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Pierwszą rzeczą jaką musisz zrobić to zamknąć główne wrota. Idź na lewo i dojdź do przycisku 
zamykającego bramę. To ten po prawej. Ten po lewej również możesz wcisnąć – powali statek na 
głowy szturmowców. Zjedź na dół elewatorem i dotrzyj do komnaty do której wejście widać na 
screenie 1. Dopomóż rebeliantom w walce i wskocz w poszukiwaniu windy prowadzącej do kraty, 
która nie jest w stanie stawić oporu Twemu świetnemu mieczowi (screen 2). Wychodząc z szybu 
zauważysz zamknięte na niebieski klucz drzwi. Naprzeciwko jest droga, na której końcu czeka ów 
niebieski klucz i parę dodatkowego wyposażenia. Po otwarciu bramy pędź na górę by dostać zadanie 
przywrócenia zasilania. Scenariusz podobny jak w przypadku klucza, tyle że do uzyskania kolejnego 
przejścia potrzeba Ci jedynie wcisnąć przycisk przestawiający źródło zasilania. Idąc dalej powal  
wyrzutnią rakiet ogromnego AT-AT Walkera i przetnij swym mieczem ukrytą za czarną skrzynią kratę. 
Musisz pokonać dwa wentylatory, a następnie zeskoczyć w dół i pobiec do dwóch szturmowców przy 
statku. Kyle już bez Twojej pomocy pozbędzie się szturmowców i przechwyci statek. 

 

 

 

Tuż po wylądowaniu wskocz w dziurę przed tobą - możesz w ten sposób pozbyć się części przygód 
czekających na Ciebie w niedalekiej przyszłości (screen3) i odbić pociski co poniektórych działek 
niszcząc je tym sposobem. Jak chcesz, dopomóż sobie wyrzutnią. Jak skończysz zabawę wróć do 
statku i wejdź w następny wyłom. Znajdziesz paru szturmowców i stróżówkę. Aby do niej wejść, strzel 
w guzik wewnątrz niej. Znajdziesz tam ciekawy celownik optyczny – będzie Ci niezbędny do 
wykonania misji.  Idź dalej przed siebie, omiń bądź pozbądź się AT-AT i jego kierowcy, a łażąc pograni 
skorzystaj z celownika optycznego w twoim karabinku (wystarczy dwa razy nacisnąć „3”) i zepsuj 
przycisk w drzwiach, aby uniemożliwić szturmowcom ich zamknięcie (screen4). Wejdź do środka i 
wciśnij przełącznik. Na końcu korytarza znajdziesz następny, dzięki czemu będziesz miał możliwość 
wejścia w kolejne, nowo otwarte przejście (wrota z czerwoną obwódką w środku korytarza). 
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Skacz przy pomocy Mocy coraz to wyżej, aż znajdziesz w ciasnej szczelinie dziurę, która zaprowadzi 
Cię w dół. Wyjdź na pole, gdzie będziesz miał możliwość zasiąść za automatycznym działkiem (tuż 
obok jest amunicja). Zostaw je sobie do zabawy na drogę powrotną, kiedy to wysypie się więcej 
żołdaków. Wjedź windą po żółty klucz i wróć się z powrotem. Zejdź schodami i windą na dół. Zza 
osłony będzie strzelało do Ciebie działko, a Ty nie będziesz mógł go zestrzelić z miejsca, w którym 
jesteś. Schowaj się rogu, dzięki czemu działko celując w Ciebie strzelać będzie w małą beczułkę z 
paliwem, która to spowoduje wybuch dużej beczki i problem zostanie rozwiązany. Użyj Mocy speeda i  
jumpa, by dostać się na opadający i wznoszący się na przemian uszkodzony elewator, a stamtąd w 
miejsce gdzie było działko. W prawej komnacie koło kamer stoi pulpit. Użyj go, a Kyle wypowie słowa: 
„I wonder what that’s it”. Wróć do przepaści nad którą skakałeś – ujrzysz latający wehikuł do którego 
musisz wskoczyć. Poniesie Cię w dół. Wskocz w pobliską dziurę i... 

 

 

 

Przy jednym z końców korytarza, na dachu którego stoisz, jest otwór – wejdź do środka i rozpraw się 
z droidem niezbyt przyjaźnie do Ciebie nastawionym. Zjedź windą w dół, a następnie dla odmiany 
podobnie ponownie w dół dużym elewatorem. Wejdź do pomieszczenia kontrolnego tuż obok i 
otwórz główne wrota jednym z przycisków. Wewnątrz komnaty wciśnij przełącznik, po czym zejdź na 
dół i przetnij kratę znajdującą się tuż pod podestem prowadzącym na górę. Wjazd windą uruchomi 
alarm i działko zamontowane w ścianie. Przetnij mieczem kable, aby odciąć zasilanie głównych wrót 
zejdź na dół i włącz guzik który ujawnił się w podobny sposób co działko. Wracaj na górę dużym 
elewatorem i biegnij ścieżką przez otwarte wrota. Zabierz klucz i przy pomocy panelu zmień kierunek 
ostrzału na meteoryt i odpal działo czerwonym przyciskiem. Dowiesz się, że musisz podnieść moc 
ostrzału, gdyż obecny poziom mocy nie wystarcza do zniszczenia stacji. Wyskocz z tunelu przez 
wyłom w suficie i dotrzyj do windy prowadzącej w górę. Wejdź do budowli, gdzie znajdziesz przycisk 
nastawiający działo na pełną moc. Wyłącz żółtym przyciskiem osłonę między przejściem i wróć do 
kontrolki działa. Uruchom go. 
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Ostrożnie zejdź po skałach, po czym równie ostrożnie używając mocy skocz na most. Przetnij kratę 
i wejdź w przejście koło wentylatora. Ukrytym tunelem dotrzyj do kryjówki, gdzie zniszczysz system 
chłodzenia. Wracając wpadnij w nowo otwartą śluzę. Za drzwiami znajdziesz ciekawy zbiornik. 
Zanurkuj w wewnętrznej części wcześniej niszcząc znajdujące się w nim działko i za pomocą losowo 
generowanej kombinacji wciskania przełączników otwórz sobie przejście w głąb. Zniszcz cztery 
urządzenia ściśle związane z układem chłodzącym rdzenia poczynając od tych najdalszych. Korzystaj 
przy tym z niewielkiej ilości powietrza dostępnej tuż pierwszym takim obiektem. Po zdewastowaniu 
ostatniego urządzenia zachwiejesz ostatecznie system chłodzący, powodując w ten sposób 
nieuniknioną eksplozję w wyniku przegrzania rdzenia. Zanim jednak rdzeń osiągnie krytyczną 
temperaturę minie trochę czasu, w którym to musisz wydostać się z tego miejsca. Wejdź 
w otworzony właz u dołu. Znajduje się on po lewym tunelu od strony elewatora. Płyń jak najgłębiej, 
wciśnij się w niewielki otwór przy dnie i wyjdź na brzeg koło rdzenia. Nie zapominaj, że masz 
bardzo mało czasu, więc spiesz się. Po obu stronach w kabinach znajdują się przyciski otwierające 
śluzę przy dnie na drodze, którą tu dotarłeś (screen5). Wciśnij je nie dając się zastrzelić z karabinu ani 
rozczłonkować ręczną wyrzutnią rakiet. Wypłyń stąd i uciekaj czym prędzej ku dołowi. Po drodze 
czekają na Ciebie waleczne droidy i szturmowcy, którzy wolą zginąć w eksplozji bądź w walce z Tobą 
niźli uciekać do kapsuł ratunkowych. Przeskocz nad barierkami i znowu bardzo ostrożnie zsuń się 
w dół. Za pomocą czterech przycisków na ścianach (screen6) odgadnij właściwą kombinację, 
przywołującą statek-boję i wkocz na niego, by uciec z tego gorącego, grożącego wybuchem w każdej 
chwili, niebezpiecznego miejsca. 
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Rozpoczynasz przed zamkniętą bramą. Wskocz w dziurę po prawej stronie i przyj przed siebie. Przy 
wyjściu musisz użyć mocy, aby wyskoczyć. Znajdziesz zamknięte wrota, a przed nimi pracującą 
maszynerię. Wejdź w nią i pociachaj mieczem aż pójdą iskry. Schowaj się w wyłom na górze, gdzie 
wisi zamontowana kamera, a przyjdzie ktoś z obsługi technicznej. Dalszą drogę znajdziesz czołgając 
się pod półkami w jednej z komnat. Znajdziesz się w lokacji o trzech kondygnacjach. Na samym dnie, 
przy końcu jednego z korytarzy znajdziesz przebranie bez którego nie dostaniesz się do pałacu. Teraz 
wróć i wskocz na górę, by znaleźć małe drzwiczki z drogą prowadzącą do kolejnych drzwi 
i kontrolującego wchodzących oka. Oszukaj oko przebierając się w zdobyty strój (masz go w 
ekwipunku). Gdy wejdziesz w otwartą bramę, drzwi przed tobą zostaną sukcesywnie zamknięte. 
Schodami na górę dojdź do guzika otwierającego wrota. Jednak aby przycisk zadziałał, musisz wcisnąć 
również drugi, znajdujący się zresztą na tym samym poziomie. Wykończ grubasów i przeskocz przez 
malutkie drzwiczki poziom niżej. Wskocz na dół i do wody. Mara postanowi zdjąć to niewygodne 
i niczemu już nie służące przebranie. Z bezpiecznej odległości wykończ grubasów. Nawet jeśli 
postąpisz lekkomyślnie i wybijesz przy tym niewinnych obywateli (co jest wbrew kodeksowi Jedi), 
jeden z pracowników po drugiej stronie otworzy dla Ciebie przejście. Zanim tam wejdziesz możesz 
wyciąć kratę w podłodze i po krótkiej wycieczce uzupełnić zdrowie i osłonę na maksa. Wrócisz 
wskakując do wody. Tak czy inaczej wjedź potem windą, wybij paru kosmitów i zejdź schodami 
pierwszą odnogą na prawo, po czym znowu schodami jeszcze niżej. Zamknięte drzwi otworzysz 
przyciskiem w stróżówce naprzeciwko nich. Dobądź czerwonego klucza i wracaj po schodach na samą 
górę skręcając następnie w prawo. Przy końcu użyj ówże nieszczęsnego klucza i wciśnij przycisk 
odpowiedzialny za wysunięcie się schodów. Drugi tylko otwiera więzienia. Na górze jest przycisk 
obniżający kloca giganta, ale ten po chwili wraca w górę więc spiesz się na dół i wskocz na niego. 
Przetnij jedną z krat niewchodzącą w obwód kloca i opuść się w dół. Wchodząc po schodach dotrzesz 
na dach kwatery ślimaka Jabby, potrzebujesz jednak ładunków do wysadzenia kopuły. Spadnij więc 
poziom niżej wybijając niegodziwców i skradnij leżące nieopodal materiały wybuchowe. Użyj ich 
na kopule – musisz na nią wskoczyć. 

 

 

 

Dobra. Zejdź z lądowiska i idź dookoła trzymając się ściany. Znajdziesz kolejne lądowisko. Musisz 
zablokować ten statek, ale nie masz do tego odpowiedniego narzędzia. Skieruj się do wielkiej ściany z 
chodnikiem na środku i drzwiami po lewej i prawej. Za nimi skręć w prawo na skrzyżowaniu i 
trzymając się prawej ściany otwórz jedno z trzech wrót, za którymi znajdziesz niebieski klucz. Wróć 
się do lądowiska, gdzie używając klucza zamkniesz drzwi do hangaru. Naprzeciwko Twojego 
lądowiska są schody prowadzące do baru gdzie możesz znaleźć swój cel. Niestety Abron Mar ucieknie 
zatrzaskując za sobą drzwi. Obejdź bar, a ujrzysz otwartą bramę koło tej ściany z chodnikiem. Dowiesz 
się, że lepiej było tam nie wchodzić, ale wskakując na górę znajdziesz revive. Spadnij i idź ulicami w 
lewo i trzymaj się lewej ściany by dotrzeć do ukrytych drzwi z Abronem po drugiej stronie. Złącz 
system kontrolny zasilania po lewej stronie statku i wejdź za panel sterowania dźwigając kolejno 
wajchy. 
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Możesz przejść na lewo w pomieszczenie, ale to pomieszczenie mieszkalne, także tylko zdenerwujesz 
domowników. Idź więc na prawo, aż dojdziesz do baru. Dowiesz się że nikt nie wie o żadnym bossie 
kryminalnego półświatka, a tym bardziej nie słyszał o kimś takim jak Abron Mar. Wróć więc w tunel i 
rozpraw się z kratką niczym z kryminalistą, aby pozwoliła Ci przejść dalej (screen7). Nawet nie próbuj 
nurkować w znalezionym zbiorniku – on tu jest tylko na wszelki wypadek, gdybyś zepchnął Marę z 
tych bloków koło ściany po których masz się wspinać. Gdy skończysz swą wędrówkę po krawędziach 
przejdź przez wąskie wrota. Niestety brama komunikacyjna została przez zbirów zamknięta. Na dachu 
nad barem jest kratka z sekretem (screen8). Wskocz naprzeciwko. Gdy znajdziesz wyjście zeskocz z 
balkonu (lub wyjdź przez bar). Za jednym z bocznych przejść znajdziesz dwóch majstrów i statek. 
Przełącz pobliską wajchę i wskocz na statek by polecieć nim na górę. Przez dach zeskocz na drugą 
stronę zakratowanej bramy. Biegnij przed siebie przez most. Lewe drzwi prowadzą do klucza, prawe 
je wymagają. Koniec poziomu.  

 
 
 
 
 
 
Zabierz grubasowi klucz za pomocą mocy, a następnie utłucz go pięściami jeszcze przed otwarciem 
klatki (screen9) – będziesz bezpieczny. Przeszukując kolejne cele znajdź klucz hydrauliczny. Żeby dojść 
do celi w której on leży, będziesz musiał po drodze powalić świniaka. Jeżeli będziesz miał z tym 
problem to przypomnij sobie stare gry FPS – podbiegnij do niego, uderz, odbiegnij zanim wyprowadzi 
cios, i tak dalej. Uwzględnij też fakt, że w grach tego typu częste strafe’owanie przynosi równie dobre 
efekty (nie tracisz prędkości przy wycofywaniu się). Użyj tego klucza za rurą kanalizacyjną (dostaniesz 
się do niej przez jedną z cel), po czym wskocz do ówże rury. Po wypłynięciu przez pierwszy korytarz 
na lewo czeka Cię przeogromna niespodzianka. Zrób nawrót w lewo, tj. udaj się w przejście po twojej 
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lewej stronie. Sięgnij Mocą miecza i udaj się na męski pojedynek z Rancorem. Możesz wykorzystać 
fakt, iż Rancor nie jest w stanie wejść w korytarz gdzie pozyskałeś swą broń. Uważaj jednak by Cię nie 
pożarł, bo zwierzaczek wydaje się być odrobinę głodny. Gdy go pokonasz otworzy się przejście. 
Przejdź kuckiem pod bramą, omiń drzwi po prawej i wejdź w te drugie. Pod taśmą znajdziesz ramię 
droida. Teraz wejdź w drzwi które minąłeś i wejdź w następne. Zejdź na dół bliżej akwenu i wejdź do 
pokoju z fajnym pokrętłem (screen10) otwierającym główną bramę (spójrz tylko przez czerwoną 
osłonę). Wejdź za nią i trzymaj się prawej strony skacząc po skałach niczym wiewiórka pa drzewach. 
Dojdziesz do zamkniętych drzwi, ale dla Jedi to nie problem je przeskoczyć i wejść do szybu 
wentylacyjnego by skraść GTC device. Wróć do korytarza, którym to dotarłeś po walce z Rancorem i 
idź nim wprost do nowo otwartych wrót. Użwając Force Speed przeskocz ponad elektryzującą 
sadzawką i wejdź w drzwi przy końcu. Tak poprzestawiaj dźwignie, aby wyłączyć pole elektryczne w 
wodzie. Powodzenie rozpoznasz po charakterystycznym dźwięku i po tym, iż wyładowania za tobą 
znikną. Teraz śmiało możesz wpłynąć w podwodny tunel i wydostać się z tego przeklętego miejsca. 
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Pędź do windy i gdy tylko nią zjedziesz, zjedź następną. Dotrzesz do lądowiska X-Wingów. Podejdź do 
pomieszczenia kontrolnego (screen11) i Mocą pociągnij za wajchę. Gdy wielka płyta się podniesie 
by zabrać trzeci myśliwiec, ty wskocz pod nią i przetnij kratę. W tunelu bez grawitacji znajdziesz 
zwłoki i kolejną żądną przecięcia kratę. Wskocz w wąskie przejście przy suficie (screen12) i jedź windą 
wyżej. Główna brama jest zamknięta, więc wskocz prosto w dziurę w ścianie. Na samej górze za szybą 
złap klucz i użyj go na przycisku obok guzika przywołującego elewator którym tu przyjechałeś. Wróć 
na dół i udaj się przez otwartą bramę główną. Idź aż do windy i wjedź poziom wyżej. Znajdziesz 
zawalony most, który przeszkadza Ci w dotarcie na drugą stronę – ale od czego ma się miecz? Użyj 
pokrętła przy zamkniętych drzwiach, a wyjdzie do Ciebie jednostka R2. Nakaż mu otwarcie drzwi. 
Na górze zobaczysz jak piraci kradną ładunek. Przeskocz do wejścia, a twym oczom ukaże się okrutna 
wiadomość – piraci ukradli Holocorn. Wskocz w kratę. Po obu stronach korytarza uaktywnij trzy 
przyciski, co otworzy Ci drogę do rdzenia i nowej kratki godnej cięcia Twego świetlistego miecza. 
W bezgrawitacyjnej sali odnajdź kolejną kratkę tuż pod jednym z korytarzy (screen13). Idź za 
skrzyniami i schowaj się w jednej z nich (screen14).  

 

 
 
 

Idź w jedyne wejście i naciśnij guzik. Jak widzisz nawet Mara nie wie czemu on służy. Zaraz za 
następnymi drzwiami po lewej jest guzik wymagający klucza. Zjedź widłami, wciśnij dwa przyciski i 
przeleć na drugą stronę. Robot ma potrzebny klucz, ale dobrowolnie go nie odda. Użyj go tam gdzie 
trzeba i za pomocą Mocy „widzenia” dotrzyj do drzwi w szybie. Gdzieś w rogu komnaty z latającymi 
droidami znajdziesz windę. W pomieszczeniu przed lądowiskiem wskocz na skrzynię, a potem poziom 
wyżej. Kolejne drzwi z szybem bez grawitacji, a dalej kolejny robocik z kluczem. W pokoju dalej masz 
jeden przycisk na ścianie (wciśnij), dwa na podłodze (użyj klucza), a tego następnego nie wciskaj. 
Wskocz na taśmę, potem poziom niżej, a dalej jeszcze niżej. Uważaj na dziurę w drodze – wysadzi Cię 
w górę i po Tobie. Aby przejść dalej przez drzwi musisz wybić piratów i zniszczyć kamery. Wejdź w 
korytarz z którego do Ciebie strzelali – jeżeli zniszczyłeś obie kamery wejdziesz. Biegiem do statku. 
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Dojdź do fontanny i wejdź po schodach. Otwórz drugie wielkie wrota. Znajdź miejsce, z którego 
będziesz mógł wskoczyć na dach i to zrób. Zleć na podest, w środek wirującego czerwonego 
powietrza i wciśnij guzik wyłączający urządzenie, który znajduje się pod Tobą. Przebiegnij przez 
wyłączoną osłonę i spadnij poziom niżej. Obok każdych następnych napotkanych drzwi w korytarzu są 
przyciski je otwierające. Dźwignia na końcu podniesie z wody trzy klocki. Wskocz na ten najbardziej 
po lewej i użyj Mocy by pociągnąć za wajchę. Skocz na następny klocek zanim pierwsze trzy opadną. 
Podobnie uczyń z trzecią trójką klocków. Za drzwiami przejdź przez kratkę, a znajdziesz się... 

w wodzie. Wypłyń na dach korytarza Force Jumpem i wleź do niego przez kratę. Znajdziesz Holocorn, 
ale niestety nie jesteś w stanie go sięgnąć gyż jest za kuloodporną szybą. Wskocz w sadzawkę 
nieopodal, przetnij kratę i daj się ponieść prądowi. Zabierz kostę Jedi i zwiewaj stąd ile pary w 
nogach. Szukając statku będziesz zmuszony skakać pod sufitem (screen15), ale w końcu znajdziesz 
coś odpowiedniego dla siebie (screen16). 

 

 

Użyj Mocy perswazji, aby uniknąć wzroku tajemniczego pomnika Jedi. Ze znalezieniem dalszej drogi 
nie powinieneś mieć problemów, utrudnić życie może jedynie wymuszenie na Tobie korzystania 
jedynie z miecza świetlnego i pięści jako środków obrony. Gdy znajdziesz się przed dwoma 
pomnikami Jedi między którymi iskrzy, wybij wszystkie owady (koniecznie). Dalej również znajdziesz 
dwa pominiki, między nimi przycisk otwierający tunel pod Tobą. Aby przycisk zadziałał, wymagane 
jest wybicie owadów wokoło. Zmierz się z sobą, aby uzyskać dostęp do przejścia w podłodze. Przy 
końcu poziomu czeka kolejny rycerz z zapalonymi oczami. Użyj perswazji, by Cię nie zobaczył i biegnij 
prosto aż do upragnionej świątyni. 
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Jak możesz się domyślić z nazwy poziomu dotarłeś do świątyni Sithów. Nie powinieneś mieć 
większych problemów z tym levelem. Jest dosyć krótki, jak poprzedni. Pamiętaj że już do końca gry 
nie będziesz mógł używać broni konwencjonalnej – do Twojego użytku jest jedynie Moc i świetlisty  
przyjaciel. Bądź, co bądź, przejdźmy do rzeczy. Pierwszego przycisku da się użyć dopiero po użyciu 
Mocy widzenia – ujrzysz świecące się oczy kamiennej twarzy, co oznacza uaktywnienie się przycisku 
w zdolność użycia go. Na polu z dwoma kamiennymi rycerzami wejdź w drugi korytarz po lewej. 
Odnajdziesz Kyle’a, ale zachowa się niezbyt kulturalnie wobec Twej osoby i zamknie Ci drzwi przed 
nosem po czym gdzieś pobiegnie. W pierwszym korytarzu po lewej nie znajdziesz nic prócz paru 
walczących posągów i sekretu znajdującego się sadzawce w jednej z komnat. W dalszą podróż 
poszukiwania naszego mistrza prowadzi zalany korytarz po prawej. Wpłyń do niego i popchnij 
kilkakrotnie ciężki kamulec dający dostęp do dalszej trasy (screen17). Jeśli czujesz się na siłach, 
możesz minąć przejście i popłynąć dalej do sekretu. Znajduje się za on za jedną ze ścian (konieczne 
jest użycie Mocy widzenia) w komnacie z boleśnie kąsającymi i piekielnie szybkimi zwierzaczkami.  
W każdym bądź razie, po wypłynięciu na powierzchnię przez korytarz za kamulcem, otwórz wrota i 
przygotuj sobie Moc skoku, aby za chwilę wskoczyć na półkę. Na końcu korytarza skocz raz jeszcze.  
Teraz zeskocz w dół do sadzawki, zniszcz dwa kamienne posągi. Zwab do tej komnaty małpę z 
bagnetem, gdyż w bezpośrednim starciu nawet jako Jedi nie masz z nim większych szans. Możesz ją 
łatwo pokonać rzucając swym mieczem i wykorzystując półki na górze celem przeczekania, 
aż uzupełni Ci się Moc. Ustań na przycisku z wodą, a następnie wejdź do komnaty po lewej 
(ta z małpami). Użyj Mocy widzenia, a zdołasz wcisnąć twarzowy przycisk, który posiada zdolność 
otwarcia przejścia za ścianą (screen18). Przejdź na drugą stronę po belkach uważając na skaczącego 
gada. Przesuń małą ścianę i zmierz się z dwoma posągami Jedi, po czym otwórz większą ścianę. 
Dotrzesz do Kyle’a i jego jakże cudownego odkrycia.  
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Zejdź w dół, a gdy drzwi się zamkną wejdź w otwórz po prawej stronie. Zeskocz po skałach w dół. 
Zwierzę załatw używając Mocy – rzucanie mieczem bądź destrukcją. Pozbawienie go życia jest rzeczą 
konieczną. Spacerując po dolinie wskocz na półkę po prawej stronie ściany i przejdź korytarzem do 
kolejnego gryzonia, którego też załatw. Ponieważ nie masz się gdzie schować, zwab go do doliny. 
Pupila bawiącego się w miejscu, gdzie lata trochę owadów nie musisz zabijać. Po prostu przebiegnij 
po półkach i wskocz na samą górę. Wciśnij guzik i przejdź przez drzwi koło walczących posągów Jedi. 
Załatw jeszcze dwóch i zanurkuj w sadzawce. Czeka Cię teraz ciężka walka. Gdy Kyle zniknie niczym 
Obi-Wan po walce z Darth Vaderem, wskocz w korytarz na górze, dalej elewatorem w góre, przebrnij 
przez roślinki i wciśnij guzik na ścianie. Poszukaj kolejnego guzika w pierwszym korytarzu po prawej, 
licząc od strony gdzie ścinałeś roślinki. Wejdź teraz w ten drugi korytarz. Stojąc przed przepaścią 
musisz dokonać niebezpiecznego aktu – doskoczyć do drzwi po lewej stronie. W tym celu użyj Mocy 
szybkości i skoku. Na końcu prawego korytarza znajdziesz Kyle’a, do którego podejdź w celu 
wysłuchania jego filozofii, po czym wciśnij znajdujący się w pobliżu przycisk i wejdź do komnaty 
niedaleko miejsca gdzie stał Kyle. Za wrotami wciśnij cztery guziki, a winda prowadząca na górę 
zjedzie w dół. Wleź w dziurę, gdzie powędrował Kyle, no i zmierz się trzema podwójnymi, 
władającymi błyskawicami Sithami-zombie. Każda para to wzajemnie odbicia tego samego Sitha, i tak 
jak nazistowscy bracia z BloodRayne zginą obaj gdy pokonasz choćby jednego. Nie będziesz miał 
z nimi problemu, jeśli posiadasz Moc absorbcji. Wskocz do grobowca, który zaprowadzi Cię 
do kolejnego bladego Sitha, a dalej nawet do przełącznika. Przejdź dalej, ale nie w nowo otwarte 
drzwi, lecz w przepaść, a dokładnie do wyrwy w lewej ścianie. Wciskając obrazy z rycerzami ułóż 
wrota tak, jak na obrazie po prawej stronie ściany i wciśnij guzik. To samo zrób na wzór pozostałych 
dwóch ścian (screen19). Zjedź na dół i użyj Mocy widzenia, by wcisnąć twarz. Zjedziesz platformą na 
dół, do miejsca gdzie nie masz władzy nad Mocą. Kyle da Ci do wyboru: przyłączyć się do niego 
przechodząc przez most, lub odwrócić się i spaść w przepaść, by zginąć (screen20). Wybierz tą drugą 
opcję. Mimo możliwości użycia Mocy nie jesteś w stanie pokonać Kyle’a. Spójrz na obraz. Mówi Ci to 
coś? Wyłącz miecz i stań przed swym nauczycielem. Zabierz biedaka do domu i nie zapomnij, że 
historia się rozwija w Jedi Outcast. 
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