
 

PRAKITH 
Dane astronawigacyjne: układ Prakith, sektor 5, 

Głębokie Jądro 

Dane orbitalne: 335 dnia/ 27.6 godzin 

Władza: imperialny gubernator 

Populacja:  3,6 mld (98% ludzie, 2% inni) 

Języki: Wspólny 

Ukształtowanie terenu: niewielkie płaskowzgórza, 
kaniony poryte jaskiniami 

Główne miasta: Prak City 

Interesujące miejsca: Cytadela Inkwizytorium, Twierdza 
Anddedu, Kantyna „Złoże” 

Główne towary eksportowe: kopaliny 

Głowne towary importowe: towary konsumpcyjne 

Trasy handlowe: Trasa Byss 

Tło planety:  Prakith zostało zasiedlone conajmniej 

kilkanaście tysięcy lat przed Wojnami Klonów jako jeden z 

pierwszych światów Głębokiego Jądra Galaktyki. Ze 

względu na swoje bogate złoża mineralne z biegiem czasu 

Prakith stało się światem o dużym znaczeniu 

strategicznym dla okolicznych, zawsze głodnych planet 

przemysłowych i ekumenopolis. Przez tysiące lat zostało 

bardzo mocno wykesploatowane, ale nawet w czasach 

Galaktycznej wojny domowej złoża planetarne nadal są 

bardzo bogate. 

Planeta ma bardzo specyficzne ukształtowanie terenu. 

Kontynenty są górzyste, ostrych pofałdowań, porytych 

jaskiniami kanionów niewielkich płaskowzgórz, na 

których wybudowano największe miasta planety. 

Mniejsze miasta, głównie górnicze, wybudowano na 

zboczach gór, w pobliżu kopalni które obsługują. Ze 

względu na ukształtowanie do podróżowania po planecie 

używa się pojazdów antygrawiatacyjnych i airspeederów.  

Niedługo po okresie Stu Lat Ciemności, świat ten znalazł 

się we władaniu potężnego Sitha Dartha Andeddu. Przez 

setki lat panował nad Prakith jako Król-Bóg rządząc za 

planetą pomocą stworzonego przez siebie kultu Ciemnej 

Strony. Legendy głoszą, że gdzieś na planecie ukryte są 

jego przepastne zbiory wiedzy. Po jego śmierci jednak kult 

szybko utracił władzę na planetą i popadł w zapomnienie.  

W następnych tysiącleciach planeta znalazła się w 

strefie wpływów Gildii Górniczej. Prakith przekształcono 

w przynoszący krociowe zyski interes. Na ten okres datuje 

się najbardziej rabunkowa eksploatacja planety. 

Po ustanowieniu Imperium planeta została wybrana na 

główną siedzibę Inkwizycji i tutaj wybudowano Twierdzę 

Inkwizytorium. Dodatkowo planeta ważnym punktem 

Strefy Bezpieczeństwa Głębokiego Jądra chroniącej 

prywatną planetę Imperatora Byss. Na orbicie zawsze jest 

więc silna eskadra niszczycieli gwiezdnych, a na samej 

planecie znajdują się liczne i doskonale wyposażone 

garnizony. 

 

 

Ludność planety jest ponura i mocno proimperialna. 

Jedyną ucieczką przed trudami pracy w kopalniach są 

narkotyki lub wstąpienie na imperialną służbę. Z Prakith 

pochodzi więc bardzo wielu szturmowców, zwłaszcza tych 

należących do oddziałów szturmowych i zwiadowczych. 

Półswiatek skupia się woków handlu narkotykami i 

organizowaniu nielegalnych wyścigów swoopów.  

 

Wybudowana około stu kilometrów od stolicy 

planety siedziba Inkiwzycji jest jednym z najbardzej 

przerażających miejsc w Galaktyce. Tutaj 
przywożeni złapani żywcem użytkownicy Mocy. W 

Cytadeli szkoleni są też Wysocy Inkwizytorzy, 

będący elitą łowczych Imperatora. Z wyglądu 

cytadela przypomina mroczne odbicie świątyń 

Jedi. Obsydianowe kryją niezliczone cele i sale 

tortur w których łamie się złapanych 

użytkowników Mocy i przeciąga się ich na Ciemną 

Strony. Podobno ich krzyki niosą się aż do Prak City. 

Wyścigi to jedna z nielicznych rozrywek 

mieszkańców Prakith. Dzikie i poskręcane kaniony 

planety stanowią idealne trasy dla ścigających się 

szaleńców. Odkąd Imperium zakazało wyścigów 

stawki dla kierowców sięgają nawet kilkudziesięciu 

tysięcy kredytów za wyścig, a na najsłynniejszy z 

wyścigów zwany Pętlą Skoth przybywają piloci z 

calej Galaktyki. Różne kajidici Huttowie jaki i 

Konsorcjum Zanna czy Czarne Słońce mają tu swoje 

stajnie i sponsorują kierowców. Walka o tytuł 

najlepszego na Prakith jest bezwzględna jak ta 

planeta i toczy się zarówno na torach wyścigowych 

jak i w ciemnych załukach planetarnych miast.  


