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віхура энэргіі круціцца вакол 
зеша і ўнутры яго. яна хоча 
паглынуць яго і пазбавіць 
розуму.

сімбал, шны-
пар! сканцэн-

трыруйся на ім!

слухаюся, 
гаспадар...

нарэш-
це!

вароты бясконцасці - 
галоўныя вароты, здоль-
ныя перанесці мяне куды 

заўгодна нават без 
варотаў на іншым боку! за 

імі - ўся галактыка і 
абсалютная ўлада!

дзякуючы ім я 
аднаўлю ма-

гутнасць ракат 
і буду валада-

рыць бясконцай 
імперыяй!

сек’нас рат! ты 
жывы! мы лічылі, 

вы з локам 
загінулі!

праклятыя рака-
ты схапілі нас і 

зрабілі рабамі на 
сваіх караблях!

але вось лок 
і шэй маглі 

ўжо загінуць 
- яны скокнулі 
ў бездань за 
скел’насам і 

зешам!

што?! 
наво-
шта?

лок штосьці 
балбытаў пра 

партал у іншыя 
сістэмы, які 

знаходзіцца на 
дне бездані!

ён сказаў, што 
скел’нас хоча 
адчыніць яго і 

выкарыстоўваць 
тайтон як плац-

дарм для заваёвы 
галактыкі! немагчыма! 

ім не прайсці 
сцяну хаоса!



у глубінях 
бездані...

страшыдла, 
не! лягчэй, 

дзяўчынка! не 
паддавайся 
сцяне хаоса!

сканцэнтрыруй-
ся на сімбале, які я 
змясціў у тваім ро-
зуме, шэй! і аддай 

зверу загад падпа-
радкавацца мне, каб 
я мог выклікаць у ім 

гэты ж вобраз!

убірайся з маёй га-
лавы, лок! прэч, ці 
я скіну цябе ўніз, і 
астатак шляху ты 

праляціш сам!

і не чапай 
страшыдлу!

я адчуваю ў тваім 
розуме цемру, 

дзяўчынка. гэта добра. 
добра! у ёй хаваецца 
магутнасць. ты стала 

цёмнай, жорсткай. мне 
падабаецца.

з дапамогай 
гневу ты можаш 

стаць яшчэ мацней. 
успомні, як зеш 
здрадзіў табе... 
здрадзіў усім 

джэдаям!..

не... ён не спецы-
яльна. гэты рака-
та... скел’нас... ён 
заняволіў зеша!

я адчуваю твае эмоцыі, 
шэй кода. зеш цябе 
кінуў, як і ўсе тыя, 

каго ты любіла!

«як і твае бацькі, што 
загінулі ў бітве, у якой 
павінны былі перамагчы».

«ты аддала яму сэрца, а ён 
здрадзіў табе. няўжо не?».

тау!

тау!
сканцэнтрыруй-

ся, тупы шныпар! 
гэта вырашаючы 

момант!

слухаю-
ся... га-
спадар.



мой ком не працуе! трэба 
бегці - распавесці астатнім 

джэдайі пра тое, што 
адбываецца ў бездані!

а я та ніяк не зра-
зумею, чаму так 

пахне рабамі! прэ-
дар скел’нас захоча 

цябе вярнуць...

турбуеш-
ся аб тым, 
чаго хоча 
скел’нас, 

трыл?

на тваім месцы я  
больш клапаціўся 
за мае пажаданні

а хачу я тваю 
галаву!

ха! джэдайі. 
вы імкнецеся да 
раўнавагі, і яна 

робіць вас слабымі! 
сапраўдная моц - 
на цёмным боку!

ну як табе 
мая раўнавага, 
вераломная?

адчапіся ад 
мяне! ці я... заб’еш мяне? мне 

ўсё роўна, трыл. 
выжыву я ці не - 

усё роўна...

...але я заб’ю 
табе.

не, сек’нос! не дай 
цемры паглынуць 

цябе! не станавіся як 
яны! ты - джэдай!

«джэдай!»



скел’нас! 
гадзіннікі 

прабілі, прэдар. 
час, калі я тябе 

за’ю!

знікні, раб!

здохні!

стра-
шыдла, 
спыніся!

ты, канешне, 
не ведаеш, але мне 
ўжо даводзілася 
забіваць нахаб-

ных і напышлівых 
генералаў!

гэтыя 
генералы... не 
былі ракатамі. 

яны не былі 
мною.

ты - нішто, раб. 
проста кавалак 
мяса для майго 

стала.

сілавыя мячы - 
цацкі для нашых 

вандроўцаў.

у мяне 
ёсць зброя 

мацней!

не варта было 
ляцець за мной 

шэй.

ты не заб’еш мяне, 
зеш. я адчуваю ў 
табе канфлікт! ты 

сам не ў сабе!



ты памыляешся. 
я ведаю, хто я. скел’нас 
вярнуў мне ўспаміны - 

усе да аднаго. я ведаю і 
памятаю ўсё, што рабіў.

я не проста раб. 
я добраахвотны 

саўдзельнік, 
разбуральнік светаў, 
прадвеснік смерці!

тое, што я магу 
перастаць быць 

шныпаром, - твае 
пустыя надзеі.

не! я адкрыла 
табе сваё сэрца! 
а цяпер загляні 

ў сваё!

я ведаю, што ты 
адчуваеш! сувязь 

між намі рэальна! не 
падманвай ні сябе, 

ні мяне!

ракаты паказалі 
табе толькі цёмны 
бок! нічога іншага 
табе не дазвалялі.

спасцігнуўшы 
свет, ты 

ўбіраў яго ў 
сябе, быццам 
губка ваду! не важна, што 

зрабілі з табой 
ракаты, я ведаю: у 
глыбіні душы ты не 
раб, зеш - ты таў!

выбяры свой шлях! 
ты больш, чым проста 
шныпар. калі скел’нас 
кажа табе адваротная 

- ён ілжэц!

аааа! што... 
гэта?!

я. у тваёй 
галаве. па-
дабаецца, 

раката?

сардэчна 
запрашаю.

о, не... 
не!

о, так. стань мной. 
атрымай асалоду 

ад маіх успамінаў - 
усіх смерцяў у сіле, 

якія я спасціг.

некаторымі сваімі 
ахвярамі я паабедаў. 
даведайся жа, хто я 

такі, і страць надзею, 
маленькі джэдай.



прэч з маёй 
галавы!

занадта 
жорстка 

для цябе, 
раб?

я вызва-
ляю цябе.

унх!

шныпар! хопіць 
важдацца са 

здабычай! забей 
яе! у нас ёсць 

справы!

ты знаходзішся 
на скрыжаванні. 
ты можаш быць 
зешам, рабом і 

шныпаром...

...ці таў - вольным 
чалавекам. жыві 
мінулым ці ад-

крыйся будучаму. 
выбірай!

так!

дзеля 
раўнавагі...

вароты 
падпарадкоўваюцца 
мне! мая зброя раз-

бурэння! я - бясконцая 
імперыя, і галактыка 

належыць мне!



самы ніжні ўзровень 
храма эніл кеша...

майстар а’нэн. мы 
прынеслі ваш га-
лакрон сюды, як 
вы прасілі. цяпер, 

калі ласка, скажы-
це: навошта?

з’яўленне ракатаў на 
тайтоне запусціла 

аварыйны механізм 
у маім галакро-
не. прыйшоў час 
абудзіць то ёр.

і для гэтага мне 
патрэбны джэ-
дай-празорца.

майстар а’нэн, 
я больш не празор-

ца... і не джэдай. зеш 
асляпіў мяне...

аслепнуць - 
не значыць 

пазбавіцца. сіла 
цячэ праз усе 
жывыя істоты, 
і яна ўсё яшчэ 
цячэ ў цябе.

ты можаш аб’яднацца 
з ёй і абудзіць то ёр - 
але гэта будзе кашта-
ваць табе тваёй смя-

ротнай абалонкі.

не! павінен быць 
іншы шлях. вы-
карыстуй мяне. не, тэрс. ты не пра-

зорца. і калі б іншы 
шлях існаваў, а’нэн 

сказаў бы нам.

надышоў наш самы 
чорны час. джэдаі 
змагаюцца і гінуць 

за тайтон. кож-
ны выконвае свой 

абавязак. як я магу 
зрабіць меньшае?

я буду 
сумаваць 
па табе, 
таша ро.

мы, джэдаі, 
заўсёды разам 

у сіле, тэрс.

ты ведаеш, што 
рабіць. не бойся. я веру 

табе.

убачце 
галактыку!

шэй! скарыся ці 
загінеш! вароты ад-
чынены! скел’наса 

ўжо не спыніць!

так. не спыніць. у маіх сілах 
толькі... прабачыць цябе, 

таў. без якіх-небудзь умоў. 
прабачыць не толькі за сябе, 
але і за іншых. і спадзявац-
ца, што ты зможаш праба-

чыць сябе сам.

гэта і значыць 
кахаць.

я што, павінен 
рабіць тваю 
працу, шны-

пар?



гэта жаласная 
джэдай - дура. 

ты - сілавы шны-
пар, слуга цемры! 

загляні ў сваю 
душу, і ўбачыш 

праўду!

каханне - нішто. каханне - 
падман! магутнасць - усё! 
дзякуючы варотам я цяпер 

увасабленне магутнасці! мая 
імперыя ракат стане сапраўды 
бясконцай! астатнія ці стануць 

рабамі, як ты, ці памруць, 
як яна!

кавалак 
падлы!

вералом-
ны шчанюк! 
здраднік!

атрымай тое, што 
заслугоўваюць 
усе здраднікі, - 

смерць!

у глыбінях 
эніл кеша... зараз!

так...

тэрс! ты ад-
чуваеш? а’нэн 
казаў праўду!

я зноў адзіна з 
сілай, адзіна з тай-
тонам, адзіна з то 

ёрам...

цяпер я 
разумею, хто 

стварыў то 
ёры.. і наво-

шта...

хоўк! 
бачыш?! сімбал 

свеціцца!

бачу, роры! 
што адбываецца 

з то ёрам?



майстар раджыва-
ры! эвакуіруйце эніл 
кеш! зараз жа! у нас 
ёсць зброя супраць 

ракат - то ёр!

бяжыце!

вераломны шныпар! 
табе няма чым мяне 

здзівіць!

ты сам надаў мяне 
магутнасць, прэдар! 
навучыў ненавідзець! 
ты нават не ўяўляеш 

сілы маёй літасці, што 
была пароджана гне-

вам і нянавісцю, якія ты 
абвальваў на мяне 

ўсё жыццё!

вароты! 
што гэтыя 

тупыя джэдаі 
нарабілі?!

яны перамаглі 
цябе, скел’нас.

яны знішчылі твае 
вароты і твае пла-
ны па заваёўванні. здраднік!



гэта не здрада. 
гэта паўстанне.

ааааааагх!

я не твой шны-
пар. я не твой 
раб. я не зеш.

мяне 
завуць 

таў.

таў! лок 
жывы! трэба 
выцягнуць 

яго адсюль!

..дрэнныя... справы. 
яго ракетны ра-

нец... можа выцяг-
нуць толькі двух... 

не трох.

бяжыце... 
пакуль 

можаце. 
пакіньце 

мяне.

стра-
шыдла!

відаць, я ратую цябе, 
лок - хаця яна пажада-
ла б пакінуць цябе тут.

ляці, 
страшыд-
ла! хутчэй!

«усё здарылася так, як 
было ў маім прадбачанні, 

майстар кету! джедаі 
перамаглі ворага!»



КАНЕЦ

«і, як і прадказваў зеш, ракатскі 
флот адчуў смерць скел’наса ў сіле і 
адступіў, майстар раджывары. пад-

прэдары счапіліся адзін з адным, 
зрабіўшы працу за нас».

«астатніх знішчылі караблі 
саюзнікаў, калі яны пакідалі 

сістэму...»

...мы пера-
маглі.

так. але мы 
заплацілі жудас-

ную цану. прыйшоў 
час схаваць 

сілавыя мячы. гэта 
зброя парушыла 

раўнавагу.

варотаў больш 
няма. ракаты не 

вернуцца, а тайтон 
пад абаронай 

то ёра.

вы так лічыце? май-
стры, больш года гэта 
зброя ратавала мяне 
ад смерці. і была ад-

даным сябрам.

мы ў бяспецы? 
сумняваюся. 

пажыральнікі аселі ў 
цяснінах. пакуль я не 

буду ўпэўнены, што ўсе 
яны мёртвыя, пакуль 

не буду ўпэўнены, што 
ракаты не вернуцца, я не 
схаваю сілавы меч - як 
і тыя, хто рушыць услед 

за мной.

парушаць 
за табой?

асцярожней, 
дэйген лок. 

ты можаш зноў 
аказацца 
на богане.

там і так цесна 
з-за ўсіх гэтых 

былых рабоў ра-
кат, якія пасцяга-

юць раўнавагу.

гэта вайна змяніла 
джэдаяў, майстар 
кету. і, лічу, ніхто з 

нас яшчэ не зразумеў, 
наколькі.

але вам варта 
зразумець, майстры: я 
ніколі больш не згад-

жуся быць накіраваным 
на цёмную луну.

гэта не 
месца для 

героя.

за лесам размесцілася пустэльня 
бязмоўя, у якой пяскі паглынаюць 
усе гукі. гэта месца, куды джэдаі 
прыходзяць медытыраваць у 
цішыні і спасцігаць раўнавагу.

нават пасля ўсяго, 
шло я нарабіў, май-
стры дазволілі мне 

даследваць тайтон і 
спасцігаць раўнавагу. 

я здзіўлены, шэй...

майстры даручыліся 
сіле. у рэшце рэшт, 

ты выратаваў ордэн 
джэдаяў. тайтон зноў 

атрымаў раўнавагу. твая 
свабода - іх падзяка.

ты гатовы... 
таў?

гатовы.


