
DOBICIE TARGU
Tym razem interesy przebiegały bez religijnej otoczki. Okazaliśmy na wstępie szacunek składając dobrowolnie broń. Nie zabraliśmy ze sobą Isz, co nie spodobało się Shooli. Spodobała jej się za to 
podsunięta wizja zmiany nazwy statku z „Chitynowy Pancerz” na „Lewiatan”. Zaprosiła nas do swej łaźni, wypełnionej wodą przesiąkniętą narkotykiem Thoogsa. Shoola od początku stawia 
warunki i dyktuje cenę. Pozostaje nam na nią przystać. Chitynowy Pancerz zmienia właściciela za 650.000 kredytów.

DROGA DO DOKÓW
Wpadamy w zasadzkę w jednym z doków. Motywacja wroga nieznana. Iggy, Boo i Straf pokonują wroga. Jeden z przeciwników ucieka. Boo doznaje poważnych uszkodzeń po wystawieniu się na 
ostrzał, aby zniszczyć terminal. Deera częściowo naprawia Boo. Boo wraz z Deerą włamują się do terminala, by przekierować wysłany sygnał alarmujący w inne miejsce. Ale Deera odkryła, że ktoś, 
kto się bardzo dobrze zna na tej stacji zrobił to wcześniej - widocznie ktoś chce zgarnąć za nas nagrodę i w tym celu pozbył się konkurencji. Boo przypomina sobie o Pua Zaugu. Iggy wypuszcza 
przodem uratowanych dokerów, aby uniknąć ponownej zasadzki.

SCENOGRAFIA DOKU NR 134
“Jeśli wydawało wam się że możecie sprzedawać ten złom na tej stacji to się myliliście, szmuglerzy” - słyszymy głos Pu-Eviga skierowany do kpt. Oglerk. Spodziewamy się kłopotów. W doku 134 
zastajemy widok przyszpilonej Oglerk przez Pu-Eviga, wyciągniętych kontenerów, rozsypanych części droidowych, trzy grupy szatrów, dzikie stworzenia wyczuwające Moc - vornskry. Statek kpt. 
Oglerk wciąż jest zadokowany.

UCIECZKA BOO
Boo wychodzi do próżni i od zewnątrz próbuje dotrzeć do doków i zabezpieczyć statek. Drzwi do doków 134 zatrzaskują się i odcinają Boo. Wpada w pojedynkę w pułapkę dwójki snajperów rasy 
Gand. Poszukiwacze chybiają strzałem z ciężkiego blastera snajperskiego. Boo przebiega po zewnętrznej ścianie doków, co wymagało nie lada koordynacji. W trakcie walki reszty drużyny 
zabezpiecza statek z ładunkiem.

BITWA W DOKU NR 134
Ocena sytuacji: Pu-Evig nie pozwoli odlecieć z załadunkiem. Brak szans na dyplomatyczne rozstrzygnięcie sporu. Spodziewali się naszego przybycia, ale zapewne nie tak wcześnie. Wykorzystujemy 
przewagę zaskoczenia. Iggy rusza przodem. Wyskakuje do góry na kontenery, by zyskać przewagę wysokości. Doskakuje do niego potężny przeciwnik z wibroostrzami, z którym w czasie 
poprzedniej zasadzki nieomal zabił Boo granatem. Iggy jednocześnie aktywuje dwie droideki i te z każdą serią strzałów pozbywają się kolejnych grup szatr. Kpt. Oglerk bezskutecznie próbuje 
zmiażdżyć Pu-Eviga, zrzucając kontenery żurawiem. Straf Gox kieruje salwy ognia w stronę Pu-Eviga, ale głowonóg regeneruje rany. Dodatkowo Goxa oślepia dziwne światło stacji. Vornskry 
dopadają do reszty z nas. Dostrzegam smugę za nimi - powidoki? Działanie Toogsy? Walizka z kredytami w wirze walki wypada Goxowi, potem mi, potem Deerze, w końcu Isz przykrywa ją własnym 
ciałem. Wznosi się kurz wojny i Isz znika nam z oczu. Brak możliwości szukania jej, jesteśmy związani walką. Odciągam Deerę na bok, z dala od vornskrów. Pu-Evig próbuje zmiażdżyć droidekę. 
PuEvig widząc, że przegrywa próbuje przynajmniej zniszczyć statek z ładunkiem. W końcu Oglerk ciska przyczepionego do żurawia Pu-Eviga o ścianę doku . Strzały droideki dobijają go. 

ROZKAZY GOXA
Gox zabiera jego omniklucz. Isz nie widać. Gox wydaje nam rozkaz przejścia do realizacji celu 03. Decyduje się odłączyć od Rancor 3, aby odnaleźć Isz i walizkę. Sugerujemy użyć monitoringu Pu-Eviga, 
ale ma własny plan działania - nie zdradza szczegółów. Przechodzimy do realizacji celu 03. Zabieramy na pokład nieprzytomną kpt. Oglerk. Kog jest unieruchomiony przez Boo w kapsule ratunkowej. 
Uzyskujemy pomoc Bhaktiti i droida LU-LA. Wprowadzają koordynaty jednostki Shadow Raptor i bez przeszkód wchodzimy w nadprzestrzeń.

Cel 01 Sukces
Komplikacja: uzyskano 650000 k przy wartości rynkowej 950000 k

Cel 02 Sukces
Komplikacja: utrata kredytów podczas ataku sił Pu-Eviga w dokach, nieznany status i pochodzenie droidów

Cel 03 Sukces
Komplikacja: pasażerowie “na gapę” - Oglerk i Kog

Cel + Sukces

Opis: Projekt Remduba
Shoola jest zadowolona z transakcji. Jest gotowa na dalszą współpracę z Sojuszem. Plany Shooli zakładają opuszczenie tego rejonu galaktyki razem z Lewiatanem i całą stacją Tooga. Stacja 
Remduba dysponowała technologią przesuwania stacji. Inżynierowie z Remduby byliby w stanie opracować tę technologię. Finansowanie zapewnia Shoola. Zadaniem Sojuszu jest 
odnalezienie inżynierów i  przekonanie ich do pracy dla Rebelii/Shooli. Aktualnie Remduba jest pod panowaniem Imperium i Gubernator Varli Prule.

Bonusy Pozyskanie Deery Shoo
Odkrycie faktu zakodowanych rozkazów u zakupionych droidów

Straty St. sz. Straf Gox [status: MIA]
sz. Isz [status: MIA]

Straty Reven Pu-Evig 
Terrolen 

GLOSARIUSZ

TOOGA Mieszanka wielu ras. Komunikacja radiowa nie działa na całej stacji. Wrogość wobec droidów, zalegalizowana. Anomalie grawitacyjne. Stacja zbudowana z wykorzystaniem pradawnej 
technologii. Pole stacji przełącza się pomiędzy cyklami, co zmienia oświetlenie stacji. Duża populacja insektoidów brizzitów komunikujących się stukaniem odnóży - panuje hałas klikania. 
Stacje ogarnia drażniąca woń słodko-kwaśnego zapachu. Zapach nasila się w kierunku centrum stacji.

LEWIATAN To pradawne stworzenie i być może ostatni jego egzemplarz w całej galaktyce. Oceanarium Lewiatana wydziela intensywny, cierpki zapach, który roztacza się nad całym Tooga. 
Prawdopodobnie bestia wydziela ekstrakt. Z tej esencji powstaje miejscowy narkotyk zwany Toogsa, a dom hutessy jest tyleż świątynią, co laboratorium. Badania prawdopodobnie 
przeprowadza quarren Pua Zaug.

SHOOLA Uważa się za boginię. Otacza się dworem brizzitów. Kontroluje Port Thooga. Czerpie zyski z handlu Toogsą. Przyprawę wytwarza dzięki Lewiatanowi. Lewiatan jest atrybutem jej boskości. 
Nienawidzi droidów od czasów porażki odniesionej w czasie Wojen Klonów. Prawdopodobnie ma słabość do twi’lekanek. Planuje “pielgrzymkę”. Dalsze plany zakładają przemieszczenie całej 
stacji w inny sektor - motywacja oraz destynacja nieznane.

RANCOR 3 dow. Straf Gox, B0-O7 “Boo”, Kol Martle
SIGMA 0 dow. IG-200 “Iggy”, Ish, Ishtharr, 4xB1 droid

Cel 01 sprzedaż statku Chitynowy Pancerz 
cena rynkowa: 950 000 kredytów 
kupiec: Shoola the Hu� [Rancor 3]

Cel 02 zakup droidów bojowych 
środki: ze sprzedaży Chitynowego Pancerza 
sprzedawca: kpt. Shyndi Oglerk [Sigma 0]

Cel 03 transport droidów na statek Cienisty Drapieżca
dowódca: admirał Kraken

Cel+ political support [Shoola the Hu�]

Kontakt wookie Bhaktiti, droid LU-LA

Miejsce Zewnętrzne Rubieże, układ Listehol, Port Thooga 
stacja kosmiczna, rządy Shoola the Hu�

 
UŚCISK HARPII

Na miejscu zadziwia nas anomalia grawitacyjna. Wookie Bhaktiti okazuje wsparcie. Przedstawia Shoolę jako wyjątkowego śliskiego i niebezpiecznego hu�a. Jej 
majordomusem jest zygerrianin Slavko “Król”, a pupilem potwór Lewiatan. Shoola chce być traktowana jako bogini. Jej kult praktykują insektoidalne Brizzity. 

Niegdysiejsza służka popadła w niełaskę i została wygnana, można ją odszukać.

NASTAWIENIE WOBEC DROIDÓW
Przed kantyną dwa droidy B1 zostają zaatakowane i zniszczone przez miejscowego złomiarza. Straf Gox i Iggy rozwiązują problem sprawcy. Przy okazji dowiadują się o 
miejscu, w którym można zastać Slavko po godzinach.

KOMENDA MILICJI 
Komendant miejscowej samozwańczej milicji nazywa się Reven Pu-Evig. To przedstawiciel nieznanego, obcego gatunku rozumnych głowonogów. Korzysta z anomalii 
grawitacyjnych stacji i unosi się nad ziemią niczym pływak. Zaprasza do siebie Igga. Nie jest już dla nas tajemnicą, że to głównie Shoola wrogo traktuje droidy. Pu-Evig 
popadł z nią w konflikt interesów. Zatrudniając silnego silnego droida zapewnia sobie bezpieczeństwo i jednocześnie świadomie prowokuje Shoolę. Nagrodą dla Igga 
byłyby droidyczne ulepszenia od Billdipa Złomiarza, ale za cenę pełnego skupienia się na nowej pracy. Iggy widzi potencjalne korzyści ze współpracy. Sonduje nawet 
PuEviga pod kątem pomocy przy zakupie droidów (bez wyjawiania szczegółów naszej misji). Iggy wybiera ostatecznie lojalność  Rebelii. Mimo próby przesłuchania nie 
zdradza jednak swojej i naszej tożsamości.

ZBIERANIE DANYCH
Na stacji ze względu na anomalie grawitacyjne nie działa łączność bezprzewodowa. Analogowe terminale używa wyłącznie milicja. Próba dostania się do nich 
dwukrotnie kończy się niepowodzeniem. Celem tego działania było uzyskanie informacji na temat Slavko, najlepiej jakieś wrażliwe i poufne dane. Na tamtym etapie 
uznaliśmy, że potrzebujemy wiedzy. Dostając się do Slavko, dostalibyśmy się do Shooli. 

OPERACJA GAMBIT 
Iggy zauważa, że zatarcie z Pu-Evigiem działa teraz na naszą korzyść, jeśli prawdą jest że ma zatargi z Shoolą. Ja sugeruję rozpuścić plotki po całej stacji. Niech dotrą głosy 
do Shooli, że Pu-Evig próbował spiskować przeciwko niej, a Iggy sprzeciwił się temu. Ish wciela plan w życie i rozpowiada gdzie trzeba. Oczywistym jest, że dociera to do 
Pu-Eviga. Ceną operacji jest otwarta wojna z komendantem. 

ZNAJOMA TWARZ
Iggy dowiaduje się od przypadkiem spotkanej na stacji Shandry Sundar, że hutessie oferowano do tej pory dwa statki - Nubiana J i CR70. Odrzucała oferty ze względu na 
zły stan techniczny, zbyt małe rozmiary albo wygórowaną cenę. Zostajemy ostrzeżeni, że Chitynowy Pancerz wzbudza niezdrowe zainteresowanie. Straf, Iggy i Boo 
wracają do doków sprawdzić Chitynowy Pancerz. Ostrzeżenie okazało się trafne, ale Ish nie ufa Shandrze Sundar. Remduba, Tooga... za częste te spotkania jak na 
przypadkowe.

POTYCZKA W DOKACH
W dokach Iggy, Straf i Boo napotykają piratów. Próbowali już pojmać statek podczas naszego wyjścia z nadprzestrzeni, ale manewr Ish uratował nas. Devlik Terrolen i 
jego shatry szpasemaci są bezsilni wobec Straga, Igga i Boo. Straf rani Terrolena, a Boo go dobija. Iggy rozprawia się z shatrami. W tym samym czasie w kantynie wpadam 
wraz z Iggy i Ishtharrem w sam środek bójki wywołanej przez niechęć miejscowych do droidów. Spotykamy się wszyscy na Chitynowym Pancerzu. Straty własne: 
kolejne dwa droidy B1, ranny Ishtharr.

AUDIENCJA
Dostajemy zaproszenie do świątyni Shooli. Audiencję poprzedza religijna ceremonia. Straf uważa, że to jedynie pokaz siły. Ale wydaje się, że zarówno Shoola, jak i część 
mieszkańców widzi w hu�esie pierwiastek boskości. Shoola potrzebuje dużego transportowca, aby mogła wyruszyć na “pielgrzymkę” wraz z Lewiatanem. Wyjawiamy 
hutessie naszą przynależność do Rebelii. Postawa Igga wobec Pu-Eviga zostaje doceniona, nasz plan zadziałał. Otwiera się możliwość handlu.

DROIDY
Obecność droidów mogła narazić naszą misję na niepowodzenie w obliczu uprzedzeń Shooli. Ale zadziałała na naszą korzyść, a być może sukces zawdzięczamy właśnie 
droidom. Niechęć miejscowych wobec droidów sprawiła, że Iggy stracił dwóch podwładnych. Potrafił wraz z Goxem wyegzekwować sprawiedliwość na złomiarzu, co 
zainteresowało Pu-Eviga. Ale odrzucając ofertę i odpowiednio to nagłaśniajac skupił na sobie uwagę hutessy. Zaprosiła nas na audiencję i doceniła postawę Igga. Iggy 
zamiast chować się w cieniu, tryumfalnie zaznaczył swoją obecność. Tyle że o włos skończyło się to katastrofą. Tylko dzięki Boo jego wokabulator został w ostatniej 
chwili przywrócony do sprawności!

DEERA SHOO
Z własnej inicjatywy spotyka się z nami Deera i dzieli cennymi informacjami na temat Shooli. W czasach Wojen Klonów Deera pracowała dla hutessy jako informator. 
Separatyści zaatakowali ówczesną siedzibę Shooli korzystając z armii prostych droidów bojowych. Deera poinformowała swą panią, że te droidy można wyłączyć 
nadając konkretny sygnał. Jednak nie była w stanie tego zrobić, a droidy zmusiły hutessę do kapitulacji. Od tamtej pory Shoola nienawidzi droidów. Wina spadła jednak na 
Deerę, a karą było wygnanie. Udało mi się nakłonić Straf Goxa do przyjęcia jej do oddziału. Rebelia powstała, aby wyciągać pomocną rękę. Dostrzegam w niej ogromny 
potencjał i jestem gotów wziąć za nią odpowiedzialność. 

KOMUNIKACJA NA STACJI
Deera to slicer, dobrze zna się na komunikacji na stacji. Jest możliwa tylko na zewnątrz, z doków lub mostka statku. W porcie anomalie grawitacyjne uniemożliwiają 
nadawanie. Sposobem na to może być anologowy przekaz, który stosuje Reven.

OGLERK
Sprzedawczyni droidów kapitan Shyndi Oglerk daje nam jeden pełny cykl stacji, nim odleci stąd w bezpieczniejsze miejsce. Przybycie na port Tooga z armią droidów było 
głupim pomysłem. Jeszcze nie zwrócili na siebie uwagi Shooli, ale jak długo ukryją armię nowych droidów jako „złom” w manifestach? Żądają za 150 droidów kwoty 
miliona kredytów. To dla nich okazja życia, ale jeden mały błąd stracą zarówno okazję, jak i życie. 

STAN DROIDÓW
Oglerk ukrywa się ze swoim towarem w doku nr 134. Zaprezentowano dwa droideki. Iggy ocenia droidy na nowe, ale o używanym oprogramowaniu. Stworzono je w 
Holowan Lab. Wartość rynkowa około dwóch milionów kredytów. Iggy jest w stanie komunikować się z droidami, a także je aktywować. Iggy jest gotów poprowadzić je 
osobiście. Nie chce, by powtórzył się los droidów bojowych po Wojnach Klonów. Boo nakazuje ostrożność. Odkrywa, że oprogramowanie droidów nie jest nowe i może 
zawierać ukryte polecenia. Niestety diagnostyka jest możliwa dopiero po ich aktywacji.


