
Wojny domowe 
 

 
 
Przygoda do Star Wars RPG rozgrywająca się 
między III a IV epizodem. Poniższy fragment o 
rasach i planecie, które występują w 
przygodzie, napisany został na podstawie 
dodatku Force Unleashed. 
 
 
MON CALAMARI (KALAMARIANIE) 
 
Kalamarianie zamieszkują głównie ląd, ale 
potrafią żyć także pod wodą. Na co dzień zdają się 
być spokojnymi, pielęgnującymi pokój 
marzycielami, jednak gdy zagrożone są 
wyznawane przez nich wartości, odważnie 
chwytają za broń, z pasją broniąc swoich ideałów. 
Jako pierwsza rasa udzielili poparcia Rebelii, 
zwracając na siebie uwagę Imperium. 
Oprócz heroizmu cechują ich wybitne zdolności 
konstruktorskie. Stworzyli niektóre spośród 
najwspanialszych statków w galaktyce będących 
bardziej dziełami sztuki niż tylko taśmowymi 
produktami sprawnych rzemieślników. 
 
 
QUARREN (QUARRENI) 
 
Zamieszkują oceaniczną planetę Mon Calamari 
razem z Kalamarianami. Podczas gdy 
Kalamarianie żyją na powierzchni planety, 
stroniący od wszelkiego sąsiedztwa Quarreni 
wolą zamknięte, wypełnione tlenem miasta 
leżące w najgłębszych toniach oceanu. Zawsze 
pozostający w cieniu praktyczni Quarreni często 
działają w organizacjach przestępczych, gdzie 
imają się piractwa, przemytu i szpiegostwa… Są 
rasą nie tylko pragmatyczną, ale i 
konserwatywną, z natury więc nie słuchają 
idealistycznych Kalamarian. Poza tym stronią 
zarówno od Imperium, jak i Rebelii. 

 
 
PLANETA MON CALAMARI 
 
Rodzima planeta Kalamarianów i Quarrenów 
szybko stała się celem sił Imperialnych, które 
chciały wykorzystać miejscowe, znane w całej 
Galaktyce, technologie i zakłady konstrukcyjne do 
wsparcia własnej machiny wojennej. Oprócz tego 
przejęcie stoczni przez Imperium miało zapobiec 
sytuacji, w której jakakolwiek opozycja zyskałaby 
owe potężne statki, transportowce i myśliwce. 
Kalamarianie przegnali imperialne poselstwo, 
które szukało sposobu na pokojowe przejęcie 
miejscowych zakładów. Gdy nadleciała flota 
Imperium, zdradzieccy Quarreni wyłączyli 
planetarne osłony, co pozwoliło najeźdźcom 
szybko pokonać zaskoczonych Kalamarian i 
zdominować Mon Calamari. 
 
Imperialni inżynierowie wysłani na Mon Calamari 
robili co mogli, aby dostosować miejscową 
infrastrukturę stoczniową do standardów 
Imperium, jednak prace uniemożliwili 
Kalamarianie, stosując sabotaż i bierny opór. W 
reakcji na to Imperium rozpowszechniło kłamliwą 
propagandę, starając się uczynić z Kalamarianów 
wrogów publicznych winnych wszelkim 
rządowym niepowodzeniom oraz pozyskać 
zwolenników twardego potraktowania 
buntowników. Na polecenie nadzorcy 
okupowanej planety, Admirała Garrusa 
Tharydine’a, zbombardowano trzy pływające 
miasta. Masakra natychmiast zjednoczyła 
Kalamarianów oraz Quarrenów i obie rasy 
wspólnie stawiły opór najeźdźcy. Wykorzystali do 
tego zbudowane wcześniej w tajemnicy instalacje 
podwodne, poskładane z przejętych przez 
kalamariańskich sabotażystów imperialnych 
zasobów. Ostatecznie Sprzymierzeńcy przegnali 
flotę Imperium, dając innym planetom nadzieję 
na odzyskanie wolności. 

  



NOWA NADZIEJA 
 
Przygoda rozgrywa się jakiś czas po tych 
wydarzeniach. Kalamarianie starają się 
odbudować miasta zniszczone przez Imperium, a 
także mają nadzieję na ponowne uruchomienie 
stoczni, by wznowić budowę wspaniałych 
powietrznych konstrukcji. Od Quarrenów 
oddzielają  ich  głębiny oceanu, co pozwala obu 
rasom nie wchodzić sobie w drogę i powstrzymać 
się od rozpamiętywania bolesnych wydarzeń z 
niedalekiej przeszłości.  Podwodne życie sprzyja 
także organizacjom przestępczym Quarrenów.  
 
Gdy rozpoczyna się przygoda, walki z okupantem 
są od dawna wspomnieniem. Aktualnie na 
planecie panuje spokój. Jednak w trakcie 
przygody spokój może zamienić się w wojnę,  
wojnę domową lub nawet ponowną okupację. 
Wszystko zależy od poczynań i wyborów 
Bohaterów Graczy. 
 
 
IMPERIUM KONTRATAKUJE 
 
Nic na razie nie wskazuje na to, by 
skompromitowane Imperium zdecydowało się na 
kolejny atak. W związku z tym na Mon Calamari 
udał się szpieg Imperialny w przebraniu kupca. 
Dowie się o kłopotach Quarrenów z kupnem 
robotów od Kalamarian, dlatego zaproponuje im 
dostawę własnych droidów. To będzie pierwszy 
krok do wznowienia współpracy Quarrenów z 
Imperium. Następnie będzie starał się skłócić obie 
rasy zamieszkujące oceaniczną planetę. Umożliwi 
mu to seria porwań ważnych osobistości, a także 
torpedowanie działań pojednawczych między 
obiema społecznościami. W końcu doprowadzi do 
wyłączenia osłon planety oraz uruchomienia 
tajnych rozkazów w oprogramowaniu droidów, 
które wpierw odeprą atak Kalamarian na 
Quarrenów,  ale potem obrócą się przeciwko tym 
drugim. Wojna domowa ma zakończyć się 
ponowną okupacją planety. 
 
 
JESTEM TWOIM OJCEM 
 
Bara Bant to nie tylko weteran wojny z Imperium, 
ale przede wszystkim najznamienitsza osobistość 
wśród Kalamarian. Swoją pozycję Wielkiego 
Konstruktora, najważniejszego spośród 
inżynierów, zawdzięcza geniuszowi, pasji oraz 
duszy innowatora, odpowiedzialnego za 
powstanie wielu nowych wynalazków. Niestety, 
po wojnie przestał wykonywać swoją pracę i nie 

wspiera odbudowy floty i samej planety. 
Wstrzymał także linię produkcyjną droidów, co 
nie pozwala odbudować armii dotychczasowemu 
odbiorcy maszyn - Quarrenom. Nikt nie potrafi 
wyjaśnić dziwnego zachowania Wielkiego Bara, 
ale może mieć to związek z historią jego syna – 
Oro. 
 
Oro Bant nie jest Kalamarianem, choć tak 
wygląda, tak twierdzi i za takiego uchodzi. Być 
może do samego końca przygody tylko on sam 
będzie znał swoją tożsamość… Istota, którą 
wszyscy biorą za syna Wielkiego Konstruktora, 
jest tak naprawdę droidem, który dzięki 
technologii hologramów wygląda i zachowuje się 
zupełnie jak humanoid. Prawdziwy potomek Bara 
zginął podczas ostatniej wojny z Imperium, a 
bohaterowie spotkali jedynie jego 
mechanicznego sobowtóra (który miał zastąpić 
go w razie zabierania jeńców czy aby upozorować 
śmierć). 
 
Oro pragnie uciec z planety. Jest przekonany, że 
Wielki Konstruktor pragnie go zabić lub zniszczyć. 
Nie jest to prawdą, gdyż Bara Bant szalenie kocha 
swego syna i nie wie, że to tylko droid. Ten wysnuł 
tezę o złych zamiarach swego ojca/stwórcy, gdyż 
Bara przekonany o śmierci Oro w czasie wojny w 
furii zaczął niszczyć wszystkie swe dzieła – droidy. 
Holodroid Oro od tamtej pory obawia się, że 
czeka go podobny los. Baro natomiast, 
przekonany o cudownym ocaleniu syna, pragnie 
otoczyć go opieką. 
 
W kontaktach z BG Oro jest zawsze nieufny, 
podejrzliwy i przestraszony. Chodzi nieustannie w 
mundurze pilota z czasów wojny z Imperium. Jest 
to mundur oddziału Quarrenów, bowiem w ich 
flocie służył młody Oro. Taki obraz został 
zaprogramowany i droid nie może go zmienić z 
powodu powstałych podczas katastrofy 
zniszczeń. 
 
 
GENERAŁ VEKKER 
 
Kolejny bohater wojenny, tym razem z obozu 
Quarrenów. Ten rosły i dzielny mężczyzna 
dowodzi jedną z najlepszych flot planety. W niej 
służył także prawdziwy Oro (oraz jego 
mechaniczny sobowtór). Vekker nie wierzy, by 
Oro mógł przetrwać katastrofę, która wydarzyła 
się w czasie ostatniej wojny domowej. Nie wie 
jednak nic na temat tożsamości Oro i tak jak 
każdy bierze Oro za prawdziwego syna Wielkiego 
Konstruktora.  Aktualnym zmartwieniem Vekkera 



jest brak dostaw droidów od Bara Banta. Nie zna 
powodu wypowiedzenia umowy handlowej przez 
Wielkiego Konstruktora po zakończeniu wojny, 
jednak nie zamierza dłużej czekać. Szuka nowego 
dostawcy droidów bojowych. Tutaj pojawi się 
szpieg Imperium udający kupca ze swoją 
propozycją dostawy robotów. 
 
 
SZPIEG 
 
Vestor Garo to niedoświadczony, ale uzdolniony 
szpieg posługujący się podstawami Ciemnej 
Strony Mocy. Zawsze występuje w przebraniu 
handlarza i najczęściej w towarzystwie 
prawdziwego kupca (posiada także wszystkie 
niezbędne dokumenty i referencje). Jego 
zadaniem jest osłabienie planety przed inwazją 
Imperium, która nastąpi pod koniec przygody. 
Zamierza to osiągnąć  poprzez sprzedanie 
specjalnie zaprogramowanych droidów 
Quarrenom oraz skłócenie obu ras m.in. poprzez 
serię porwań. Gdy podczas przygody spotyka 
Oro, postanawia go wykorzystać do swych celów. 
Namawia młodego "Kalamarianina", by ten 
porwał Generała Vekkera oraz by wyłączył system 
osłon planety. BG mogą od początku wiedzieć z 
kim mają do czynienia, jednak samo ujawnienie 
tożsamości szpiega, podobnie jak zabijanie 
kolejnych, nie zapobiegnie dalszym działaniom 
Imperium, a co najwyżej odwlecze je w czasie. 
 
 
POCZĄTEK 
 
Nie istnieje jeszcze Rebelia, gdyż przygoda 
rozgrywa się na długo przed IV epizodem. 
Oczywiście nie istnieje także Zakon Jedi. Możliwe 
więc, że BG nie stoją po żadnej stronie (również 
Mocy). 
 
W drużynie przyda się znawca droidów oraz 
dyplomata. Jeżeli BG dysponują własnym 
statkiem, być może uległ on uszkodzeniu i gracze 
szukają bezpiecznej przystani, którą Mon 
Calamari oferuje zarówno buntownikom wobec 
imperialnej dominacji, jak i zwykłym 
przemytnikom. W innym przypadku gracze mogą 
być transportowani w imperialnej więźniarce i 
zostać oswobodzeni przez patrol Kalamarian. 
 
Trafiają na planetę Mon Calamari do Pływającego 
Miasta i zabawią tu przynajmniej kilka dni. Z BG, 
tak jak ze wszystkimi (niezbyt licznymi w tych 
trudnych czasach) przyjezdnymi, kontaktuje się 
Oro Bant. 

MAM ZŁE PRZECZUCIA 
 
Bohaterowie Graczy (BG) zostają poproszeni o 
pomoc przez Kalamariana Oro Banta, syna 
Wielkiego Konstruktora Bara Banta. Oczywiście 
BG nie wiedzą, że Oro jest droidem. Sprawa jest 
bardzo delikatna. Oro za wszelką cenę chce, by 
zorganizować mu ucieczkę z Mon Calamari – im 
dalej tym lepiej. Jest bardzo zdesperowany, do 
tego wręcz panicznie przerażony. Nie chce 
powiedzieć, kto mu zagraża, ale wyraźnie ktoś 
czyha na jego życie. Jednak naciskany wyrzuci z 
siebie mało zrozumiale i nieskładnie, że jego 
ojciec chce go zabić. Unika rozmów na 
jakiekolwiek inne tematy. BG mogą dostrzec, że 
skontaktował się z nimi z dala od przypadkowych 
przechodniów, gdzieś w zakątkach magazynów, 
w towarzystwie dwóch rosłych droidów. Jeśli 
dojdzie do kolejnych spotkań, zawsze odbędą się 
one w podobnych okolicznościach. 
Charakterystyczne są także zdolności Oro 
komunikacji z droidami, gdyż rozmawia z nimi w 
ich mechanicznym języku. Nieustannie chodzi w 
mundurze pilota floty Quarrenów, mimo że jest 
Kalamarianem, a do tego aktualnie na planecie 
panuje pokój. Wszystko, o co prosi Oro, to 
zorganizowanie transportowca z obstawą, który 
bezpiecznie, najlepiej niezauważenie, pozwoli 
wydostać mu się z planety. Jeśli BG zaproponują 
zabicie Bara Banta, odpowie, że to niemożliwe 
(„Mój ojciec jest potężny i nie da się go zabić”). 
Również propozycje mediacji nie zostaną 
przyjęte. Oro wyznaczy kolejne spotkanie na 
środek najbliższej nocy. 
 
 
PŁYWAJĄCE MIASTO B-232 
 
Pływające Miasto to wielka przystań, stocznia, 
magazyny oraz opuszczone koszary Imperium. W 
czasie okupacji zamknięto kantynę i wszelkie 
miejsca związane z rozrywką czy wymianą wolnej 
myśli. Po odparciu wroga Quarreńczyk Tsilin Odo 
stworzył organizację transportowo-przewozowo-
przeładunkową, a w rzeczywistości przemytniczą 
(Tsilin mawia: „To co teraz można przewozić 
zależy od widzimisie Imperium. A to oznacza, że 
nie można przewozić niczego. Dlatego my 
przewozimy wszystko”). Baza organizacji 
„Detale” siłą rzeczy stała się miejscem spotkań, 
wymian towarów i plotek, poszukiwań zarobku i 
transportu w Pływającym Mieście. Jednak 
magazyny bazy nie wyglądają nawet jak 
prowizoryczna kantyna. Magazyn wciąż pozostaje 
magazynem, a jeżeli klient potrzebuje czegoś do 
picia, magazynier po prostu sięga po jedno z 



pudeł i wyciąga potrzebny towar. Jeśli BG spytają 
o charakterystyczną dla kantyn w całej Galaktyce 
muzykę, magazynier wyciągnie dwa "klarnety" i 
wręczy je BG lub podpowie, że wśród osób 
szukających w bazie transportu na pewno 
znajdzie się jakiś muzyk. W Detalach BG mogą 
zorientować się w sytuacji, dowiedzieć się czegoś 
o okolicy oraz popytać o statek (lub części do 
niego, jeżeli ich własny jest uszkodzony), by 
dowiedzieć się, że w tej sprawie trzeba udać się 
do Gabro - Podwodnego Miasta Quarrenów. 
 
 
DETALE 
 
1. Po bazie organizacji przemytniczej Detale kręci 
się dwóch kupców. Jeden z nich rozmawia ze 
wszystkimi, pytając szczególnie o Wielkiego 
Konstruktora. Chce się dowiedzieć, dlaczego 
zerwał on nagle umowę z Quarrenami. Nie wie, że 
jego towarzysz jest w rzeczywistości szpiegiem 
Imperium oraz adeptem Ciemnej Strony. To on 
kazał mu dowiedzieć się wszystkiego o 
problemach z dostawą. Jeżeli w drużynie BG 
znajduje się Jedi, po odpowiednim teście jest w 
stanie od razu odkryć mistyczne talenty szpiega. 
 
2. Bara Bant porzucił swe droidy i chce zatrudnić 
ludzi i przedstawicieli innych żywych ras. W 
Detalach droid protokolarny rekrutuje 
najemników dla Wielkiego Konstruktora Bara 
Banty. Nie ma żadnych wymogów, zatrudnia 
każdego, nawet byle szumowinę. BG są 
świadkami, jak droid rekrutuje zabijakę o imieniu 
Bargo Wan i jego nieciekawą drużynę 
Trandoshanów. Droid godzi się na wszystkie 
żądania. Jeśli BG zechcą, mogą wdać się w walkę 
z najemnikami (np. jeśli jeden z BG gra Wookiem, 
rasą która nienawidzi Trandoshan). Jeśli BG 
przegrają, Bargo Wan zażąda horrendalnej 
rekompensaty za wszystkie poniesione przez 
swoją bandę straty. Natomiast jeśli na polu walki 
zostanie sam Bargo Wan w otoczeniu jednego lub 
dwóch najemników, podda się lub ucieknie. W 
każdym razie nawet ten brutalny najemnik nie 
chce ucierpieć w zwykłej portowej burdzie. 
 
3. Droid szuka także osób do opieki nad Oro 
Bantem, synem Wielkiego Konstruktora. 
Zgłaszają się dwie młode Kalamarianki, będące 
siostrami. Droid przyjmuje służki do pracy i kieruje 
na prom do bazy. Na pytanie, po co dorosłemu 
Oro niańki, odpowie, że zatrudnienia ich życzy 
sobie Wielki Konstruktor, który martwi się o 
chorego syna. 
 

4. Następnie u droida zaciąga się jakiś dzieciak, 
który chwilę wcześniej założył się z kolegą, że 
zostanie prawdziwym najemnikiem ze służbowym 
blasterem. Szczyl szybko przekonuje się jednak 
(celując do przypadkowej ofiary), że otrzymany 
blaster nie działa (jego kumpel od razu kwituje to 
złośliwie - stwierdza że został on wymontowany 
od jakiegoś droida, więc nic dziwnego, że jest 
bezużyteczny).  
Jeśli BG wpadną na pomysł pracowania dla Bara 
Banty, droid wskaże im transport do jego Bazy (w 
środku siedzi już banda Bargo Wana, dzieciaka nie 
ma, gdyż obraził się z powodu lipnego blastera). 
Na miejscu zastaną imponujący warsztat w stanie 
zniszczenia i chaosu. Droid zaprowadzi dwie 
służki do Oro, którego jednak nie będzie w bazie. 
Natomiast najemników i BG zostawi samych 
sobie. Najemnicy cierpliwie czekają. Gdy BG 
zaczną kręcić się po halach ogromnego warsztatu, 
szalone droidy i prototypy Wielkiego 
Konstruktora zaatakują BG. Jednak dłuższa walka 
z bądź co bądź złomem nie ma sensu. W obliczu 
przewagi droidów BG mają do wyboru salwować 
się ucieczką lub próbować ukryć się w Bazie 
Banta. Wtedy uda im się podsłuchać rozmowę 
Bara z najemnikami. Zleca on im odnalezienie 
transportu, gdyż odkrył plany ucieczki swego syna 
z planety. Jeśli BG zechcą z nim porozmawiać, 
uzna ich za intruzów i każe droidom odprowadzić 
ich do wyjścia. Jeśli BG od początku będą czekać 
razem z najemnikami na spotkanie z Bantem, ten 
widząc dwie drużyny zatrudni tylko jedną. Spyta 
się droida, która zgłosiła się jako pierwsza. W 
efekcie zatrudnia najemników. Sprytni 
bohaterowie mają jednak szanse usłyszeć o ich 
zadaniu. 
 
5. Miejscowi wyrażają zdziwienie całym 
zdarzeniem, gdyż Bara Bant nigdy nie szukał 
najemników i nigdy nie korzystał z ich usług, 
nawet w czasie walk z Imperium, w których brał 
czynnie udział. W najcięższym boju polegał na 
własnoręcznie skonstruowanych droidach. O 
samym Wielkim Konstruktorze każdy wypowiada 
się z ogromnym szacunkiem oraz czcią i 
podziwem dla jego innowacyjnych konstrukcji. 
Bara osobiście zasłużył się w czasie ostatnich walk 
z okupantem. Jego droidy wsławiły się także, 
pomagając Republice w czasie Wojen Klonów. 
Jednak po ostatnich walkach nikt nie widział 
Wielkiego Konstruktora, który nie odebrał 
orderów ani nie pomagał przy odbudowie stoczni. 
Nie przyjął także zamówienia na niezwykle teraz 
potrzebne droidy. Wyjątkowy Sukces w teście 
podczas rozmów z miejscowymi pozwoli BG 
zasłyszeć plotkę głoszącą wymówienie umowy 



handlowej między Bara Bantą a Generałem 
Vekkerem. Wielki Konstruktor dostarczał droidy 
bojowe wspomagające Quarreńskich pilotów 
myśliwców dowodzonych przez Vekkera. 
Powszechnie wiadomo, że syn Banty służył w 
oddziale Generała Vekkera podczas walk z 
okupantem. 
 
6. Mieszkańcy Mon Calamari syna Wielkiego 
Konstruktora znają raczej z plotek, rzadko 
osobiście. Niektórzy nie wiedzą nawet, jak ma na 
imię. Wszyscy słyszeli jednak niezwykłą i 
niejednoznaczną historię na jego temat. Otóż w 
czasie walk z okupantami zaciągnął się on jako 
pilot myśliwca do oddziału Generała Vekkera. Nie 
wiadomo, czy chciał zrobić na złość ojcu, czy 
rzeczywiście chciał walczyć u boku najlepszych z 
najlepszych. Wielki Konstruktor zaopatrywał 
myśliwce Generała w droidy, jednak po pierwsze 
obie rasy nie darzą się sympatią, po drugie 
Kalamarianie mają własne doskonałe eskadry. 
Młody Bant nieomal zginął podczas katastrofy 
myśliwca, który pilotował. Samolot ponoć spadł 
na oczach Bara Banty, jego ojca, również 
biorącego udział w bitwie. Ten w szaleństwie 
zaczął niszczyć wszystkie droidy ze swojego 
oddziału nim nie ujrzał syna żywego, 
wyczołgującego się z wraku myśliwca. Wtedy 
nieomal oszalał z radości. Całej tej historii 
dodatkowego uroku dodaje fakt, że młody Bant 
wyszedł z kraksy bez szwanku, nie było na nim 
widać najmniejszej rany. Jednak od tamtej pory 
obydwaj z rodu Bantów zachowują się podobno 
dziwacznie, choć nikt nie może udzielić 
dokładniejszych informacji na ten temat - 
żadnego z nich nie widziano na mieście od czasu 
zakończenia wojny. 
 
 
PODWODNE MIASTO QUARRENÓW 
 
W leżących na dnie oceanu kopułach panuje 
wielkomiejski klimat. Granica między handlem a 
przemytem jest niezwykle cienka, zaś wszelkie 
prawo zastąpione jest przez pieniądz. BG mogą tu 
spróbować hazardu, zakupić niedozwolone 
przedmioty, kupić statek, a także spotkać się z 
Generałem Vekkerem lub przypadkiem natrafić 
na Bargo Wana czy kupca Vestora Garo. 
Szczytem mody w Podwodnym Mieście są teraz 
importowane ptasie pióra, natomiast oznaką 
majętności kolorowy pióropusz na głowie. 

SZALONY DROID 
 
Gracze jeszcze nie wiedzą, że Oro Banta jest 
holodroidem skonstruowanym przez Bara Bantę. 
Jest to model prototypowy, podobny do 
holodroida PROXY występującego w grze wideo 
„Force Unleashed”. Choć zbudowany jest jak 
droid protokolarny, to emituje wokół siebie 
holograficzny obraz prawdziwej osoby, a także 
kopiuje pełną gestykulację i barwę głosu, co czyni 
go niemal nieodróżnialnym od pierwowzoru. 
Wielki Konstruktor stworzył go dla 
bezpieczeństwa swego syna, aby latał razem z 
nim i służył mu w sytuacjach, gdzie zbyt wielkim 
ryzykiem byłby osobisty udział w misji lub gdy 
przeciwnik brał jeńców – droid mógłby go z 
powodzeniem udawać. Program droida uznał, że 
czeka go eliminacja, podobnie jak inne droidy 
Wielkiego Konstruktora. Dlatego boi się wyłączyć 
obraz holograficzny czy powiedzieć kim jest 
naprawdę. Doszły do tego poważne uszkodzenia, 
jakich doznał na skutek strącenia myśliwca. 
Uderzenie sprawiło, że holodroid nie potrafi 
zmienić swego wyglądu na podobieństwo innej 
osoby. Metalowa, niewidoczna konstrukcja droida 
jest poważnie uszkodzona i porozbijana, jednak 
obraz syna jest zachowany sprzed wypadku. 
Dlatego młody Bant wciąż paraduje w mundurze 
pilota.  
Droid stracił swe podstawowe oprogramowanie, 
jest spanikowany, paranoicznie boi się o swoje 
istnienie oraz może być łatwo zmanipulowany. 
 
 
SZPIEG IMPERIALNY 
 
Po jednostronnym zerwaniu umowy przez Bara 
Banta, zgodnie z którą dostarczał on Generałowi 
Vekkerowi droidy, Generał poszukuje innego 
dostawcy. Jako że planeta została zniszczona po 
wojnie z okupantem i każdy teraz potrzebuje 
droidów, a tych nie ma kto i z czego tworzyć – 
Generał, nie licząc się z negatywnymi opiniami 
Kalamarianów, rozpoczął poszukiwania także 
poza planetą. Dla Kalamarian jest to nie do 
przyjęcia, gdyż to tutaj robi się najlepsze droidy, a 
do tego w ciężkich czasach trzeba wspierać siebie 
nawzajem. Jednak dla pragmatycznego i mało 
idealistycznego Quarrena czekanie, aż miejscowy 
przemysł odbuduje się z ruiny, jest nie do 
pomyślenia, gdyż wróg na pewno nie będzie 
czekał, aż planeta będzie gotowa na kolejne 
starcie. Skontaktował się więc z planetą Salliche 
(str. 161 Force Unleashed Campaign Guide), która 
eksportuje rozmaite maszyny i statki do licznych 



światów niezależnych. Niestety, industrialną 
planetę opanował terror Imperium…  
 
Dlatego właśnie do gry włącza się pozujący na 
kupca szpieg Imperialny o imieniu Vestor Garo, 
który ma infiltrować zbuntowaną Mon Calamari. 
Wysłanie droidów na planetę daje szereg 
możliwości – od szpiegowania po przewagę w 
otwartym konflikcie. Szpieg ma szansę nawiązać 
kontakt nie tylko z Generałem, ale i z 
quarreńskimi gangami, które jak wszystkie tego 
typu organizacje prostymi metodami można 
skutecznie skłonić do współpracy. BG powinni być 
świadkami, jak cichy kupiec, w rzeczywistości 
szpieg na usługach Imperium, zastrasza lub 
sowicie opłaca jakiegoś wpływowego Quarrea. 
Przekonanie Kalamarian do działania może być 
trudne. Są niechętni Quarrenom, ale nie chcą 
wszczynać kolejnego konfliktu. Zdradzieccy 
Quarreni, którzy wpuścili Imperium na planetę, 
zrehabilitowali się w czasie ostatniej wojny, 
podczas której dali popalić wojskom Imperium - 
być może trzeba im dać drugą szansę (pojawia się 
tu ten słynny optymizm i idealizm kalamariański). 
Skuteczne wpływanie na Quarrenów może być 
możliwe tylko po uratowaniu Generała, gdy ten 
wkrótce zostanie porwany. Natomiast zabicie 
szpiega niczego nie zmieni, gdyż Imperium 
przyśle kolejnych, na pewno bardziej 
skutecznych. Tchórzliwy szpieg w obliczu własnej 
zagłady z pewnością będzie tymi argumentami 
bronił swego nędznego żywota. Niestety ma 
rację. Dopóki problemy planety nie zostaną 
rozwiązane, będzie ona nieustannym celem 
imperialnej machiny wywiadowczej. 
 
Tuż przed kolejną rozmową z Oro, gdzieś w 
zakątkach ciemnego magazynu, BG mogą 
usłyszeć cichą rozmowę i dostrzec jednego z 
kupców rozmawiającego z jakimś 
Quarreńczykiem w jego mowie. Nie mogą się 
temu przysłuchać, jeśli chcą zdążyć na spotkanie z 
Oro, chyba że zmienią plany (wtedy Oro więcej 
się z nimi nie spotka) lub rozdzielą się (jak wyżej – 
paranoiczny Oro pomyśli, że coś knują; wyciągnie 
nawet blaster i pogrozi nim). Jeśli zaś podążą 
śladem szpiega, odkryją, że ten sprzedał 
Quarrenowi tuzin droidów. Quarren liczy na 
odsprzedanie ich na miejscowym rynku za 
czterokrotnie większą cenę. Jeśli BG zdobędą 
jednego z droidów, mogą odkryć, że 
zaprogramowano je do infiltracji i pozyskiwania 
informacji o ważnych Kalamarianach i 
Quarrenach, u których by zapewne służyły. Droidy 
osiągają teraz astronomiczne ceny i stać na nie 
tylko najbogatszych. 

MORDERSTWO W DOMU BANTÓW 
 
Nad ranem w mieście zawrzało na wieść o tym, że 
jedną z sióstr Ritto, zatrudnionych do opieki nad 
Oro Bantem, zamordowano podczas pierwszego 
dnia pracy. Opowiedziała o tym druga z sióstr. 
Dowódca sił zbrojnych Kalamarianów, Kapitan 
Ackbar, wszczął śledztwo w tej sprawie. Gdy BG 
skontaktują się z posterunkiem, mogą dowiedzieć 
się, że kapitan był w domu Bantów, ale nie zastał 
Oro. Zostawił wiadomość droidom, aby Oro jak 
najszybciej się z nim skontaktował. Polecił także 
rozpoczęcie poszukiwań młodego Banta, w celu 
sprawdzenia, czy nie grozi mu jakieś 
niebezpieczeństwo, i zapewnienia ewentualnej 
ochrony. BG mogą próbować odszukać młodego 
Banta, ale to on pierwszy się z nimi skontaktuje. 
Poprosi BG, żeby jeszcze dziś odnaleźli dla niego 
transport, cokolwiek, co pozwoli mu opuścić Mon 
Calamari. Zapłaci potrójnie. Przyciśnięty do muru 
i zapytany o to wprost, przyzna się do zabicia 
jednej z sióstr Ritto. Twierdzi, że przyszła w nocy, 
by go zamordować. Rzekomo miała wspólniczkę, 
która wciąż jest na wolności. Holodroid myśli, że 
to Baro nasłał obie asasynki. Wpada w jeszcze 
większą paranoję. Mówi, że nie potrzeba już 
więcej dowodów na złe zamiary ojca. 
 
Jeżeli BG spróbują zatrzymać mordercę, wdadzą 
się w walkę z jego rosłymi droidami. Sprytniejsze 
byłoby umówić się z Oro na lądowisku nr 5 w 
Detalach w samo południe. Niezdecydowanym 
Graczom Oro sam zaproponuje takie spotkanie. 
BG mają być sami, inaczej "syn" Wielkiego 
Konstruktora nie stawi się na spotkaniu! Nawet 
jeśli BG nie mają zamiaru dalej mu pomagać, by 
nie wzbudzić jego podejrzeń, muszą szybko 
zdobyć statek. Pojazd najszybciej można kupić 
lub wygrać u Quarrenów w Podwodnym Mieście. 
 
 
PORWANIE GENERAŁA 
 
W czasie gdy BG szukają statku lub powiadamiają 
kapitana o odnalezieniu młodego Banta, Oro 
spotyka się ze swoim dawnym dowódcą 
Generałem Vekkerem. Generał był w tym czasie 
umówiony z dwoma kupcami w sprawie kupna od 
nich dużego oddziału sallichańskich droidów, 
jednak gdy skontaktował się z nim sam Oro, 
przełożył tamto spotkanie, by zobaczyć się z 
młodzieńcem. Dla Generała i jego ludzi oczywiste 
było, że nikt nie mógł wyjść cało z tamtej 
katastrofy. Ponieważ od tamtego zdarzenia mało 
kto widział Oro, podejrzewali, że młody pilot w 
rzeczywistości nie żyje. Dla Generała spotkanie 



miało być ostatecznym potwierdzeniem jednej 
lub drugiej hipotezy. Ale taka nagła zmiana 
planów Generała oznaczała, że o nowych 
ustaleniach nie wiedzieli jego ludzie. Dlatego 
właśnie Oro udało się zaskoczyć Generała i 
porwać go. W czasie ucieczki zaalarmował jednak 
quarreńskich żołnierzy, którzy zastrzelili dwa rosłe 
droidy Oro. Jemu samemu udało się zbiec razem z 
obezwładnionym Vekkerem. Od razu zabiera go 
na lądowisko nr 8 w Detalach, gdzie stoi statek 
kupców. Odlatuje razem z porwanym Generałem 
na miejsce ostatniej bitwy. 
 
 
LĄDOWISKO NR 5 
 
Gdy BG czekają już ze statkiem na Oro Banta, na 
miejscu zjawia się Bargo Wan z najemnikami. 
Chcą tego samego statku co BG. Twierdzą, że 
Quarren, u którego załatwiali transport, wyraźnie 
mówił o lądowisku nr 5. Poniekąd mają rację. 
Quarren oszukał chyba zarówno BG, jak i 
najemników. Od obydwu drużyn wziął kredyty, 
licząc że bandy awanturników wzajemnie się 
powystrzelają. Czy miał rację? Sytuacja jest 
irytująca, nerwowa, napięta i łatwo o 
przypadkowy wystrzał z blastera. Jeden z 
Trandoshanów w końcu strzeli, i uszkodzi droida 
należącego do BG, jeśli jakiegoś posiadają. Jeśli 
nie, wyrządzi im inną, dotkliwą finansowo szkodę. 
BG powinni wiedzieć, że jeśli w tym momencie 
przybyłby Oro, obecność najemników, do tego 
strzelających, spłoszyłaby go. Tymczasem na 
lądowisku pojawia się rosły Kalamarianin w sile 
wieku, wyposażony w najlepszy pancerz z 
wieloma intrygującymi ulepszeniami oraz karabin 
blasterowy o równie imponującej konstrukcji. To 
Wielki Konstruktor Bara Bant, który chce 
zapobiec ucieczce syna z planety. Zapyta BG, co 
tu się dzieje, po czym skarci swoich ludzi z Bargo 
Wanem na czele. Mówi, że pokryje wszystkie 
straty BG i jako rekompensatę proponuje im 
pracę. Jednocześnie zwalnia Wana i jego ludzi. 
Jeśli BG zgodzą się, stary Bant od razu wsiada z 
nimi na statek, który sami załatwili – tak, ten na 
lądowisku nr 5. Natomiast jeśli odmówią, wsiada 
na ów statek sam („Ha! Skoro jesteście 
nieprzydatni, niech służy mi ten statek! Stoi w 
końcu na moim lądowisku”). Jeśli BG wcześniej 
zaatakowali starego Banta, najemnicy 
zabezpieczą jego ucieczkę - on sam wsiądzie do 
statku i odleci, by dogonić uciekającego syna. 
Nawet jeśli BG zgodzą się pracować dla Wielkiego 
Konstruktora, nie zdążą dowiedzieć się, dokąd 
lecą. 
 

MŁODY ORO POD OKIEM IMPERIUM 
 
Młody Bant oczywiście nie zjawia się. Odlatuje z 
Generałem na statku kupców z lądowiska nr 8. 
Vestor Garo, gdy dowiedział się, że ma do 
czynienia z synem Wielkiego Konstruktora, nie 
spodziewał się, że tak łatwo nakłoni go do 
współpracy. W zamian za obietnicę wyłączenia 
osłon Mon Calamari, co Oro może zrobić za 
pomocą przeprogramowanych droidów, 
wystarczyło dostarczyć mu statek. Szpieg, 
zachęcony sukcesem, podsunął także pomysł 
porwania Generała – tak wartościowy zakładnik z 
pewnością zwiększyłby jego szanse na ucieczkę z 
planety. Szpieg próbuje w ten sposób zainicjować 
wojnę domową między Kalamarianami a 
Quarrenami. Niecierpliwy Oro przestał czekać na 
statek od BG i przystępuje do działania. 
 
 
WIELKIE BUM 
 
Bara Bant spojrzy na odczyt z nadajnika, po czym 
wskaże na odlatujący z lądowiska nr 8 statek i 
krzyknie: „To mój syn. Za nim!”. Wskoczy do 
statku (z BG lub bez nich) i natychmiast odleci. 
Jednak pościg nie potrwa zbyt długo. W skrzydło 
statku Wielkiego Konstruktora uderza pocisk 
woda-powietrze. Rozlega się huk, a płonący 
statek spada do oceanu. Tam Quarreni – żołnierze 
Generała Vekkera – wyławiają nieprzytomnego 
Wielkiego Konstruktora Bara Bantę, związują i 
zabierają go do bazy Generała. BG są świadkami 
całego zajścia, ale są zbyt daleko, by mu zapobiec, 
lub sami muszą siebie ratować, jeżeli lecieli 
feralnym statkiem. 
 
 
PODWODNA BAZA GENERAŁA VEKKERA 
 
Żołnierze Generała Vekkera są przekonani, że to 
Wielki Konstruktor Bara Bant jest odpowiedzialny 
za porwanie ich przywódcy. Udało się zatrzymać 
dwa rosłe droidy uczestniczące w porwaniu, które 
niewątpliwie należały do Wielkiego Konstruktora. 
Żołnierze od razu udali się do Domu Bantów, 
jednak tam od droida dowiedzieli się, że Wielki 
Konstruktor zebrał swoich ludzi i zamierza opuścić 
miasto. Nic więc dziwnego, że zdecydowali się w 
ostatniej chwili zatrzymać strzałem jonowym 
skrzydłostatek ze starym Bantem na pokładzie. 
Teraz stawiają Kalamarianom ultimatum – 
oddamy Wielkiego Konstruktora, gdy uwolnicie 
Generała Vekkera. 
 
 



ŚLEDZTWO W SPRAWIE DWÓCH PORWAŃ 
 
1. Żołnierze próbują dostać się do pamięci i 
programu dwóch rosłych droidów, by dowiedzieć 
się, dokąd miały zabrać porwanego Generała. 
Niestety nie znają się na mechanice i 
programowaniu na tyle dobrze, by zdobyć te 
informacje. Jeżeli BG wzbudzą zaufanie ludzi 
Generała, zostaną dopuszczeni do droidów. BG z 
odpowiednimi umiejętnościami wyczyta z 
programu, że droidy działały na polecenie 
jakiegoś innego droida, ale nie ma nic na jego 
temat (chodzi oczywiście o holodroida Oro). Miały 
dostarczyć Generała na lądowisko nr 8 w 
Detalach. 
 
2. Ludzie Generała są przekonani, że syn Bara 
Banta nie żyje. Widzieli na własne oczy tamtą 
wojenną katastrofę, której nikt nie mógł przeżyć. 
 
3. Generał Vekker w dniu porwania miał ważne 
spotkanie z kupcami z planety Salliche, jednak w 
ostatniej chwili odwołał je. Nikomu nie 
powiedział, z kim innym się spotkał i czemu to 
takie pilne. Wtedy ostatni raz widziano Generała. 
Udało się tylko złapać dwa rosłe droidy. 
 
4. Ludzie Vekkera są nie tylko wściekli, ale i 
zaniepokojeni całą sytuacją. Bant zerwał umowę i 
zaprzestał dostawy droidów, więc Generał zaczął 
poszukiwania dostawców nawet poza planetą 
(czym rozdrażnił Kalamarianów). Teraz, gdy nie 
ma Generała, wszyscy kupcy mogą odlecieć, a z 
nowych umów nic nie wyjdzie. Zaś bez droidów 
planeta nie odbuduje się po wojnie („Grozi nam 
kryzys, potem anarchia, a na końcu kolejna 
wojna. Tym razem domowa”). Ale jak mówią 
żołnierze – skoro Kalamarianie chcą wojny, będą 
ją mieli szybciej, niż się spodziewają. 
 
5. Kapitan Ackbar wie już, że jedną z sióstr Ritto 
zabito z blastera z bliskiej odległości. Nie miała 
przy sobie żadnej broni, trucizny ani innego 
morderczego sprzętu. 
 
6. Rezydentami i gośćmi honorowymi w Bazie 
Vekkera jest dwóch Sallichańskich kupców. 
Obiecali oni dostarczyć droidy, mimo że nie ma 
Generała, który mógłby podpisać stosowną 
umowę („Sytuacja jest wyjątkowa, dlatego muszą 
być zastosowane specjalne środki”). Zapytani o 
należący do nich wcześniej statek z lądowiska nr 
8, twierdzą, że został im skradziony, ale na 
szczęście wraz z droidami przybędzie nowy. 
Quarreni nie pozwolą, aby ich gościom 
honorowym stała się jakakolwiek krzywda. 

BUNT ROBOTÓW 
 
Holodroid Oro przeprogramował droidy należące 
do Wielkiego Konstruktora, by realizowały 
działania zaplanowane przez Vestora Garo (lub 
innego szpiega): 
1. Powodują eksplozję statków należących do 
Quarrenów na lądowisku nr 4 w Pływającym 
Mieście Kalamarian. 
2. Podczas spotkania pokojowego Quarrenów z 
Kalamarianami (którego zorganizowanie i tak nie 
należało do łatwych) droidy blokują drzwi 
wejściowe przed Kalamarianami i wpuszczają do 
środka trujący gaz, który zabija czekających 
wewnątrz Quarreńskich dyplomatów. 
3. Wyłączają osłony planety i podpinają się do 
systemu, tak że wszelkie uszkodzenia 
spowodowane droidom uszkodzą też system. 
Jeśli BG rozwalą zbuntowane droidy, 
nieodwracalnie uszkodzą system włączania i 
wyłączenia osłon, co uniemożliwi ich szybkie 
przywrócenie. 
 
Aby naprawić droidy, a przede wszystkim 
przeprogramować droidy podpięte do systemu 
osłon, potrzeba samego Wielkiego Konstruktora, 
który stworzył owe unikalne maszyny. Jeśli gracze 
mimo to podejmą próbę wyłączenia osłon, droidy 
zgodnie z instrukcjami wybuchną, co oczywiście 
spowoduje spustoszenie w systemie tarcz 
planety. 
 
 
DOM BANTÓW 
 
Pora odwiedzić warsztaty Bara Banta. Dawniej 
stanowiły wspaniały park maszyn, teraz są 
kompletnie zdemolowane przez samego 
Wielkiego Mistrza. Jest to wstrząsający widok. 
Niegdyś imponujące droidy teraz są 
niekompletne, oprogramowanie tylko częściowo 
sprawne, zmienione na skutek obrażeń i 
ingerencji samego Oro. Są w takim stanie, że nie 
wiadomo, do czego służyły. W dowolnym 
momencie mogą zaatakować BG, ale w 
niekonwencjonalny sposób. BG nie zostaną 
poważnie zranieni, ale może zostać uszkodzony 
ich ekwipunek – lub w przypadku elektronicznych 
gadżetów czy droidów nawet zwrócić się 
przeciwko nim. Ale nim to nastąpi i BG będą 
musieli ratować się ucieczką przed szalonymi 
droidami, zdołają odtworzyć hologram 
przedstawiający, jak Wielki Konstruktor po 
powrocie z wojny niszczy swe dzieła. Z kolei w 
odnalezionym komunikatorze Oro znaleźć można 
ślady kontaktu  z kupcem – Vestorem Garo. 



MROCZNE WIDMO 
 
W podwodnym mieście Quarrenów zjawiło się 
więcej kupców z planety Salliche. Oferują droidy 
po dość przystępnych cenach - Imperium zależy 
na jak największej ilości droidów na planecie. 
Chętnych jest wielu. W obliczu zbliżającej się 
wojny domowej potrzeba każdej siły ognia. Nikt 
nie zastanawia się, skąd przybyły droidy i jak 
zostały zaprogramowane. Jeśli BG uda się zdobyć 
jednego z droidów, odkryją kod Imperialny oraz 
wyraźne polecenie: 
Rozkaz 101: walczyć po stronie Quarrenów 
przeciwko Kalamarianom 
Rozkaz 102: rozbroić i unieszkodliwić Quarrenów 
Rozkaz 103: uniemożliwić włączenie osłony i 
zabezpieczyć wszystkie lądowiska 
 
Aby odkryć wszystkie rozkazy, muszą zdobyć 
przynajmniej trzy droidy, gdyż po każdej próbie 
włamania do programu ulega on autodestrukcji. 
Jeśli BG się nie uda odczytać Imperialnego kodu, 
zrobią to prędzej czy później inżynierowie 
kalamariańscy. Cała sytuacja może przypomnieć 
bohaterom końcówkę Wojen Klonów, gdy armia 
republiki obróciła się przeciwko swoim generałom 
– rycerzom Jedi… Quarreni zupełnie nie znają się 
na programowaniu i nie odkryją owej pułapki. Jeśli 
BG będą chcieli ich ostrzec, ci nie uwierzą, a 
wreszcie przegnają ich z podwodnego miasta jako 
Kalamarińskich szpiegów i dywersantów. 
 
Kalamarianie ostrzeżeni o niebezpieczeństwie 
tym razem uwierzą, a nawet więcej – również 
zaczną się zbroić („Tego należało się spodziewać 
po kłamliwych Quarrenach! Już raz nas 
zdradzili!”). Do wybuchu wojny zostało niewielu 
czasu! 
 
 
CZAS BOHATERÓW 
 
BG nie zdołają raczej rozwikłać konfliktu między 
Quarrenami a Kalamarianami, a mogą tylko 
sprawę pogorszyć (rozwalić system osłon, zostać 
wygnani z podwodnego miasta, poinformować 
Kalamarian o rozpoczęciu zbrojeń przez 
Quarrenów). Najlepiej mogą przysłużyć się 
planecie, poszukując Generała i Oro. Informacje o 
ich obecnym położeniu uzyskać można od 
Szpiega – czy to wyciągając od niego te 
informacje siłą lub podstępem, czy kradnąc 
należący do niego odbiornik pokazujący 
położenie "skradzionego" statku. Udane śledztwo 
wskaże im, że Oro może przebywać w miejscu 
ostatniej bitwy wojny z Imperium. To tam 

prowadzą kody droidów Imperialnych, tam droidy 
poprowadzą wojska Quarrenów.  Szpieg chce, by 
Quarreni zobaczyli, jak Oro Bant zabija ich 
generała.  Jeśli BG unieszkodliwili szpiega i nie 
zaognili sytuacji, na przykład informując 
Kalamarian o działaniach Quarrenów, mają 
szansę zapobiec konfliktowi – pozostaje tylko 
szybko odnaleźć Generała. Natomiast jeśli choćby 
jedna kwestia poszła nie po ich myśli – konflikt 
jest nieuchronny. 
 
 
BITWA 
 
Walki rozegrają się w tym samym miejscu, co 
ostatnia bitwa wojny z okupantem. Monstrualna 
stocznia po ostatniej wojnie zmieniła sie w 
złomowisko. Tym razem naprzeciw siebie staną 
Quarreni i Kalamarianie. Quarrenów wspomagają 
imperialne droidy, Kalamarianów flota 
powietrzna. Choć zarówno jedna, jak i druga 
strona jest osłabiona – Quarreni nie mają 
Generała, Kalamarianie droidów Wielkiego 
Konstruktora - to ci pierwsi dzięki licznym 
droidom mają zdecydowaną przewagę. Mimo to 
Kalamarianie dzielnie idą do boju. Jeśli tylko siłom 
Quarreńskim uda się zyskać przewagę, zostaną 
rozbrojeni i uwięzieni przez droidy, a nad planetą 
nie krytą przez żadną osłonę zjawią się trzy 
Niszczyciele Imperium. 
 
 
PLAN DROIDA 
 
W przypadku takiego rozwoju wydarzeń wszystko 
toczy się po myśli holodroida. Oro umieścił na 
wysięgniku statek ze związanym Generałem 
Vekkerem, który wisi nad umieszczonymi na 
powierzchni stoczni materiałami wybuchowymi… 
Droid stoi tuż obok ładunków. Trzyma wajchę, po 
opuszczeniu której statek zleci w dół wprost w 
bomby i Oro. Szalony droid chce odtworzyć 
epizod z ostatniej bitwy, aby móc przyjąć postać 
Generała. Droid uważa, że do przemiany 
niezbędna jest śmierć osoby, której tożsamość 
chce przejąć – jak wydarzyło się to z prawdziwym 
Orem. Oczywiście to bzdura, po prostu 
uszkodzenia droida sprawiły, że program nie jest 
w stanie zmienić hologramu. Ale jeśli dojdzie do 
bitwy i BG nie zdołają go powstrzymać, droidowi 
uda się w tej niezwykłej sytuacji przybrać wygląd 
zabitego Generała. Vestor Garo i droidy staną po 
jego stronie, podobnie jak Quarreni, przekonani 
przez swojego generała do nowego, potężnego 
sojusznika. Oro zostanie wtedy Nadzorcą planety, 
będącej pod władaniem Imperium. Imperium  



uczyni z Kalamarianów swych niewolników i 
pozwoli lojalnym, kontrolowanym gangom 
Quarrenów terroryzować uczciwych mieszkańców 
Mon Calamari. 
 
BG może udać się odnaleźć szaloną maszynę i 
zakładnika przed bitwą. Wtedy droid ucieknie z 
Generałem z powrotem do Pływającego Miasta B-
232 i do Domu Bantów, gdzie będzie krył się 
wśród złomu, podczas gdy ścigających go BG 
zaatakują droidy. Jednocześnie Quarreni, których 
agenci zobaczą spętanego Generała w 
Pływającym Mieście, otoczą Kalamarianów i 
zażądają natychmiastowego wydania Generała 
Vekkera. Zdenerwowany Vestor Garo zabije 
nieprzydatnego dłużej holodroida i weźmie 
Generała jako zakładnika.  Ogłosi, że droidy służą 
jemu, a  Imperialne Niszczyciele są już nad 
planetą i każdy, kto odmówi złożenia, broni 
zginie.  
 
Jeśli natomiast działania BG doprowadzą do bitwy 
(zniszczenie osłon, powiadomienie Kalamarian), 
to wojna domowa i uwalnianie Generała odbywa 
się jednocześnie. BG muszą zdążyć uwolnić 
Generała, nim ten zginie i nim bitwa przerzedzi 
szeregi Kalamarian. 
 
Gdy tylko Generał zostanie uwolniony, obie 
strony zaprzestaną walk i staną przeciw droidom 
oraz flocie Imperium. Znowu razem. 
 
 
 
Dodatek I: mechanika Star Wars Saga Edition 
 
Wojny domowe to przygoda optymalnie dla 
średnio doświadczonych bohaterów (poziomy od 
7. do 12.). Bohaterowie niezależni stworzeni 
według poniższych wskazówek powinni stanowić 
odpowiednie wyzwanie dla czteroosobowej 
drużyny na 7. poziomie. Wszystkie mechaniczne 
terminy podane zostały w wersji oryginalnej. 
 
Generał Vekker – Noble 7 / Ace Pilot 1 / Officer 4. 
Jest świetnym pilotem i inspirującym przywódcą 
(posiada talenty takie jak Bolster Ally, Born 
Leader, Deployment Tactics). 
 
Bara Bant – Scoundrel 7 / Soldier 3. Bara Bant jest 
utalentowanym konstruktorem, wykorzystującym 
talenty z drzewka Outlaw Tech (znajduje się ono 
w Web Enhancement 1 do podręcznika 
podstawowego). Poza tym dobrze radzi sobie na 
polu bitwy, korzystając ze spersonalizowanego 
pancerza i broni. 

Bargo Wan – Soldier 6 
 
Trandoshańscy najemnicy – wykorzystaj 
odpowiednio zmodyfikowane statystyki dla zbira 
ze strony 284 podręcznika głównego. 
 
Rosłe droidy – możesz wykorzystać statystyki IG-
100 ze strony 201 podręcznika głównego 
 
Vestor Garo – Scoundrel 4 / Noble 3. Vestor 
potrafi posługiwać się Mocą (atuty Force 
Sensitive, Force Training – Mind Trick (2), Force 
Slam) oraz jest przebiegłym kłamcą (Skill Focus – 
Deception, Skill Focus – Persuasion). Podczas 
misji wykorzystuje on także swoje koneksje 
(talent Connections). Choć nie jest trudnym 
przeciwnikiem w fizycznym starciu, niełatwo jest 
go przechytrzyć czy przejrzeć jego intrygi. 
 
Sobowtór Oro – Soldier 7 / Scoundrel 2. Oro 
nieźle radzi sobie na polu walki oraz w kabinie 
pilota, jest niezwykle wytrzymały (Indomitable, 
Tough As Nails, Improved Damage Treshold). 
Oprogramowanie pozwala mu na niemal 
nieuchwytne kłamstwa (Skill Focus – Deception). 
Baro wyposażył go w umiejętności pierwszej 
pomocy, które niestety nie pozwoliły uratować 
jego syna (Surgical Expertise). Choć bardzo 
trudno będzie mu w bezpośrednim starciu 
pokonać drużynę, ta będzie musiała obezwładnić 
go, zanim ten zrealizuje swój plan i zabije 
generała. 
 
 
Dodatek II: mechanika Trikus 
 
W czasie przygody autor używał własnej 
mechaniki Trikus. Zakłada ona realia Gwiezdnych 
Wojen, takie jak relacje mistrz – uczeń oraz 
postępowanie bohaterów w zależności od Strony 
Mocy. 
 
W Wojnach domowych nie występuje bohater 
niezależny Mistrz, a zatem ryzyko śmierci 
bohaterów graczy jest niewielkie. Doprowadzić 
może do tego jedynie zbytnie poleganie przez 
nich na potędze Ciemnej Strony. 


