
 

ANAXES 
Dane astronawigacyjne: układ Axum, sektor Azure, 

Światy Jądra 

Dane orbitalne: 352 dnia/ 26 godzin 

Władza: demokracja 

Populacja: 512 mln (94% ludzie, 6% inni) 

Języki: Wspólny 

Ukształtowanie terenu: lasy, góry, równiny 

Główne miasta: Pols Anaxes 

Interesujące miejsca: Cytadela Anaxes, Akademia 
Imperialna, Góry Sirpar, Stacja Anaxes 

Główne towary eksportowe: zaawansowane 
technologie 

Głowne towary importowe: towary konsumpcyjne, 
jedzenie 

Trasy handlowe: Perlemiańska Trasa Handlowa 

Tło planety:  Świat nazywany dziś „Obrońcą 

Galaktycznego Jądra” został zasiedlony na długo przed 

powstaniem Republiki przez mieszkańców Coruscant, 

którzy przybyli tutaj na statkach z napędem 

podświetlnym. Przez tysiące lat planeta rozwijała się 

stając się światem-fortecą, rządzonego z pobliskiego 

Axum Lazurowego Imperium. 

25,000 przed Wojnami Klonów Axanes zostało jednym z 

czł0nków-założycieli Republiki. Ze względu na już 

istniejące militarne tradycje planetę wybrano główną 

bazę wojskową rodzącego się  państwa i funkcję tę 

Anaxes pełniło aż do powstania Imperium.  

Planeta stała się domem dla wielu wojskowych dynastii, 

czyli rodów w których w każdym pokoleniu rodzili się 

admirałowie flot i generałowie republikańskiej armii. To 

tutaj w Cytadeli Anaxes mieściła się siedziba Szkoły 

Wojennej Marynarki Republiki, najbardziej prestiżowej 

uczelnii wojskowej w Galaktyce. Wstęp do niej mieli tylko 

oficerowie, którzy już sprawdzili się w polu i była ona 

niejako gwaracją przyszłego stopnia flagowego. 

Nadejście Imperium zostało na Anaxes przywitane z 

radością. Głowy wojskowych dynastii zdawały sobie 

sprawę ze słabości Republiki i konieczności reform. 

Radość ta była jednak krótkotrwała, nowa władza zaczęła 

przydzielać dowództwo z klucza politycznego tak, że 

zaczęli je otrzymywać zeloci Nowego Porządku. Starych 

admirałów, zwłaszcza tych znanych z dobrych stosunków 

z obcymi, odsuwano od władzy lub wysyłano na odległe 

placówki. Szkołę Wojenna przekształcono w Akademię 

Imperialną, gdzie oprócz dowodzenia uczy się teraz 

ofcerów odpowiedniej świadomości politycznej. 

Niejako na osłodę (a może by po cichu strzec dawnej 

elity wojskowej Republiki) utworzono na Anaxes siedzibę 

Dowództwa Lazurowego Młota, wyposażonej między 

innymi w superniszczyciel gwiezdny klasy Executor floty 

strzegącej Nadsektora Imperialnego Centrum.  

 

 

Stara, wojskowa arystkokracja nie jest zadowolona ze 

zmian. Imperialni oficerowie, zwłaszcza fanatycy z odległych 

światów Zewnętrznych Rubieży uważani są za gorszych i 

często są towarzysko izolowani. Niektórzy ze starych 

admirałów przychylnym okiem patrzą na Rebelię, żywiąc 

najdzieję na to, że jej zwycięstwo przywróci stary porządek. 

Wielu młodych członków wojskowej aryskokracji, 

wychowanych już w Imperium dopasowało się jednak do 

nowych czasów i robi karierę w Nowym Porządku co 

prowadzi do dużych napięć pomiędzy członkami wojskowych 

dynastii. 

 

Do imperialnej Akademii na Axanes trafiają tylko 

najlepsi z najlepszych. W miejscu tym doskonalą 

wojenne rzemiosło pod okiem instruktorów 

pamiętających jeszcze czasy Republiki. W Akademii 

działa bardzo silna komórka COMPNORu i ISB. Jej 

agenci dbają nie tylko o polityczną poprawność 

kadetów ale również wykładowców. Mimo tego 

działa tu całkiem sprawna komórka rekrutacyjna 

Sojuszu i wielu oficerów wybiera dezercje, czy to 

jeszcze w szkole, czy później już na pokładzie 

własnego okrętu. 

Góry Sirpar to jedyne na planecie miejsce, którego 

nie doknęła zaawansowana technologia. Mający 

tysiące lat edykt zmienił to miejsce w rezerwat 

przyrody. Nie wolno tu nawet używać pojazdów 

mechanicznych, a poruszać się można jedynie przy 

pomocy własnych nóg i keffi. W górach swe 

rezydencje mają wszystkie większe domy 

planetarnej arystokracji wojskowej. To ich miejsce 

ucieczki przed zgiełkiem cywilizowanego świata. 

Tu arystokraci hodują swoje keffi, polują i 

odpoczywają. Tu też można z nimi porozmawiać 

bez obawy, że usłyszą to niepowołane osoby. 


