
B0-O7 zapiski wewnętrzne 

 

Stacja Martle 

 
Podczas misji próbnej dla Sojuszu odkryłem, że zabezpieczenia imperialne są mi bliskie. Jakbyśmy mieli 
wspólny kod. Włamanie się do systemów w punkcie kontroli lotów Stacji Martle było szybkie i skuteczne. 
Co więcej, okazuje się że mam zapisane tajne schematy projektów imperialnych. Znając wadę techniczną 
hipernapędu M226 mogłem go wyłączyć. To uratowało nas przed spotkaniem z Gwiezdnymi 
Niszczycielami. 
 
Niestety poza schematami w mojej pamięci jest coś jeszcze, co wymyka się moim wszelkim analizom. W 
misji na M226, w czasie łamania zabezpieczeń wewnętrzny program dekodujący zawiesza się. Uruchamia 
się transmisja wydarzenia zapisanego w pamięci twardej: [Wróg wkrada się do bazy. Wydaje mi rozkaz, 
który wypełniam. Nie naciskam alarmu. Ogłusza mnie.] 
 
Dlaczego wypełniłem polecenie wroga? Ten głos, częstotliwość, ton, barwa, intonacja… z pewnością 
granicząca 99,988888% znałem go wcześniej, dużo wcześniej. Krótki zapis obrazowy... nie dostrzegam 
twarzy, ale moją uwagę przykuwa starożytny przedmiot u boku organika - jego unikatowa broń 
energetyczna. 
 
Muszę go odnaleźć, zidentyfikować, uzyskać więcej informacji o mojej przeszłości. A wstępna analiza 
fragmentów zapisów pamięci jakie odzyskałem wskazuje, iż nasze drogi przecięły się w służbie 
Imperium.... po tej samej stronie. 

 

Baza Rebelii na Arda I 

 
Sensory odbierają transmisję wewnętrzną: [Spójrzcie - mówi przemytnik z grupy Skrzydeł - droid posiada 
zakodowaną transmisję Lorda Vadera. Dotyczy kryształów Kyber]. Czy kiedykolwiek będę w stanie 
odkodować zapis? Kim jest Lord Vader? Kim jestem? 
 
Dowództwo rebelii sugeruje wyczyszczenie pamięci z uwagi na moją historię. Mogę stanowić zagrożenie. 
Dla nich jestem przedmiotem, zbiorem metalowych elementów, schematów ubranych w sztuczną 
inteligencję, którą można dowolnie przeprogramowywać. Isz tak nie uważa, ale wykorzystuje to, by 
zabronić im dekompletacji mej pamięci oraz zmiany barw powłok.  
 
Ale może rzeczywiście stanowię zagrożenie? Niezapowiedziane transmisje są zagadką także dla mnie. Z 
pewnością nie zamierzam się tymi pytaniami dzielić z otoczeniem… efekt byłby co najmniej przykry, 
nawet dla droida.  
 
Jednakże nie chcę stanowić zagrożenia dla Rancor 3. Moje wyliczenia pokazują, że stanowimy wspólne 
środowisko operacyjne. Jestem użyteczny, przydatny w sabotowaniu działań wroga… kimkolwiek on nie 
jest. 
 
Otrzymuję stopień szeregowca i skierowanie na kolejną misję jako Rancor 3. Odczuwam to jako nobilitację 
i szansę. Odczuwam…? Szansę… na ponowne spotkanie z organikiem, którego rozkaz wywołał ciąg reakcji 
dekodujących zapisy z mej przeszłości. To musi być ktoś ważny… Czy go jeszcze spotkam? 

 



Rhen Var  

 
Moje czujniki rozpoznają to miejsce. Pojawiają się kolejne komunikaty wewnętrzne. Wszystkie odbieram 
jako ostrzeżenie najwyższego stopnia. Dalsze przebywanie tu jest oznacza poważne niebezpieczeństwo, 
realne zagrożenie nie tylko dla misji, ale także… dla mnie. 
 
Transmisja: [Miejsce: kompleks na Rhen Var. Osoba: istota organiczna. Quarren. Instruktor. Pokazuje mi 
co jak się używa.] 
 
Trzeba szybko odciąć centrum sterowania anteną od reszty bazy, zwłaszcza koszarów i hangarów. 
Wpinam się… Sieć rozpoznana jako domowa... Na pewno kiedyś tu byłem!  
 
Transmisja: [Pół-maszyna pół-człowiek. Oddech sztuczny, wspomagany. Major Adon Veir.] 
 
Nieodwracalne całkowite wyłączenie anteny jest niemożliwe bez klucza bezpieczeństwa. Zabrała go 
agentka imperialna. Trzeba podłożyć ładunki wybuchowe bezpośrednio na instalacji. Dowódca chce to 
zrobić, ale to ja czuję się stworzony do tego. 
 
Transmisja: [Kolejne strumienie danych spływają. Przekonanie - ja zbudowałem antenę! Mam zniszczyć 
swoje dzieło?] 
 
Eksplozja jest zbyt mała. Być może dowództwo Sojuszu miało rację - stanowię zagrożenie ze względu na 
swoją przeszłość. Za dużo czasu poświęcam na analizę wewnętrzną... 
 
Moje skanery rejestrują instalacje elektryczną anteny i rozpoznają ją. Byłem podczas jej zakładania przez 
dwóch konstruktorów. Znam jej wady techniczne. Przepięcie nie będzie stanowiło problemu. Antena 
zniszczona, cel misji osiągnięty! 
 
Analiza danych sugeruje, że projektant instalacji skojarzy jej uszkodzenie ze mną. Nikt oprócz dwóch 
konstruktorów i mnie nie znał ukrytej wady urządzenia. Muszę zniszczyć to miejsce. Uwielbiam odgłosy 
wybuchów! 
 
Szybka analiza wskazuje, że procentowo większe szanse wydostania się stąd mamy wykorzystując 
przejęty pojazd AT-ST do dywersji. Ta akcja wymagała współpracy i poświęcenia. Wiem, jak 
zabezpieczona jest maszyna bojowa… Gdyby nie jej przejęcie i konieczność konfrontacji z eskadrą 
myśliwców TIE, szanse przeżycia wynosiłyby 0,001... mało procent.  
 
Trafiamy na wykopaliska archeologiczne. Miejsce rozpoznane. Wcześniejsza obecność potwierdzona. 
Program edukacja: uruchomiony. To miejsce ważne dla Zakonu Sithów. Świątynia jest grobowcem ich 
Lorda. Ulic Qel-Droma zmarł w tym miejscu. Bohater Wielkiej Wojny Sithów. Wykopaliska odsłoniły 
uszkodzony pomnik rycerza Jedi znanym jako Ross Mysliwiec.  
 
Transmisja: [Major Adon Veir sięga po coś zawieszonego przy boku na pasku. Broń. Miecz energetyczny.] 
 
Moja przeszłość powraca… odtwarza się w kontakcie z miejscami które znałem, a w których aktualnie 
działam po stronie rebelii. Kiedy moje zapisy będą kompletne….? Co stanie się gdy poznam swoją 
przeszłość…  
 


