
Ruszamy do centrum medycznego przesłuchać korsarzy. W drodzę 
Treskow dostrzega, że Deera się sypie, jest roztrzęsiona. Widziała, 
jak nieomal ginę. Treskow wlewa w niej nowego ducha. Podaje jej 
manierkę, przypieczętowując jej chrzest bojowy. Deera z cywila 
staje się żołnierzem. Ocaliliśmy ją, teraz ona może ocalić nas. Jest 
już jedną z nas. Major jest żołnierzem z większym doświadczeniem 
niż my wszyscy razem wzięci. I dba o personel. Tylko on był w 
stanie przekonać Deerę. 

Korsarze skorzystali z zamieszania i zbiegli. Zostaję w centrum 
medycznym. Treskow zna najlepiej Raptora i najszybciej ich 
odnajdzie. Z pomocą Deera przeglądającej nagrania odnajduje ich w 
ostatniej chwili przy szalupie ratunkowej.

- W dzieciństwie byłeś moim idolem. To ty byłeś na imperialnym 
plakacie, w który godzinami wpatrując się widziałem siebie 
samego w przyszłości. Dlaczego przestałeś walczyć dla naszej, 
ludzkiej sprawy? Stań po naszej stronie majorze Treskow! - Kog nie 
chce strzelać do bohatera, ale widzi, że zapędził się w ślepą uliczkę. 
Kapsuły ratunkowe unieruchomiono. Treskow opowiada mu, jak 
jest naprawdę po tamtej stronie. Oni nie dbają o nikogo. Zostawili go 
i teraz porzucą i Koga. Ale Kog wcale nie dba o siebie. Dba tylko o 
“sprawę”. Wycelowuje w Oglerk, ale Treskow strzela pierwszy! 
Trafia w uzbrojoną dłoń. Treskow nigdy nie pozwoliłby na zabicie 
bezbronnego cywila. Ratuje Oglerk i na barkach przynosi ją do 
centrum medycznego. 

Kog umyka do wnętrza statku. Jeśli nie dopadną go ranaty, może 
sprowadzić na nas kolejne kłopoty. Tymczasem mam odrobinę 
czasu na kurację i medytację. Odpoczywam w jednej sali z Oglerk. 
Mamy sobie wiele do powiedzenia.

Kraken składa gratulacje Rancor 3. Naszą walkę widzieli wszyscy z monitoringu. Wykorzystuję to, by rzucić światło na heroizm Igga. Tutaj nie 
uważa się droidów za braci broni. Nic dziwnego, w końcu droidów bojowych już nie ma. Niech zobaczą, że przynajmniej jeden wciąż jest i 
zawdzięczają mu życie. Kraken tym razem ulega mojej sugestii. Wbrew wcześniejszym uprzedzeniom przyznaje Iggiemu dowództwo nad 
Rancor 3.

Drugi droid - Boo jest nie mniej ważny, choć działa dyskretnie. Podpina się pod moduł pamięciowy droideki i robi kopię zapasową. Może uda się 
rozwikłać tajemnicę zdrady i dotrzeć do IG-88.

EF76 Nebulon-B: Cienisty Drapieżnik - dzień pierwszy

Generał Ran Niall przeszedł z Imperium do Rebelii. Z orto tego powodu ortodoksyjny admirał Kraken nie darzy go sympatią. Gdy ma ku temu okazję, 
stara się podważyć jego kompetencje. Misja Rancor 3 mogła zakończyć się spektakularną porażką. Odpowiedzialność spadłaby na Nialla. Stronnicy 
Nialla oraz Krakena zakładali się wzajemnie o to, czy nam się powiedzie. Nasz nowy kompan postawił w zakładzie na nas. On też, tak jak generał Niall, 
przeszedł ma za sobą imperialną przeszłość.

Starszy szeregowy Erwin von Treskow to stary wiarus. Z jego płaszcza imperialnego majora wydarto wszelkie symbole. W ruchu oporu imperialny 
bohater jest tylko starszym sierżantem. Jego oficerki to teraz jedyne świadectwo tamtych czasów. Są w stanie absolutnej czystości. W ustach dopalają 
się kolejne papierosy. Erwin chłodnym i przenikliwym spojrzeniem ocenia nas. Bez słowa wyciąga zestaw naprawczy i podaje go Boo.

Na chwilę rozdzielamy się. Iggy wpada między magazynierów i odciąga ich od ładunków. Droidy choć nieaktywne, to w ocenie Igga wciąż stanowią 
zagrożenie. Ma złe przeczucia co do ich ukrytych rozkazów. Boo uważa, że droidy mogą być podstawione. Koordynaty wskazują, że kpt. Oglerk zabrała je 
z Tegan, a to bardzo blisko Tooga. Kradzionego towaru nie sprzedawaliby przecież w najbliższym porcie...

Uwalniam Koga, w końcu mieliśmy robić razem interesy, a nie walczyć przeciwko sobie. Korsarz jest w szoku. Spodziewał się zupełnie innego obrotu 
spraw. Jest przejęty losem Oglerk. Czas na rozmowę przyjdzie później. Póki co udaje się z nią do centrum medycznego.

Iggy otrzymuje poufną korespondencję, a następnie potajemnie naradza się z Boo. Gox zawsze chciał, byśmy grali w otwarte karty. Wraz ze stratą 
dowódcy straciliśmy ducha zespołowego. Nie jest też dobrze z Deerą. Trafia między rebeliantów, a ona nie chce walczyć, zabijać. Jest cywilem, nie 
wojskowym. Działanie Toogsy mija, a ona nie ma kolejnej dawki. Niestety nic nie mogę teraz dla niej zrobić. Misja jest ważniejsza ode mnie czy od niej.

Treskow ponagla nas, Kraken nie lubi czekać. Isshtharr zostaje pilnować ładunek. Ja obawiam się kłopotów z zewnątrz i nie ufam Kogowi, Iggy z Boo 
obawiają się kłopotów z wewnątrz i nie ufają droidom. Wkrótce nasze złe przeczucia okażą się czymś więcej.

Admirał Kraken wzbudza respekt swoim doświadczeniem i zasługami dla ruchu oporu. Kalamarian, podobnie jak Shoola, skupia niemal całą uwagę na 
Iggym. Bohater-droid to jest połączenie, do którego nie jest przyzwyczajony. Po wysłuchaniu skróconej wersji Raportu 03 to jednak mnie awansuje dwie 
rangi i mianuje nowym dowódcą. Przekonanie Shooli do współpracy wywiera na nim niemałe wrażenie.

Sierżant Martle… Czas pogodzić się z utratą Goxa i wziąć odpowiedzialność za Rancora na swoje barki. Kraken odmawia, by dowództwo przejął Iggy. To 
bohater, który jest w stanie porwać tłumy nie słowem, ale czynami. 

Podczas misji próbnej na M226 oraz pierwszej misji jako rebeliant na Rhen Var czułem się jak Deera teraz. Nie chciałem się bić. Nie widziałem lidera w 
Danelu Kurno. Jego surowy i twardy styl z pewnością ocalił życie wielu rekrutom. Ale moje pole bitwy to sale audiencyjne i ich kulisy. 

Jak zatem odnalazłem swoje miejsce w Rebelii? Podczas pobytu na Arda I obserwowałem Setennę Hase, podpatrywałem jej metody. Imponowało mi jej 
wysokie stanowisko - pomimo bycia cywilem. Imponowały mi jej spokój i profesjonalizm oraz otwartość. Droid imperialny bez wykasowanej pamięci, 
partyzant ekstremisty Gerrery czy były gubernator, za którym ciągnie się zła reputacja kolaboracji z imperialnymi... zaufała i dała nam wszystkim 
szansę. Wzięła nas pod swoje zwierzchnictwo. Rancor 3 stał się jej jednostką specjalną Se�eny Hasse. Wdzięczność dla niej jest jednocześnie 
determinacją dla mnie do tego, by jej nie zawieść. 

Kto dał mi natchnienie jak nie ona? Poparła moje zainteresowanie holokronem. Wyszła z inicjatywą odnalezienia kogoś zdolnego mi pomóc. Kraken 
wyjawił nam, że tajemnicza korespondencja do Igga pochodzi od Setenny. Nie znam jej treści, ale idę o zakład, że Setenna ma coś dobrego i dla Igga.

Tymczasem Iggy wyrywa mnie z zamyślenia wyciągając oderwaną głowę droida B1! Brr, to nie jest ludzka głowa, ale i tak robi wrażenie. Iggy 
przekonuje Krakena, że podstawowe oprogramowanie droidów jest nieefektywne. Sprzeciwia się przeprogramowaniu droidów bojowych, których 
oprogramowanie jest widocznie bardziej zaawansowane. 

Z drugiej strony rozkazy droidów są ukryte i nie wiemy, czy nadpiszą je naszymi rozkazami. Pochodzenie droidów jest podejrzane. Kraken podziela 
nieufność Boo. Von Treskow słyszał o Tigan, imperialni nadawali mu wysoki priorytet. W czasie wojen klonów stanęła po stronie separatystów. 
Górzysta planeta, zindustrializowana, pozbawiona wody. Kraken przydziela nam astronawigatora i poleca zbadać zagadkę Tigan. W tym czasie załoga 
Raptora przeanalizuje algorytmy droidów.

 

 

Wchodząc na transportowiec pełny droidów zastanawiam się 
dlaczego walczyły po naszej stronie. Dlaczego słuchały jego rozkazu? 
Iggy nie może być zwykłym droidem. Generał? Konstruktor? Czegoś 
nam nie mówi.

Gandowie nie kształtują Mocy, ale potrafią ją czytać. Dzięki temu są 
doskonałymi Poszukiwaczami. Czy czując wirowania Mocy wokół 
mnie lub Deery są w stanie namierzyć Boo? A może kryształy 
zatopione w strukturze Boo same w sobie przyciągają Moc?

Lecimy statkiem z podczepionymi kontenerami droidów podczepieni 
pod statek Bhaktiti i Lu-La. Zabraliśmy nieprzytomną kpt. Oglerk, ale 
Koga trzymamy zamkniętego w kapsule ratunkowej. 

“To rozkaz”. Rancor 3 stracił lidera. Choć każdy chciał iść w swoją 
stronę na końcu szliśmy za nim. Gox wziął na siebie 
odpowiedzialność za Isz. Opuścił nas czy ocalił?

Skok trwał chwilę. Nasz cel był  blisko portu Tooga. Na horyzoncie 
widać ogromną czarną dziurę - niczego przez chwilę nie widać. Na 
szczęście nie lądujemy zbyt blisko niej. W cieniu czarnej dziury 
ukrywa się Cienisty Drapieżca.

Jednak to droidy pierwsze wykonują ruch. Aktywują się i łączą z Iggy: 
<<Spełniono warunki brzegowe - właściwy statek. Mamy rozkazy IG-88 
do wykonania. Uszkodź turbowindy, aby umożliwić nam działania przy 
hipernapędzie. Zniszcz systemy podtrzymywania życia>>. 

Alarm stawia wszystkich na nogi. Nikt poza nami nie wie co się dzieje. 
Iggy jest zdruzgotany. Miały być jego armią. Treskow łapie po drodze swój 
A280C, ale my widzieliśmy do czego zdolne są droideki. Najlepiej uniknąć 
walki.

Iggy podtrzymuje łącze z droidekami, a Boo puszcza przez nie potężny 
impuls wyłączający. Ten test programowania jest niemożliwy do zdania, 
jednakże Moc jest z nami. Wysypujące się z kontenerów droidy z powrotem 
przechodzą w stan uśpienia. Dwie droideki aktywowane przez Igga jeszcze 
w Tooga tym razem walczą przeciwko nam. Widok szatr rozrywanych 
przez kule staje mi przed oczami.

Część z załogi będąca w hangarze chowa się pod naszym statkiem Y-2400. 
Natomiast reszta próbuje uciec - wystawieni na bezpośredni ostrzał. 
Wskazuje im bezpieczne miejsce, ale sam do niego nie docieram. Brak mi 
naturalnego odruchu żołnierza. Padam jak cywil.

W tym czasie moi kompani pokonują droideki. Treskow razi je z daleka nie 
bacząc na otaczającą ciemność. Iggy dopada do nich odbijając kolejne 
salwy swą piką energetyczną. Boo zakrada się za stery X-Winga i wpada 
na błyskotliwy plan - rozjeżdza droidekę, która chcąc się przemieścić bliżej 
Treskowa, nieopatrznie wyłączyła swe osłony. Treskow precyzyjnym 
strzałem trafia w droidekę w czułe miejsce, niszcząc ją bez uszkodzenia 
modułu pamięciowego. Strzał jest na tyle potężny, że przegrzewa A280C. 
Iggy słowami “miałaś być wybrańcem, miałaś walczyć ze mną, nie 
przeciwko mnie!” niszczy osłony drugiej droideki, po czym ją paraliżuje - w 
ostatniej chwili przełącza pikę na tryb ogłuszający. Gdy jest już po 
wszystkim stawia mnie na nogi Treskow. Major ponoć słynie z tego, że dba 
o personel.


