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Zewnętrzne Rubieże. Sektor Thanium. Układ Tobali. Planeta Rhen Var.
Warunki klimatyczne trudne. Lodowa skalista planeta. 
Pojedynczy skok od Arda I.
Baza imperium dobudowana do pozostałości po Imperium Sithów. 
Położona na zboczu góry. Podziemny kompleks lodowych jaskiń.

Jednostki śnieżnych szturmowców, pojazdy AT-ST, myśliwce TIE. 
Dowódca: nieznany/nieistotne. Zadanie: pilnowanie stacji nasłucho-
wej. Wykrywanie zagrożeń w pobliskim sektorze.

Zniszczenie imperialnej stacji nasłuchowej na Rhen Var. 

Przewaga Sojuszu Rebeliantów w rejonie Felucii. Ochrona pobliskie-
go projektu admirała Gial Ackbara. Rejon strategiczny w czasie 
Wojny Klonów. Zalecenia Kanclerz senator Mon Mothmy. Wypróbo-
wanie prototypowych bombowców Y-wing. Projekt admirała Gial 
Ackbara.

Baza Sojuszu na Arda I. Generał Ran Niall. Starsza doradca Setenna 
Hase. 

Nie dopuścić do zaalarmowania marynarki Imperium stacjonującej 
na pobliskiej Felucii
Realizacja: Działanie z zaskoczenia. Wyłączenie/zniszczenie anteny 
odbiorczo-nadawczej

Dowódca operacji starszy szeregowy Straf Gox.
Jednostka Rancor 3. Dowódca starszy szeregowy Straf Gox.
Lekki frachtowiec YT-2400. Pilot szeregowa twi’lek Ish.
Szeregowiec Kol Martle. Szeregowiec droid IG-200. Szeregowiec 
droid B0-O3.

Całkowicie zniszczyć bazę imperium.
Realizacja: atak powietrzny eskadrą Y-wingów wspieranych przez 
X-wingi

Szwadron Pyłu. Szwadron Rdzy. Rick Torens. Myśliwce X-wing. 
Bombowce Y-wing.

St.sz. Straf Gox oraz Rancor 3 wnioskują o: 1. części zamienne do 
hipernapędu 2. dodatkowe wsparcie naziemne.
Przydzielono: 1. okładziny łożysk hipernapędu 2. wsparcie jednostki 
Wilk 4 - st. sz. Barack Tylin, Delian Tok, Ardon Redd, Lyle Langley, 
Ulic Ellington
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Ściśle tajne

Raportujący: sz. Kol Martle

Operacja na Rhen Var Obliczenia astronawigacyjne naszej pilotki sz. Isz pozwoliły skrócić 
skok w nadprzestrzeń z Ardy I do Rhen Var, w efekcie czego T do 
bombardowania wydłużony aż do 3h30m. Nasza sabotażystka sz. 
B0-O7 oszukuje radar wroga, jednostka YT-2400 wyskakuje z 
nadprzestrzeni skryta za księżycem Rhen Var.

Skaner meteorologiczny spodziewał się burza śnieżnej za 1h. 
Przeczekanie pozwoliłoby podejść niezauważonym, ale w skrajnie 
trudnych warunkach atmosferycznych oraz stracilibyśmy właśnie 
uzyskany dodatkowy czas. Sz. Ish ląduje YT-2400 poza zasięgiem 
skanerów. Przestrzeń przed bazą to lodowa pustynia. Moglibyśmy 
podejść niezauważeni od strony wąwozów, ale wspinaczka mogła-
by być bardziej ryzykowna niż skradanie się. Nasz dowódca st. sz. 
Straf Gox prowadzi nas przez pustkowia. Wcześniejszy brak zgody 
na przemalowanie przez sz. B0 wystawił nas aktualnie na niepo-
trzebne ryzyko.

Napotkany patrol został szybko unieszkodliwiony przez naszego 
komandosa sz. IG-200. Razem z st. sz. Goxem wcisnęliśmy się w ich 
stroje. To pierwszy raz, kiedy włożyłem mundur imperialnych. Wraz 
z sz. B0 weszliśmy do pomieszczenia, na którego dachu stoi maszt 
nadawczo-odbiorczy. Sz. Isz, sz. IG oraz jednostka Wilk 4 pozostali 
na zewnątrz celem przejęcia patrolującego okolicę pojazdu AT-ST.

Pomieszczenie przed centrum kontroli wypełnione jest szturmow-
cami. Ale Moc wciąż była po naszej stronie. Kupują historię, że 
przyprowadziliśmy droida celem konserwacji systemu. Ale to brak 
zgody na przemalowanie przez sz. B0 umożliwił ten podstęp! 

Drzwi do centrum kontroli zabezpieczono kodem. Sz. B0 włamuje 
się, jednakże przebywająca w środku agentka imperialna orientuje 
się w sytuacji. Dowódca chwilowo unieszkodliwia ją, ja strzelam w 
oświetlenie dezorientując Szturmowców, a sabotażystka odcina nas 
od reszty bazy, by nie przybyły posiłki.

Jednocześnie na zewnątrz sz. IG przeprowadził bohaterski szturm 
sam na sam przeciwko AT-ST. Dostał się do wejścia do maszyny, 
zerwał właz, ale odepchnięty burzą śniegową wpadł wprost pod jej 
nogi, w efekcie czego sam stracił własną. Następnie celnie wrzucił 
granat przez otwarty właz do środka, zabijając strzelca. Pilot 
próbował ucieczki, ale sz. IG strzałem z wyciągarki spętał nogi 
maszyny. Wraz z sz. Isz na plecach, dostali się do środka i pokonali 
pilota. Jednostka AT-ST została przejęta.

Dowódca, osłaniany przeze mnie, pokonał dwa oddziały szturmow-
ców. W tym czasie sabotażystka wykryła wadę montażową 
w instalacji elektrycznej - jej przepięcie doprowadziło do skuteczne-
go zniszczenia nadajnika. Cel misji został zrealizowany. Dalszy plan 
zakładał wydostanie się z bazy.

To nie miało być proste. Wybuch granatu w czasie przejmowania 
AT-ST zaalarmował bazę. Sz. B0 zasugerowała dywersję - urucho-
mienie automatycznego pilota w AT-ST i skierowanie jej bez załogi 
z dala od bazy. AT-ST skierował na siebie uwagę eskadry myśliw-
ców TIE. Jeśli mam komuś zawdzięczać życie po tej misji to z pew-
nością obydwu droidom!

Sabotażystka rozstawiła ładunki wybuchowe w centrum kontroli. 
Ślady mogące prowadzić na nasz trop zostały usunięte. Wczesniej 
przejrzała dane i znalazła przyczynę, dla której kontroler stacji 
nasłuchowej nie wykrył naszej jednostki YT. Dostał rozkaz od Mo�a 
o nazwisku Diedrich Greyshade, aby namierzał jednostkę klasy 
TEMPLE o sygnaturze M226. Sz. B0 jest pewna, że nie zdążył jej 
znaleźć na Arda I.

Przekonałem agentkę imperialną Farę Malk do poddania się. Zgodzi-
ła się z sugestią, że opuścimy bazę razem lub wcale. Wyjawiła, że 
podziemny kompleks lodowych jaskiń prowadzi do wykopalisk 
archeologicznych prowadzonych w miejscu starożytnej świątyni 
Zakonu Sithów. Tam miały znajdować się poduszkowce, którymi 
dotarlibyśmy do naszego frachtowca YT-2400.

Większość szturmowców pilnujących centrum kontroli nie żyła, 
pozostali zostali skrępowani i zabrani. Sz. Delian Tok wzięła sz. IG na 
swe barki. Przejście tunelem było bezpieczne. Po raz kolejny dzięko-
wałem w duchu, że AT-ST odwrócił uwagę.

Wykopaliska nadzorowały dwie grupy szturmowców. Wykorzysty-
wano niewolniczą pracę wookich. Nasz dowódca myśli jak prawdzi-
wy rebeliant - zawsze trzeba pomagać tym, którzy oczekują od nas 
pomocy. St. sz. Gox potrafi połączyć ideały z praktyką. Na prędce 
ułożył plan uwolnienia więźniów, na który przystaje Fara Malk. 
Wydaje rozkaz podległym, by opuścili to miejsce. Z drugą grupą 
wywiązuje się walka, w wyniku której Malk zostaje trafiona i ginie. 

Udaje się przesłuchać szturmowca. Wykopaliska dotyczyły Sithów 
i zaangażowany miał być sam Imperator. Zostaje odnaleziony 
przedmiot o kształcie piramidy w czarnym kolorze. Mój ojciec Fel 
Martle miał do czynienia z Jedi w czasach, gdy handlował kryszta-

łami Kyberu. Sam pobierałem nauki u senatora Demska, wiernego 
Republice. Dlatego wiedziałem, że to holokron, potężny artefakt 
służący do przechowywania wiedzy o Mocy. Ale byłem zaskoczony, 
że artefakt zareagował na mnie.

Zabraliśmy jeńców, wookich i kanionami dostaliśmy się na nasz 
statek. Dywersja droidów uratowała nas po raz kolejny, imperialni 
nie znaleźli już nas. Dowódca zapewnił opiekę wookim na pokładzie. 

Dalsza część raportu do przekazania dla Ricka Torensa.

PODSUMOWANIE:
Cel: zrealizowany. 
Straty własne: 0
Uwagi dodatkowe: ratunek wookich, odkrycie artefaktu Mocy



Zewnętrzne Rubieże. Sektor Thanium. Układ Tobali. Planeta Rhen Var.
Warunki klimatyczne trudne. Lodowa skalista planeta. 
Pojedynczy skok od Arda I.
Baza imperium dobudowana do pozostałości po Imperium Sithów. 
Położona na zboczu góry. Podziemny kompleks lodowych jaskiń.

Jednostki śnieżnych szturmowców, pojazdy AT-ST, myśliwce TIE. 
Dowódca: nieznany/nieistotne. Zadanie: pilnowanie stacji nasłucho-
wej. Wykrywanie zagrożeń w pobliskim sektorze.

Zniszczenie imperialnej stacji nasłuchowej na Rhen Var. 

Przewaga Sojuszu Rebeliantów w rejonie Felucii. Ochrona pobliskie-
go projektu admirała Gial Ackbara. Rejon strategiczny w czasie 
Wojny Klonów. Zalecenia Kanclerz senator Mon Mothmy. Wypróbo-
wanie prototypowych bombowców Y-wing. Projekt admirała Gial 
Ackbara.

Baza Sojuszu na Arda I. Generał Ran Niall. Starsza doradca Setenna 
Hase. 

Nie dopuścić do zaalarmowania marynarki Imperium stacjonującej 
na pobliskiej Felucii
Realizacja: Działanie z zaskoczenia. Wyłączenie/zniszczenie anteny 
odbiorczo-nadawczej

Dowódca operacji starszy szeregowy Straf Gox.
Jednostka Rancor 3. Dowódca starszy szeregowy Straf Gox.
Lekki frachtowiec YT-2400. Pilot szeregowa twi’lek Ish.
Szeregowiec Kol Martle. Szeregowiec droid IG-200. Szeregowiec 
droid B0-O3.

Całkowicie zniszczyć bazę imperium.
Realizacja: atak powietrzny eskadrą Y-wingów wspieranych przez 
X-wingi

Szwadron Pyłu. Szwadron Rdzy. Rick Torens. Myśliwce X-wing. 
Bombowce Y-wing.

St.sz. Straf Gox oraz Rancor 3 wnioskują o: 1. części zamienne do 
hipernapędu 2. dodatkowe wsparcie naziemne.
Przydzielono: 1. okładziny łożysk hipernapędu 2. wsparcie jednostki 
Wilk 4 - st. sz. Barack Tylin, Delian Tok, Ardon Redd, Lyle Langley, 
Ulic Ellington
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Obliczenia astronawigacyjne naszej pilotki sz. Isz pozwoliły skrócić 
skok w nadprzestrzeń z Ardy I do Rhen Var, w efekcie czego T do 
bombardowania wydłużony aż do 3h30m. Nasza sabotażystka sz. 
B0-O7 oszukuje radar wroga, jednostka YT-2400 wyskakuje z 
nadprzestrzeni skryta za księżycem Rhen Var.

Skaner meteorologiczny spodziewał się burza śnieżnej za 1h. 
Przeczekanie pozwoliłoby podejść niezauważonym, ale w skrajnie 
trudnych warunkach atmosferycznych oraz stracilibyśmy właśnie 
uzyskany dodatkowy czas. Sz. Ish ląduje YT-2400 poza zasięgiem 
skanerów. Przestrzeń przed bazą to lodowa pustynia. Moglibyśmy 
podejść niezauważeni od strony wąwozów, ale wspinaczka mogła-
by być bardziej ryzykowna niż skradanie się. Nasz dowódca st. sz. 
Straf Gox prowadzi nas przez pustkowia. Wcześniejszy brak zgody 
na przemalowanie przez sz. B0 wystawił nas aktualnie na niepo-
trzebne ryzyko.

Napotkany patrol został szybko unieszkodliwiony przez naszego 
komandosa sz. IG-200. Razem z st. sz. Goxem wcisnęliśmy się w ich 
stroje. To pierwszy raz, kiedy włożyłem mundur imperialnych. Wraz 
z sz. B0 weszliśmy do pomieszczenia, na którego dachu stoi maszt 
nadawczo-odbiorczy. Sz. Isz, sz. IG oraz jednostka Wilk 4 pozostali 
na zewnątrz celem przejęcia patrolującego okolicę pojazdu AT-ST.

Pomieszczenie przed centrum kontroli wypełnione jest szturmow-
cami. Ale Moc wciąż była po naszej stronie. Kupują historię, że 
przyprowadziliśmy droida celem konserwacji systemu. Ale to brak 
zgody na przemalowanie przez sz. B0 umożliwił ten podstęp! 

Drzwi do centrum kontroli zabezpieczono kodem. Sz. B0 włamuje 
się, jednakże przebywająca w środku agentka imperialna orientuje 
się w sytuacji. Dowódca chwilowo unieszkodliwia ją, ja strzelam w 
oświetlenie dezorientując Szturmowców, a sabotażystka odcina nas 
od reszty bazy, by nie przybyły posiłki.

Jednocześnie na zewnątrz sz. IG przeprowadził bohaterski szturm 
sam na sam przeciwko AT-ST. Dostał się do wejścia do maszyny, 
zerwał właz, ale odepchnięty burzą śniegową wpadł wprost pod jej 
nogi, w efekcie czego sam stracił własną. Następnie celnie wrzucił 
granat przez otwarty właz do środka, zabijając strzelca. Pilot 
próbował ucieczki, ale sz. IG strzałem z wyciągarki spętał nogi 
maszyny. Wraz z sz. Isz na plecach, dostali się do środka i pokonali 
pilota. Jednostka AT-ST została przejęta.
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Ściśle tajne

Raportujący: sz. Kol Martle

Dowódca, osłaniany przeze mnie, pokonał dwa oddziały szturmow-
ców. W tym czasie sabotażystka wykryła wadę montażową 
w instalacji elektrycznej - jej przepięcie doprowadziło do skuteczne-
go zniszczenia nadajnika. Cel misji został zrealizowany. Dalszy plan 
zakładał wydostanie się z bazy.

To nie miało być proste. Wybuch granatu w czasie przejmowania 
AT-ST zaalarmował bazę. Sz. B0 zasugerowała dywersję - urucho-
mienie automatycznego pilota w AT-ST i skierowanie jej bez załogi 
z dala od bazy. AT-ST skierował na siebie uwagę eskadry myśliw-
ców TIE. Jeśli mam komuś zawdzięczać życie po tej misji to z pew-
nością obydwu droidom!

Sabotażystka rozstawiła ładunki wybuchowe w centrum kontroli. 
Ślady mogące prowadzić na nasz trop zostały usunięte. Wczesniej 
przejrzała dane i znalazła przyczynę, dla której kontroler stacji 
nasłuchowej nie wykrył naszej jednostki YT. Dostał rozkaz od Mo�a 
o nazwisku Diedrich Greyshade, aby namierzał jednostkę klasy 
TEMPLE o sygnaturze M226. Sz. B0 jest pewna, że nie zdążył jej 
znaleźć na Arda I.

Przekonałem agentkę imperialną Farę Malk do poddania się. Zgodzi-
ła się z sugestią, że opuścimy bazę razem lub wcale. Wyjawiła, że 
podziemny kompleks lodowych jaskiń prowadzi do wykopalisk 
archeologicznych prowadzonych w miejscu starożytnej świątyni 
Zakonu Sithów. Tam miały znajdować się poduszkowce, którymi 
dotarlibyśmy do naszego frachtowca YT-2400.

Większość szturmowców pilnujących centrum kontroli nie żyła, 
pozostali zostali skrępowani i zabrani. Sz. Delian Tok wzięła sz. IG na 
swe barki. Przejście tunelem było bezpieczne. Po raz kolejny dzięko-
wałem w duchu, że AT-ST odwrócił uwagę.

Wykopaliska nadzorowały dwie grupy szturmowców. Wykorzysty-
wano niewolniczą pracę wookich. Nasz dowódca myśli jak prawdzi-
wy rebeliant - zawsze trzeba pomagać tym, którzy oczekują od nas 
pomocy. St. sz. Gox potrafi połączyć ideały z praktyką. Na prędce 
ułożył plan uwolnienia więźniów, na który przystaje Fara Malk. 
Wydaje rozkaz podległym, by opuścili to miejsce. Z drugą grupą 
wywiązuje się walka, w wyniku której Malk zostaje trafiona i ginie. 

Udaje się przesłuchać szturmowca. Wykopaliska dotyczyły Sithów 
i zaangażowany miał być sam Imperator. Zostaje odnaleziony 
przedmiot o kształcie piramidy w czarnym kolorze. Mój ojciec Fel 
Martle miał do czynienia z Jedi w czasach, gdy handlował kryszta-

łami Kyberu. Sam pobierałem nauki u senatora Demska, wiernego 
Republice. Dlatego wiedziałem, że to holokron, potężny artefakt 
służący do przechowywania wiedzy o Mocy. Ale byłem zaskoczony, 
że artefakt zareagował na mnie.

Zabraliśmy jeńców, wookich i kanionami dostaliśmy się na nasz 
statek. Dywersja droidów uratowała nas po raz kolejny, imperialni 
nie znaleźli już nas. Dowódca zapewnił opiekę wookim na pokładzie. 

Dalsza część raportu do przekazania dla Ricka Torensa.

PODSUMOWANIE:
Cel: zrealizowany. 
Straty własne: 0
Uwagi dodatkowe: ratunek wookich, odkrycie artefaktu Mocy



Zewnętrzne Rubieże. Sektor Thanium. Układ Tobali. Planeta Rhen Var.
Warunki klimatyczne trudne. Lodowa skalista planeta. 
Pojedynczy skok od Arda I.
Baza imperium dobudowana do pozostałości po Imperium Sithów. 
Położona na zboczu góry. Podziemny kompleks lodowych jaskiń.

Jednostki śnieżnych szturmowców, pojazdy AT-ST, myśliwce TIE. 
Dowódca: nieznany/nieistotne. Zadanie: pilnowanie stacji nasłucho-
wej. Wykrywanie zagrożeń w pobliskim sektorze.

Zniszczenie imperialnej stacji nasłuchowej na Rhen Var. 

Przewaga Sojuszu Rebeliantów w rejonie Felucii. Ochrona pobliskie-
go projektu admirała Gial Ackbara. Rejon strategiczny w czasie 
Wojny Klonów. Zalecenia Kanclerz senator Mon Mothmy. Wypróbo-
wanie prototypowych bombowców Y-wing. Projekt admirała Gial 
Ackbara.

Baza Sojuszu na Arda I. Generał Ran Niall. Starsza doradca Setenna 
Hase. 

Nie dopuścić do zaalarmowania marynarki Imperium stacjonującej 
na pobliskiej Felucii
Realizacja: Działanie z zaskoczenia. Wyłączenie/zniszczenie anteny 
odbiorczo-nadawczej

Dowódca operacji starszy szeregowy Straf Gox.
Jednostka Rancor 3. Dowódca starszy szeregowy Straf Gox.
Lekki frachtowiec YT-2400. Pilot szeregowa twi’lek Ish.
Szeregowiec Kol Martle. Szeregowiec droid IG-200. Szeregowiec 
droid B0-O3.

Całkowicie zniszczyć bazę imperium.
Realizacja: atak powietrzny eskadrą Y-wingów wspieranych przez 
X-wingi

Szwadron Pyłu. Szwadron Rdzy. Rick Torens. Myśliwce X-wing. 
Bombowce Y-wing.

St.sz. Straf Gox oraz Rancor 3 wnioskują o: 1. części zamienne do 
hipernapędu 2. dodatkowe wsparcie naziemne.
Przydzielono: 1. okładziny łożysk hipernapędu 2. wsparcie jednostki 
Wilk 4 - st. sz. Barack Tylin, Delian Tok, Ardon Redd, Lyle Langley, 
Ulic Ellington

Obliczenia astronawigacyjne naszej pilotki sz. Isz pozwoliły skrócić 
skok w nadprzestrzeń z Ardy I do Rhen Var, w efekcie czego T do 
bombardowania wydłużony aż do 3h30m. Nasza sabotażystka sz. 
B0-O7 oszukuje radar wroga, jednostka YT-2400 wyskakuje z 
nadprzestrzeni skryta za księżycem Rhen Var.

Skaner meteorologiczny spodziewał się burza śnieżnej za 1h. 
Przeczekanie pozwoliłoby podejść niezauważonym, ale w skrajnie 
trudnych warunkach atmosferycznych oraz stracilibyśmy właśnie 
uzyskany dodatkowy czas. Sz. Ish ląduje YT-2400 poza zasięgiem 
skanerów. Przestrzeń przed bazą to lodowa pustynia. Moglibyśmy 
podejść niezauważeni od strony wąwozów, ale wspinaczka mogła-
by być bardziej ryzykowna niż skradanie się. Nasz dowódca st. sz. 
Straf Gox prowadzi nas przez pustkowia. Wcześniejszy brak zgody 
na przemalowanie przez sz. B0 wystawił nas aktualnie na niepo-
trzebne ryzyko.

Napotkany patrol został szybko unieszkodliwiony przez naszego 
komandosa sz. IG-200. Razem z st. sz. Goxem wcisnęliśmy się w ich 
stroje. To pierwszy raz, kiedy włożyłem mundur imperialnych. Wraz 
z sz. B0 weszliśmy do pomieszczenia, na którego dachu stoi maszt 
nadawczo-odbiorczy. Sz. Isz, sz. IG oraz jednostka Wilk 4 pozostali 
na zewnątrz celem przejęcia patrolującego okolicę pojazdu AT-ST.

Pomieszczenie przed centrum kontroli wypełnione jest szturmow-
cami. Ale Moc wciąż była po naszej stronie. Kupują historię, że 
przyprowadziliśmy droida celem konserwacji systemu. Ale to brak 
zgody na przemalowanie przez sz. B0 umożliwił ten podstęp! 

Drzwi do centrum kontroli zabezpieczono kodem. Sz. B0 włamuje 
się, jednakże przebywająca w środku agentka imperialna orientuje 
się w sytuacji. Dowódca chwilowo unieszkodliwia ją, ja strzelam w 
oświetlenie dezorientując Szturmowców, a sabotażystka odcina nas 
od reszty bazy, by nie przybyły posiłki.

Jednocześnie na zewnątrz sz. IG przeprowadził bohaterski szturm 
sam na sam przeciwko AT-ST. Dostał się do wejścia do maszyny, 
zerwał właz, ale odepchnięty burzą śniegową wpadł wprost pod jej 
nogi, w efekcie czego sam stracił własną. Następnie celnie wrzucił 
granat przez otwarty właz do środka, zabijając strzelca. Pilot 
próbował ucieczki, ale sz. IG strzałem z wyciągarki spętał nogi 
maszyny. Wraz z sz. Isz na plecach, dostali się do środka i pokonali 
pilota. Jednostka AT-ST została przejęta.
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Dowódca, osłaniany przeze mnie, pokonał dwa oddziały szturmow-
ców. W tym czasie sabotażystka wykryła wadę montażową 
w instalacji elektrycznej - jej przepięcie doprowadziło do skuteczne-
go zniszczenia nadajnika. Cel misji został zrealizowany. Dalszy plan 
zakładał wydostanie się z bazy.

To nie miało być proste. Wybuch granatu w czasie przejmowania 
AT-ST zaalarmował bazę. Sz. B0 zasugerowała dywersję - urucho-
mienie automatycznego pilota w AT-ST i skierowanie jej bez załogi 
z dala od bazy. AT-ST skierował na siebie uwagę eskadry myśliw-
ców TIE. Jeśli mam komuś zawdzięczać życie po tej misji to z pew-
nością obydwu droidom!

Sabotażystka rozstawiła ładunki wybuchowe w centrum kontroli. 
Ślady mogące prowadzić na nasz trop zostały usunięte. Wczesniej 
przejrzała dane i znalazła przyczynę, dla której kontroler stacji 
nasłuchowej nie wykrył naszej jednostki YT. Dostał rozkaz od Mo�a 
o nazwisku Diedrich Greyshade, aby namierzał jednostkę klasy 
TEMPLE o sygnaturze M226. Sz. B0 jest pewna, że nie zdążył jej 
znaleźć na Arda I.

Przekonałem agentkę imperialną Farę Malk do poddania się. Zgodzi-
ła się z sugestią, że opuścimy bazę razem lub wcale. Wyjawiła, że 
podziemny kompleks lodowych jaskiń prowadzi do wykopalisk 
archeologicznych prowadzonych w miejscu starożytnej świątyni 
Zakonu Sithów. Tam miały znajdować się poduszkowce, którymi 
dotarlibyśmy do naszego frachtowca YT-2400.

Większość szturmowców pilnujących centrum kontroli nie żyła, 
pozostali zostali skrępowani i zabrani. Sz. Delian Tok wzięła sz. IG na 
swe barki. Przejście tunelem było bezpieczne. Po raz kolejny dzięko-
wałem w duchu, że AT-ST odwrócił uwagę.

Wykopaliska nadzorowały dwie grupy szturmowców. Wykorzysty-
wano niewolniczą pracę wookich. Nasz dowódca myśli jak prawdzi-
wy rebeliant - zawsze trzeba pomagać tym, którzy oczekują od nas 
pomocy. St. sz. Gox potrafi połączyć ideały z praktyką. Na prędce 
ułożył plan uwolnienia więźniów, na który przystaje Fara Malk. 
Wydaje rozkaz podległym, by opuścili to miejsce. Z drugą grupą 
wywiązuje się walka, w wyniku której Malk zostaje trafiona i ginie. 

Udaje się przesłuchać szturmowca. Wykopaliska dotyczyły Sithów 
i zaangażowany miał być sam Imperator. Zostaje odnaleziony 
przedmiot o kształcie piramidy w czarnym kolorze. Mój ojciec Fel 
Martle miał do czynienia z Jedi w czasach, gdy handlował kryszta-
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łami Kyberu. Sam pobierałem nauki u senatora Demska, wiernego 
Republice. Dlatego wiedziałem, że to holokron, potężny artefakt 
służący do przechowywania wiedzy o Mocy. Ale byłem zaskoczony, 
że artefakt zareagował na mnie.

Zabraliśmy jeńców, wookich i kanionami dostaliśmy się na nasz 
statek. Dywersja droidów uratowała nas po raz kolejny, imperialni 
nie znaleźli już nas. Dowódca zapewnił opiekę wookim na pokładzie. 

Dalsza część raportu do przekazania dla Ricka Torensa.

PODSUMOWANIE:
Cel: zrealizowany. 
Straty własne: 0
Uwagi dodatkowe: ratunek wookich, odkrycie artefaktu Mocy



Zewnętrzne Rubieże. Sektor Thanium. Układ Tobali. Planeta Rhen Var.
Warunki klimatyczne trudne. Lodowa skalista planeta. 
Pojedynczy skok od Arda I.
Baza imperium dobudowana do pozostałości po Imperium Sithów. 
Położona na zboczu góry. Podziemny kompleks lodowych jaskiń.

Jednostki śnieżnych szturmowców, pojazdy AT-ST, myśliwce TIE. 
Dowódca: nieznany/nieistotne. Zadanie: pilnowanie stacji nasłucho-
wej. Wykrywanie zagrożeń w pobliskim sektorze.

Zniszczenie imperialnej stacji nasłuchowej na Rhen Var. 

Przewaga Sojuszu Rebeliantów w rejonie Felucii. Ochrona pobliskie-
go projektu admirała Gial Ackbara. Rejon strategiczny w czasie 
Wojny Klonów. Zalecenia Kanclerz senator Mon Mothmy. Wypróbo-
wanie prototypowych bombowców Y-wing. Projekt admirała Gial 
Ackbara.

Baza Sojuszu na Arda I. Generał Ran Niall. Starsza doradca Setenna 
Hase. 

Nie dopuścić do zaalarmowania marynarki Imperium stacjonującej 
na pobliskiej Felucii
Realizacja: Działanie z zaskoczenia. Wyłączenie/zniszczenie anteny 
odbiorczo-nadawczej

Dowódca operacji starszy szeregowy Straf Gox.
Jednostka Rancor 3. Dowódca starszy szeregowy Straf Gox.
Lekki frachtowiec YT-2400. Pilot szeregowa twi’lek Ish.
Szeregowiec Kol Martle. Szeregowiec droid IG-200. Szeregowiec 
droid B0-O3.

Całkowicie zniszczyć bazę imperium.
Realizacja: atak powietrzny eskadrą Y-wingów wspieranych przez 
X-wingi

Szwadron Pyłu. Szwadron Rdzy. Rick Torens. Myśliwce X-wing. 
Bombowce Y-wing.

St.sz. Straf Gox oraz Rancor 3 wnioskują o: 1. części zamienne do 
hipernapędu 2. dodatkowe wsparcie naziemne.
Przydzielono: 1. okładziny łożysk hipernapędu 2. wsparcie jednostki 
Wilk 4 - st. sz. Barack Tylin, Delian Tok, Ardon Redd, Lyle Langley, 
Ulic Ellington

Obliczenia astronawigacyjne naszej pilotki sz. Isz pozwoliły skrócić 
skok w nadprzestrzeń z Ardy I do Rhen Var, w efekcie czego T do 
bombardowania wydłużony aż do 3h30m. Nasza sabotażystka sz. 
B0-O7 oszukuje radar wroga, jednostka YT-2400 wyskakuje z 
nadprzestrzeni skryta za księżycem Rhen Var.

Skaner meteorologiczny spodziewał się burza śnieżnej za 1h. 
Przeczekanie pozwoliłoby podejść niezauważonym, ale w skrajnie 
trudnych warunkach atmosferycznych oraz stracilibyśmy właśnie 
uzyskany dodatkowy czas. Sz. Ish ląduje YT-2400 poza zasięgiem 
skanerów. Przestrzeń przed bazą to lodowa pustynia. Moglibyśmy 
podejść niezauważeni od strony wąwozów, ale wspinaczka mogła-
by być bardziej ryzykowna niż skradanie się. Nasz dowódca st. sz. 
Straf Gox prowadzi nas przez pustkowia. Wcześniejszy brak zgody 
na przemalowanie przez sz. B0 wystawił nas aktualnie na niepo-
trzebne ryzyko.

Napotkany patrol został szybko unieszkodliwiony przez naszego 
komandosa sz. IG-200. Razem z st. sz. Goxem wcisnęliśmy się w ich 
stroje. To pierwszy raz, kiedy włożyłem mundur imperialnych. Wraz 
z sz. B0 weszliśmy do pomieszczenia, na którego dachu stoi maszt 
nadawczo-odbiorczy. Sz. Isz, sz. IG oraz jednostka Wilk 4 pozostali 
na zewnątrz celem przejęcia patrolującego okolicę pojazdu AT-ST.

Pomieszczenie przed centrum kontroli wypełnione jest szturmow-
cami. Ale Moc wciąż była po naszej stronie. Kupują historię, że 
przyprowadziliśmy droida celem konserwacji systemu. Ale to brak 
zgody na przemalowanie przez sz. B0 umożliwił ten podstęp! 

Drzwi do centrum kontroli zabezpieczono kodem. Sz. B0 włamuje 
się, jednakże przebywająca w środku agentka imperialna orientuje 
się w sytuacji. Dowódca chwilowo unieszkodliwia ją, ja strzelam w 
oświetlenie dezorientując Szturmowców, a sabotażystka odcina nas 
od reszty bazy, by nie przybyły posiłki.

Jednocześnie na zewnątrz sz. IG przeprowadził bohaterski szturm 
sam na sam przeciwko AT-ST. Dostał się do wejścia do maszyny, 
zerwał właz, ale odepchnięty burzą śniegową wpadł wprost pod jej 
nogi, w efekcie czego sam stracił własną. Następnie celnie wrzucił 
granat przez otwarty właz do środka, zabijając strzelca. Pilot 
próbował ucieczki, ale sz. IG strzałem z wyciągarki spętał nogi 
maszyny. Wraz z sz. Isz na plecach, dostali się do środka i pokonali 
pilota. Jednostka AT-ST została przejęta.

Dowódca, osłaniany przeze mnie, pokonał dwa oddziały szturmow-
ców. W tym czasie sabotażystka wykryła wadę montażową 
w instalacji elektrycznej - jej przepięcie doprowadziło do skuteczne-
go zniszczenia nadajnika. Cel misji został zrealizowany. Dalszy plan 
zakładał wydostanie się z bazy.

To nie miało być proste. Wybuch granatu w czasie przejmowania 
AT-ST zaalarmował bazę. Sz. B0 zasugerowała dywersję - urucho-
mienie automatycznego pilota w AT-ST i skierowanie jej bez załogi 
z dala od bazy. AT-ST skierował na siebie uwagę eskadry myśliw-
ców TIE. Jeśli mam komuś zawdzięczać życie po tej misji to z pew-
nością obydwu droidom!

Sabotażystka rozstawiła ładunki wybuchowe w centrum kontroli. 
Ślady mogące prowadzić na nasz trop zostały usunięte. Wczesniej 
przejrzała dane i znalazła przyczynę, dla której kontroler stacji 
nasłuchowej nie wykrył naszej jednostki YT. Dostał rozkaz od Mo�a 
o nazwisku Diedrich Greyshade, aby namierzał jednostkę klasy 
TEMPLE o sygnaturze M226. Sz. B0 jest pewna, że nie zdążył jej 
znaleźć na Arda I.

Przekonałem agentkę imperialną Farę Malk do poddania się. Zgodzi-
ła się z sugestią, że opuścimy bazę razem lub wcale. Wyjawiła, że 
podziemny kompleks lodowych jaskiń prowadzi do wykopalisk 
archeologicznych prowadzonych w miejscu starożytnej świątyni 
Zakonu Sithów. Tam miały znajdować się poduszkowce, którymi 
dotarlibyśmy do naszego frachtowca YT-2400.

Większość szturmowców pilnujących centrum kontroli nie żyła, 
pozostali zostali skrępowani i zabrani. Sz. Delian Tok wzięła sz. IG na 
swe barki. Przejście tunelem było bezpieczne. Po raz kolejny dzięko-
wałem w duchu, że AT-ST odwrócił uwagę.

Wykopaliska nadzorowały dwie grupy szturmowców. Wykorzysty-
wano niewolniczą pracę wookich. Nasz dowódca myśli jak prawdzi-
wy rebeliant - zawsze trzeba pomagać tym, którzy oczekują od nas 
pomocy. St. sz. Gox potrafi połączyć ideały z praktyką. Na prędce 
ułożył plan uwolnienia więźniów, na który przystaje Fara Malk. 
Wydaje rozkaz podległym, by opuścili to miejsce. Z drugą grupą 
wywiązuje się walka, w wyniku której Malk zostaje trafiona i ginie. 

Udaje się przesłuchać szturmowca. Wykopaliska dotyczyły Sithów 
i zaangażowany miał być sam Imperator. Zostaje odnaleziony 
przedmiot o kształcie piramidy w czarnym kolorze. Mój ojciec Fel 
Martle miał do czynienia z Jedi w czasach, gdy handlował kryszta-
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łami Kyberu. Sam pobierałem nauki u senatora Demska, wiernego 
Republice. Dlatego wiedziałem, że to holokron, potężny artefakt 
służący do przechowywania wiedzy o Mocy. Ale byłem zaskoczony, 
że artefakt zareagował na mnie.

Zabraliśmy jeńców, wookich i kanionami dostaliśmy się na nasz 
statek. Dywersja droidów uratowała nas po raz kolejny, imperialni 
nie znaleźli już nas. Dowódca zapewnił opiekę wookim na pokładzie. 

Dalsza część raportu do przekazania dla Ricka Torensa.

PODSUMOWANIE:
Cel: zrealizowany. 
Straty własne: 0
Uwagi dodatkowe: ratunek wookich, odkrycie artefaktu Mocy
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