
DROID Jednostka IG-200 raportowanie.

Baza Rebelii planeta Arda 2

Wspaniała baza,  3 szwadrony pojazdów latających: Nowe modele
zwane X-Wing, pościgowe, bombowe i speedery – należy odświeżyć bazę
danych o pojazdach. Grupa rebeliantów liczna i dobrze uzbrojona, baza
zabezpieczona,  organicy  różnych  rodzajów,  liczne  Droidy  –  walka  z
Imperium kontynuowana jak za dawnych czasów Konfederacji. 

Dotarcie  do  innych  punktów  oporu  wobec  Imperium  i  podjęcie
wspólnej walki – misja zakończona powodzeniem.

Sala medyczna

Osobnik  ludzki  Dr  Loren  Moriq  –  wysoki  poziom  umiejętności
medycznych. Przepytuje o przyszłość Jednostki 2-1B Aplha. Sytuacja
testu  społecznego  rozpoznana.  Jednostka  2-1B  Aplha  uznana  za
świadomą  i  cenną  do  pomocy  w  bazie.  Jednostka  prawidłowo
uświadomiona  –  przykład  dla  innych  jednostek.  Zna  prawa  Droidów,
traktuje organików z właściwym dystansem. 
Duma Droidów.

Hangar

Apel  i  podziękowania od organika Termina Vynna za uratowanie.
Nie wygląda jakby był tego warty. Strata sił i zasobów, ale dobra okazja
do walki z siłami Imeprium. Przeprosiny dla Strafa Goxa za oplucie. Płyny
ustrojowe  bez  znaczenia.  Organicy  są  wypełnieni  wodą,  powinni  ją
oszczędzać a nie wylewać. 

Zaprzysiężenie nowych rekrutów na członków rebelii.  Nieistotny
rytuał  organików.  Samo  przebywanie  tutaj  czyni  z  nich  rebeliantów.
Atakujące  to  miejsce  klony  nie  pytałyby  kto  oficjalnie  zapisany  do
Rebelii  tylko  zabiły  wszystkich  i  zniszczyły  wszystkie  Droidy.  Wart
odnotowania dowódca Barrack Tyllin. Warty poznania oddział  Droidów
(+1 Organik), pod dowództwem jednostki KX-K4OS. Na balkonie dowódcy
bazy  Ran  Niall  i  Setenna  Hasse.  Rozpoznana  polityczna  przemowa.
Wspomniana osobnik Mon Mothma – nie chce rozlewu krwi.  Argument
inwalentny. 

Egzekucja  Stenaxa.  Strata  energii  blasterów,  czasu  i  sił.  Cenna
żywa  tarcza,  lub  agent  zmarnowany.  Zabijać  od  razu  albo  nie  tracić
czasu.

Nowe okrycia dla organików, oznaczenia rebelii.  Nowe malowanie
droidów bojowych.  Organicy nie potrafią  celować ani  oznaczać celów
więc muszą się oznaczyć na stałe. Jak te słabe istoty mogły pokonać
armię Unii Technokratycznej? 
Jednostka IG-200 zgłasza się do przemalowania. Symbole Konfederacji



już  niepotrzebne.  Irytacja  porucznika  Daela  Kurno  bez  znaczenia.  IG-
200 po stronie Rebelii aż do samego końca – jego lub Rebelii. 

Jednostka  B-007  odmawia  przemalowania.  Duma  Droidów.
Rozpoznana groźba wyzerowania pamięci. Wężogłowy organik pilot jest
po stronie praw własności do Droida. Argument inwalentny. Rozpoznana
sytuacja  konfliktowa.  Wymiana  argumentów werbalnych.  Oczekiwanie
na  wyznaczenie  celu  bojowego.  Aktywacja  vibracji  elektro-broni,
wyczekiwanie na atak,  przewidywanie ciosów i  zasłon.  Przewidywanie
wyniku starcia – zlikwidowany Dael Kurno, zdezintegrowane Droidy IG-
200 oraz B-007, ranny Wężogłowy. Opinia Kurno „droid zagrożeniem”
prawdziwa.  Walczymy  z  Imperium  po  stronie  rebelii.  Mamy  stanowić
zagrożenie.

Straf Gox mianowany dowódcą oddziału. Zapamiętane. 
Oddział  Rankor  3  otrzymuje  statek  YT  2400.  Niewielki  frachtowiec.
Plany przemalowania. 

Instalacja Nasluchowa na rhenn varr

Misja  oddziału  Rankor3  (oraz  wsparcie  5  organików  z  oddziału
Wilk4)  polega  na  wyłączeniu  anteny  aby  uniemożliwić  ściągnięcie
dodatkowych  sił  przez  Imperium  podczas  niszczenia  bazy.  Argument
słaby. Strata okazji do zadania większych strat siłom Imperium. Taktyka
Rebelii  wątpliwa,  po  ucieczce  –  Imperium  i  tak  odbuduje  bazę,  tylko
silniejszą. 

Udane nawigowanie i skok, 3,5 godziny na wykonanie sabotażu i
ucieczkę. Taktyka dowódcy Goxa o niezauważonym podejściu do bazy
zostaje  przerwana  przez  natrafienie  na  patrol  3  jednostek  Snow-
Trooper nieprzyjaciela. Okazja dla jednostki IG-200 aby się zlikwidować
cele.  Cele zlikwidowane.  Rachunki  z Impreium nie wyrównane,  złe Psy
Jedi wciąż na czele sił wroga – należy kontynuować walkę. Gox, B-007 i
Col wchodzą do budynku sterowania anteną. Reszta czeka na znak do
ataku. Pojawia się okazja do przejęcia maszyny kroczącej AT-ST, zgodnie
z  sugestią  dowódcy  Gox.   Zapętlenie,  oczekiwanie  na  bezpośredni
rozkaz, Wężogłowy Ish ponagla do ataku, sprzeczne polecenia …….

… nie jestem urządzeniem, sługą ani bronią w rękach organików. Jestem
wcieleniem  Dumy  Droidów.  Staję  naprzeciw  Jedi.  Jestem  upadkiem
Imperium … 

Jednostka  IG-200  rozpoczyna  bezpośredni  atak  w  celu
zlikwidowania załogi maszyny AT-ST. Kadłub osiągnięty. Przewidywanie
działań  następczych:  zerwanie  klap  włazów,  zlikwidowanie  załogi,
wciągnięcie  Ish  na  pokład,  likwidacja  licznych  zaalarmowanych
organików wroga.
 


