KLONOVÉ VÁLKY
Od Vítka Souchopa, v jeho 6 letech

01-JABOVA ODMĚNA
Anakyn Skywalker a Asoka Tano jsou v Jabově paláci, zatím ale hrabě Doku chystá další plán. „Jabo,
prosím, mohl bys nám dát 20.000,-kreditů?“ Jaba říká: „Ganatu sa.“ Jaba navrhuje 15.000,- kreditů.
„Tak Asoko nech mě mluvit.“ „Ale mistře, vyjednám to na 30.000,- kreditů. Jabo, dej nám 30.000,kreditů! Jinak na tom budeš zle. Doga naga.“ Jaba navrhuje: „25.000,- kreditů“. „Ne 30.000,- kreditů.
Daga sta.“ Jaba navrhuje 29.000,- kreditů. „Dobře Jabo, jsi moudrý.“
„Mistře, Vy tedy umíte vyjednávat.“ říká Asoka. “Asoko, když cestuješ s Oby-wanem Kenobym po
galaxii, tak se toho hodně naučíš. Ale ještě musíme něco vyřešit. Jak se dostat z Tatuin na Corusant.“
„Můžeme tam letět na naší lodí. Mistře, ale kde ji máme?“ říká Asoka. „Hm, asi jsme zastavily na
zákazu stání.“
Hele, tady je nějaká cedule.R2D2 přelož to: „Jaba pořádá plavbu na své lodi. Jedna jízda po celé
Tatuin 29.000,-kreditů.“
Pomyslel si: „Ach ten všivák. Já jsem si myslel, že to má nějaký háček. Ale k čemu nám bude plavba po
Tatuin? Jaba na své lodi může mít náš křižník.“

02-NA PALUBĚ
Jabova loď byla gigantická. Jaba byl ve středu lodi. Tady je další cedule – NOVÁ PRÁCE. Té se ujmou na
lodi droid a nějací dva lidé. Droid obsluhuje cestující na palubě lodi. První člověk bude zpívat Jabovi
jeho oblíbenou píseň a druhý člověk se bude starat o Jabova syna Rotta. Je vypsáno výkupné na částku
30.000,- kreditů za člena posádky. „Asoko ty to s prťatama umíš a já mám od malička hudební hlas, tak
se tedy můžeme postarat o zábavu na lodi.“ Anakin a Asoka také přistoupili do lodi. Na lodi se zúčastnilo
několik set bytostí na uvítání Rotta Hutta. Oslavoval se návrat Jabova syna Rotta Hutta, který byl
unesen hraběte Doku.
„Jdeme do podpalubí Asoko, koukneme se, jestli tam není naše loď Křižník“. „Mistře, jsme první den
v práci, na 30.000,- kreditů zapomeň. Víš, kolik znamená 100.000,- kreditů? Jeden necelý krosint a za
to si koupíš jen vlásek císaře Palpatine.“ Jaba si nás všiml. „Jedy! Dix- gada- doles (Peníze jste dostali).“
„Jabo, za 29.000,- kreditů si nic nekoupíme. Tak se chceme porozhlídnout, kde budeme žít.“ „Jedin dat
tatuin? (Jedy, budete žít na Tatuinu?).“ „Jen dočasně, Jabo. Jen když seženeme nějaký odlet. Můžeme
jít do podpalubí?“ „Dagast! (Jasně).“
„Asoko, teď se porozhlídneme po naší lodi.“ V podpalubí byli stráže a nebylo nic vidět. Jediné, co tam
šlo vidět, byli blyštivé náboje do blástrů. Musíme někomu sebrat klíče, abychom mohli odemknout loď.
„Asoko, jak víš, že za těmi dveřmi je naše loď?“ Pomyslela si: „Co když je tam hejno šonatů?“ A co to
je? Šonati jsou takový přerostlý vážky, kteří měří 1metr a chutná jim naše maso. Proto jsou pro nás
nebezpeční. „Mistře, vydávají nějaké zvuky?“
„Ano, pískají hodně hlasitě, až bychom mohli zešílet, proto máme saruchy, které nám chrání ušní
bubínky“ vysvětluje trpělivě mistr. „Jak je poznáme, když se blíží toto hejno?“ ptá se Asoka. „Rytíři Jedy
je poznají podle svého citu na nebezpečí, a ostatním dají vědět. Jinak by s nimi byl konec. Musíme vzít
ještě stráži klíč a poslouchat, zda tam jsou živí šonati. Asoko, já to otevřu.“ Mistře je tam naše loď.
„Asoko, rychle naskoč, než si nás všimnou stráže“ říká Jabo. Asoka volá: „Jabo, upadly ti dveře od lodi!“
Goda dist.a-dix. (Budete mi muset koupit nové dveře za 100.000,-kreditů) „Jabo, kup si je sám, tobě
budou stačit nějaké staré dveře za 0,5 krosintů. Nazdar!“

