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Przejmujemy statek z rąk Danela Curno i startujemy w kierunku 
Remduby. Ish wprowadza koordynaty astrogacyjne.

skraj układu remduba
Skok kończymy w docelowym układzie, ale z uszkodzonym hiperna-
pędem. Będąc na skraju układu skanujemy otoczenie w poszukiwa-
niu osiedli umożliwiających zakup części zamiennych. Skany wykry-
wają kolonię górniczą na jednym z asteroidów Obłoku Oorta.

skraj układu remduba
Sprawdzamy opuszczoną kolonię. Nie znajdujemy części zamien-
nych. Znajdujemy nieaktywne droidy i ślady walki. Na asteroidzie 
wydobywano kryształy Kyberu. Ruszamy w stronę stacji Martle.

stacja martle
Dokujemy pomyślnie w doku stacji Martle. Niezauważeni przemiesz-
czamy się do sklepu naszego kontaktu — Passka. Wymieniamy 
informacje i planujemy następne działania. Korzystamy ze wszyst-
kich jego sugestii taktycznych: Kol Martle rozmawia z gubernator 
Varlą Prule, Ish oraz ig-200 angażują się w zapewnienie nam trans-
portu na docelową jednostkę dzięki dokerom Zabraka Rafa (kompa-
nia Wielka Czerń) a bo-07 osłanianu przez Strafa wydobywają                
z centrum kontroli oznaczenia naszego celu. Nie ufamy Passkowi. 
Podrzucamy nadajnik śledzący do kieszeni jego płaszcza. Kol Martle 
rekrutuje do Sojuszu handlarza Di�i (bothanina).

m226, transportowiec klasy temple, stacja martle
Ukrywamy się w kontenerze transportowym, a dokrzey Wielkiej 
Czerni umieszczają nas w ładowni m226. Pomyślnie wydostajemy 
się z ukrycia i rozpoczynamy poszukiwania Terminna Vynna, quaria-
nina. Przedostajemy się tunelem technicznym do częsci więziennej. 
W tunelu napotykamy agresywne Ranaty Neutralizujemy zagroże-
nie bez strat własnych.

m226, transportowiec klasy temple, poz. niezn.
Docieramy do części więziennej w czasie, gdy transportowiec skacze 
w hiperprzestrzeń. Napotykamy opór w postaci dwóch żołnierzy 
Imperium. Eliminujemy zagrożenie. ig-200 przechwytuje Termina 
Vynna i reprogramuje droida-oprawcę, przeciągając go na naszą 
stronę.

m226, transportowiec klasy temple, poz. niezn.
W drodze na dziób jesteśmy ścigani przez żołnierzy wroga. Celnym 
strzałem bo-07 dokonuje sabotażu platformy pościgowej i eliminuje 
zagrożenie (rekomendacja do pochwały). Docieramy do części dziobo-
wej i napotykamy zamknięte grodzie, wyłączony system podtrzymy-
wania życia oraz pozostawionych na śmierć dwóch żołnierzy Impe-
rium. W jednym z nich Straf Gox rozpoznaje znajomego z przeszłości: 
Nolena Dynna. Z jego pomocą dokonujemy aprowizacji w aparaty 
oddechowe i przemieszczamy się do części inżynieryjnej wskazaną 
przez Ish drogą. Zabieramy jeńca ze sobą.

Jeden zhell, 12.04
1 aby / 3278 lothan

centax
1805h

taungs
0830h

taungs
0830h

taungs
1410h

taungs
1725h

taungs
1855h

taungs
1930h

01/02

m226, transportowiec klasy temple, poz. niezn.
bo-07 skutecznie manipuluje hipernapędem w części inżynieryjnej. 
Transportowiec kończy skok w połowie drogi. Używamy szybów 
wind, by wspiąć się na mostek. Ish sugeruje dywersję i zgłasza się na 
ochotniczkę do jej przeprowadzenia, po czym skutecznie ściąga na 
siebie ogień przeciwników (rekomendacja do pochwały). Pozostali 
członkowie Rancora Trzy docierają na mostek w momencie, gdy 
załoga i ochrona skupione się na dywersji. 

m226, transportowiec klasy temple, poz. niezn.
Dokonujemy zabezpieczenia mostka. W procesie ginie ochrona (2) 
oraz część załogi (2). Kapitan zostaje zaskoczony przez bunt własnej 
załogi – porucznik Hyzhan Troo w kluczowym momencie zwraca się 
przezciwko niemu. Ogłuszamy pozostałą część załogi i bieżemy 
kapitana Jilana Noora do niewoli. 

m226, transportowiec klasy temple, nam chorios
Zezwalamy załodze pod przywództwem Hyzhan Troo i na jej prośbę 
opuścić transportowiec w układzie Nam Chorios. Obieramy kurs na 
Ardę.

m226, transportowiec klasy temple, arda ii
Bezpiecznie przestoajemy się do układu Ardy i aktywujemy transpon-
der Sojuszu. Lądujemy na wskazanym lądowisku na Ardzie II 
i przekazujemy statek, Termina Vynna, kapitana Jilana Noora w ręce 
Sojuszu. Nolen Dynn zostaje namówiony do przyjęcia barw Rebelii.
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