябе сілу праз 

галакрон, таша. 
ты што-небудзь 

адчуваеш?

так, тэрс... 
так, пробліск! 

ён расце...

дабра вам. 
я а’нен з ква, апошні з 

тайтонскіх ква, майстар 
гэтага галакрона.

пытай, калі 
шукаў, і я 
адкажу.

майстар а’нен. 
ракаты высадзіліся 

на тайтон і ата-
куюць! мы просім 

вашай парады.

ракаты тут? 
значыць, гэты 

галакрон нарэш-
це выканае сваё 

прызначэнне.

прыйшоў 
час тайтону 
абудзіцца.

таша!
не. усё ў па-
радку! я... я 
разумею!

тэрс! я адчу-
ваю яго! тай-
тон абуджа-

ецца!



так і ёсць! бязз-
бройны адзінокі 

джэдай, прыкава-
ны да скалы. чаго 

ж вы чакаеце?..

я адсюль чую 
рыкатанне ва-

шых страўнікаў! 
прагаладаліся?

а мыбыць, 
гэта я сажру 

вас!

гэта 
маё!

так! вось так 
ужо лепш!

вось што 
было ў маім 
прадбачанні!

вось я які! 
недасягальны! 
непераможны!

хадзем-
це сюды, 

жывёліны, і 
здохніце!

раарх!

ааа!

не! усё 
павінна было 
скончыцца 

не так...

...калі 
ласка...



«калі 
ласка?»

сек’нос! без-
дань цябе бяры! 

як ты мяне 
знайшоў?

я шукаў не цябе. я 
адчуў зеша ў сіле 
і прыйшоў сюды, 
каб яго забіць.

у чэргу. 
калі хто і заб’е 
зеша, ды гэта 

буду я.

хто 
заваліць больш 
пажыральнікаў, 

той і першы!

згодны.

якога?!.

зеш! дзе 
зеш?!

я ляцела 
за ім!

і я рады, што 
ты ў парад-

ку, шэй.
я так сама 

высачыў зеша 
дасюль, але 

знайшоў толькі 
лока!

зеш і скел’нас 
адправіліся ў без-
дань, яны хочуць 

знайсці нейкія «ва-
роты бясконцасці 

ква»!

скел’нас 
сказаў, што 

гэта дзверы ў 
слюбуў частку 

галактыкі!

не! мы 
павінны 
спыніць 

яго!



НАСТУПНЫ ВЫПУСК 
СВІТАНКА ДЖЭДАЯЎ 

на ComicsBY.by 
БУДЗЕ АПОШНІМ!

шэй, 
не!

ты нікуды 
не паляціш!

толькі 
са мной!

лок! гэта 
мая бойка! я 
адвязу цябе 

назад!

я табе патрэб-
ны! я ведаю, 

як прайсці 
бар’ер!

сымбал на 
то ёры! за-
сяродзься 

на ім!

засяродзься 
і трымай яго 
ў сваёй гала-
ве! скел’нас 
сказаў, гэта 

адзіны спосаб!

уф! адвалі! такое 
адчуванне, быц-
цам у маёй га-

лаве кешкаюцца 
чэрві. я... ненавіжу 

цябе, лок.

друман ро-
зуму, файная 

рэч. потым 
яшчэ дзякуй 

скажаш.

хаос!

зеш!


