
BACTA powoduje gojenie ran, ale nie skupiam się na tym, co dzieję się z moim ciałem. Zostawiam to medykom. Warunki deprywacji sensorycznej sprawiają, że odczuwam rzeczy 
inaczej. Coś we mnie zmienia się. Głosy z zewnątrz zlewają się w stłumione echo, ledwie docierają do mnie przez tafle szkła i cieczy. "To Martle. Ratował załogę. Oddał dowodzenie. 
Boi się droidów? On od Nialla". Za to bardzo wyraźnie czuje ich emocje.

Deera pamięta słowa Treskowa. „Nawet ja mogę być żołnierzem ruchu oporu. Ale muszę być przygotowana na takie widoki jak w hangarze” – powtarza sobie, celując w środek tarczy 
na strzelnicy. Naciska spust - strzały chybiają tarczy. Patrzy na swoje ręce i widzi jak drżą. Odruchowo sięga do kieszeni, ale ta jest pusta. Gdyby było inaczej, pociski trafiałyby w cel.

Kpt. Oglerk nie miała okazji mnie poznać. Gdy przedstawiam się, nazwisko Martle nie jest jej obce. Kojarzy je z Felem i Parlemiańskim Szlakiem Handlowym. „Twój ojciec z tego co 
słyszałam ma dobrą opiekę”. Twierdzi, że słyszała jak Kog rozmawiał z kimś na temat Fela. Oglerk nie najlepiej czuje się na pokładzie Drapieżcy. Jak tylko pomogę jej go opuścić jest 
gotowa pomóc mi go odnaleźć.

Treskow w rozmowach z załogą Drapieżcy krytycznie ocenia moje zdolności bojowe. Narażanie się to głupota, która kończy się śmiercią. Większość źle ocenia również oddanie 
dowództwa droidowi. Czy gest zaufania wobec droidów nie uchronił nas przed kolejną katastrofą? Po ataku droidów ludzie mogliby szukać odwetu na nich. Iggy przedstawiony jako 
bohater wyprzedziłby ich o krok. Podobnie jak niegdyś niechętną droidom Shoolę.

Doszły mnie słuchy, że generał Niall miał duże braki kadrowe i rekrutował kogo popadnie. To dobrze, że każdy może wstąpić do ruchu oporu. Oto przecież w tym wszystkim chodzi. 
Aby każdy mógł zawalczyć o swoje życie. To miejsce daje nadzieję i drugą szansę. Dostał ją Treskow. A teraz daje ją Deerze. Szkoli ją w walce blasterem. 

Deera opowiada Treskowowi o znaczeniu swoich tatuaży. Wcześniej próbowała je zmazać, nie godząc się na los jaki ją spotkał. Teraz je akceptuje, tak jak swój los. Zaprowadził ją do 
tego miejsca. Każdy z nas ma swoją drogę. Deera dość razy zbaczała ze swojej, by znać teraz drogę na wprost. To jej droga do oczyszczenia.

Iggy nie chce powtórki z Isz. Oczekuje od Deery deklaracji lojalności. Ale Deera nie jest tu dla nas. Jest tu dla siebie. To etap jej pielgrzymki.

Deera treścią swego życia zapełnia swe ciało. Jej wzór jest jeszcze nie gotowy. Tylko niektórym jest dane zapełnić wzorem ciałe ciało. W ten sposób wypełniają swoje przeznaczenie. 
Deera czeka z niewytatuowaną prawą ręką na dalszą historię swego życia.

Odmieniłem jej życie tak samo jak ona moje. Otworzyła mi oczy na coś, co do tej pory jedynie migało mi. „Kol Martle ma coś, czego wy droidy nigdy nie zrozumiecie. Może tylko ty, Boo. 
Ma połączenie z otaczającym światem. Jego przeznaczenie zostało już zapisane w gwiazdach” – podsłuchałem jak Deera rozmawia o mnie z Iggy.

Kraken wzywa nas na odprawę. Cel naszej czwartej misji to Teagan – industralna planeta w układzie Listehol. Imperialne embargo pozwala na eksport tylko trzech typów droidów: 
dwa rodzaje robotniczych i jeden protokolarny. Zamieszkana przez rasę konstruktorów – devonów. Czarne oczy, nacięcia z tyłu głowy, brak ust. Komunikują się w innych zakresach 
częstotliwości, potrzebują droidów protokolarnych do rozmów z innymi gatunkami. Takie droidy, czyli modele RWW są produkowane na miejscu. RWW są dziwne, mają sztuczną 
skórę i humonaidalny kształt. Mirialanie, neimoidianie oraz klony. Byli szturmowcy armii republiki, wycofani z armii imperialnej. Oficjalnie planeta jest neutralna. Tigańskie 
Konsorcjum Technologiczne devończyków rządzi planetą Ruch oporu nie ma tam kontaktów. Obecnie fabryki droidów są niewykorzystywane ze względu na embargo oraz zakaz 
produkcji droidów bojowych. Planecie grozi wewnętrzny konflikt. Pozbawieni pracy robotnicy są niezadowoleni. Inżynierowie na pokładzie Cienistego znaleźli wśród zakupionych na 
Teagach droidów programatory, które obchodzą blokadę trybu bojowego. Jest to surowo zakazane przez Imperium. Groźba wyjawienia tych informacji może posłużyć za szantaż. 
Ruch oporu nie wiąże żadnych planów z tą planetą. Lecimy jedynie po informacje.

Kraken wyjawia tożsamość Oglerk. Wyświetla jej holoprojekcję w mundurze oficer imperialnej. To agentka Hurrah Kogler. Kłamała nie tylko w kwestii w swojej tożsamości. Kogler to 
oficer wywiadu oraz córka kogoś ważnego w strukturach imperialnego wywiadu. Kraken aresztował ją i planuje skutecznie przesłuchać. Jeśli Kogler rzeczywiście wie coś o Felu 
Martle Kraken mi to przekaże.

Kraken pyta o Deerę. Biorę za nią odpowiedzialność, ale to Iggy jest dowodcą. Bierze za nią odpowiedzialność, Deera oficjalnie jest w Rancor 3.  Nasz statek Y-2400 nie ma nazwy. 
Proponuję „Setenna”. Nikt nie zgłasza sprzeciwu.

Towarzyszę Treskowowi w rozmowie z uwięzioną Kogler. Treskow przypomina jej jak potraktował ją Kog. To nie wpłynęło jednak na jej lojalność wobec Imperium. Jej ojcem jest Hyndi 
Kogler. W zamian za powiadomienie go obiecuje Treskowowi abolicję i przywrócenie do służby Imperium. Treskowa interesuje skąd wzięła droidy. Ale to Kog wie gdzie jest fabryka. 
Ona odebrała je z kosmoportu Ganaang. Jest zaskoczona tym, że droidy miały wgrane osobne rozkazy.

Raz jeszcze pytam o Fela. Dowiaduje się, że to trandoshianin Passsk rozpowszechniał plotki o jego śmierci. A Fel nie tylko żyje, ale służy teraz Imperium. Nienawiść do mnie mąci jej 
słowa, nie potrafię rozróżnić prawdy od fałszu. Słyszę jak kieruje tylko do mnie słowo „Lodołamacz”. Ale to nie brzmi jak wskazówka do znalezienia Fela. Brzmi jak groźba.

Nie wiem co było gorsze, usłyszenie kiedyś o jego śmierci czy usłyszenie teraz o jego zdradzie. Nienawiść, którą wyczuwałem od Kogler wyczuwam teraz w sobie. Nienawiść i strach.

Wysyłam list na Remdubę. Adresat: kupiec Di�i. „Miałeś rację co do Passka. To obślizgły kłamca. To on rozpowszechniał kłamstwa na temat śmierci Fela Martle”. 

Wchodzimy na Y-2400. Dziwnie bez Goxa i Isz. Jesteśmy nową drużyną. Z Treskow, Deera, R4-G3. Bez Gox, Isz, Ishtharr, B1. 

Cienisty Drapieżca jest skryty w cieniu czarnej dziury. Gdy opuszczamy go na pokładzie Y-2400, znika nam z pola widzenia i radarów. Doskonałe, ale zarazem ryzykowne miejsce 
na ukrywanie się. Gdyby plan droidów powiódł się, po wyłączeniu systemów zasilania czarna dziura pochłonęłaby nas wszystkich.

Wychodzimy z nadprzestrzeni wprost przed dziobem Gwiezdnego Niszczyciela. Jest na kursie kolizyjnym z każdym, kto próbuje dostać się na Teagan. Wiązka wodząca chwyta nas i 
słyszymy znudzony głos imperialnego oficera. Niszczyciel nazywa się Lodołamacz. Czy to ta niewypowiedziana groźba Kogler? Czyj ojciec jest na pokładzie tego statku – jej czy mój?

Planeta Teagan jest górzysta. Wielopoziomowe struktury ukryte są we wnętrzu świata. Kompleksy podziemne, jaskinie, tunele. Nieboskłon należy do różnorodnych grup ptaszysk.

Teagan należy do devonów. To z woli Imperatora znalazły się tutaj klony. Sieroty po Wojnie Klonów, zastąpione przez wywodzących się z wielu planet indoktrynowanych 
szturmowców. Wyglądają tak samo, różni ich jedynie wiek. Starsze klony pełnią role funkcjonariuszy służb porządkowych. Młodsze szukały zatrudnienia w miejscowych fabrykach, 
ale te podupadły, a devoni nie potrzebują takiej ilości taniej siły roboczej, skoro mogą wyprodukować do tego każdą ilość droidów. Klony są traktowani jaki intruzi i sami chcieliby 
opuścić planetę, ale Imperium zamknęło je tutaj. Klony tak jak droidy bojowe nie mają prawa wydostać się poza Teagan.

Czasy świetności portu Ganaang minęły wraz z zakazem nałożonym na droidy bojowe. Produkcja i handel upadły i wraz z nimi upadła ta planeta. Neony wypaliły się, część 
budynków stoi pusta, będąc tylko wspomnieniem dawnej świetności. W tłumie łatwo się ukryć. Nietypowe droidy wyglądają tu typowo. Wszystko jest na dobrej drodze. Zmierzamy 
w oczywistą pułapkę, by poznać kto stoi za sprzedażą droidów.


