
Deera podlatuje nieopodal i pieszo podkradamy się bliżej. Nie jest to trudne, coś odwróciło uwagę szturmowców. Słyszymy odgłosy walki z 
dalszych części fabryki. Dostrzegamy jak imperialni w mundurach zwiadowców podkładają ładunki wybuchowe we wnętrzu jaskini. 

Strzał podrywa do góry ptaszyska. Rumor zagłusza wystrzał z karabinu Treskowa oraz uderzenie dwóch ciał szturmowców o podłoże. Boo 
podkrada się do zabitych szturmowców i zabiera komunikator. Podsłuchuje rozmowy imperialnych. Zamierzają wysadzić to miejsce, ale obawiają 
się wykrycia przez miejscowe siły porządkowe. Boo zapisuje nagranie - zyskujemy dowód, który może przydać się w rozmowach z miejscowym 
konsorcjum handlowym.

Kolejny zryw ptaków, kolejnych dwóch pada martwych. Nikt nie zdaje sobie z tego sprawy. Nie zdążyli zauważyć tego nawet ci, których to dotyczy. 
Tak działa Treskow. Gdyby nie przeszedł na stronę ruchu oporu i Imperium wysłałoby na nas jego zamiast Gandów…

W czasie walki trzeba szybko podejmować decyzje. Priorytetem nr 1 jest przejęcie lambdy. Imperialni mogliby zabarykadować się i ostrzeliwać 
nas. Mogliby też zaalarmować Lodołamacz i ściągnąć wsparcie. Dlatego Iggy unieszkodliwia pilotów, a Boo przejmuje kontrolę nad jednostką. 
Lambda jest nasza. Boo odczytuje ostatnie rozkazy Jokaos - zniszczyć to miejsce, aby zatuszować działania Imperium. Zyskujemy kolejny dowód.

Priorytetem nr 2 jest wyeliminowanie oficera, który wydaje rozkazy na miejscu. Strzał Treskowa nie ma prawa chybić. Ale w obliczu śmierci oficer 
tylko ponagla swoich. Pada rozkaz natychmiastowego wysadzenia fabryki, ze wszystkimi w środku. Realizacja priorytetu nr 2 kończy się 
katastrofą. W ferworze walki zapominamy o tym, że Boo ma komunikator! Już za późno, by zakłócać rozkazy oficera. Po chwili słyszymy potężny 
wybuch. Być może uda się jeszcze zdążymy wejść do środka. To ważniejsze niż cokolwiek. Gruzowisko może pogrzebać nas, ale nie informacje!

Deera odkrywa, że ktoś wymazał dane na temat fabryki. To miejsce 
jest klasyfikowane jako opuszczone i wystawione za nierealną cenę. 
Treskow rusza tam na zwiad, by dowiedzieć się czegoś więcej.

Deera pokazuje mi sztukę medytacji. Pierwsza lekcja - nauka 
oddychania. Głębokie wdechy poprawiają krążenie. Odżywiony w krew 
mózg staje się otwarty na nowe bodźce. Druga lekcja - odciąć się od 
otoczenia, odfiltrować nieistotne bodźce. Wyłączyć zmysły i skupić się 
na jednym punkcie na swoim ciele. Poprzez niego postrzegać 
otoczenie. Deera wskazuje na swój punkt. To miejsce pierwszego 
ukłucia igły. Medytacje przerywa wezwanie Treskowa przez comlink. 
Na lądowisku ukrytym wewnątrz pieczary wylądował 
transportowiec imperialny klasy lambda!

Początek śledztwa na Teagan
Z góry łańcuchy górskie tworzą wzory, jak tatuaże na ciele Mirialan

Klony stają przeciwko nam, pewnie opłacone za kilka kredytów. Ale ich dni już dawno przeminęły. Duży droid o niskim głosie (“Klony...czekałem na to”) i 
czerwonych oczach dobitnie im to uświadamia. Padają martwi. Treskow z niejednej zasadzki wychodził cało. Jego ciało reaguje w sposób automatyczny. 
Strzela na czuja w miejsce, gdzie spodziewa się znaleźć wroga. Jego strzał trafia snajpera w głowę. Z wypalonej dziury w masce ulatnia się gaz. Po chwili do 
naszych nozdrzy dociera zapach amoniaku. Zapach śmierci Ganda. Zza kanału wynurza się kolejny wróg. Ten korzysta z cybernetycznych ulepszeń. 
Cyborg obnaża swój potężny karabin. Zdemontowane ograniczniki przegrzewania. Gruba wiązka lasera. Buczący odgłos. Karabin zakłócający! Ale potężny 
wystrzał tylko mija Boo. Z drugiej strony flankują nas twi’lekańscy łowcy nagród. Ostrzeliwują Igga serią z blasterów, ale na razie nie są w stanie przebić 
jego pancerza.

Drugi Gand jest w zasięgu wyciągarki Igga. Wykrzykuję do dowódcy, by nie pozwolił mu uciec. Treskow nie ufa moim przeczuciom i namawia do walki z 
łowcami, którzy są przy nas. W ferworze walki trzeba działać szybko. Iggy decyduje się odpuścić Gandowi i zająć się twi’lekami. Wielki droid Magna Guard 
rozwala stalową konstrukcję, która zgniata łowców. Przeczucia sprawdziły się. Bitewny kurz zasłania dokąd umyka Gand. Zamykam oczy i otwieram się na 
inne zmysły. Gandowie znaleźli nas dzięki Mocy. Spróbuję tego samego. Wyczuwam strach, przerażenie i złość. Umyka również cyborg oraz pozostałe 
klony. Słyszymy tylko jak pada nazwisko Bactan. Boo dostrzega zastawioną pułapkę. Próbuje ją rozbroić, ale ta technologia jest jej obca. To 
eksperymentalna mina skonstruowana przez Imperium. Czyżby to Imperium opłaciło i wyposażyło łowców nagród?

Jesteśmy świadkami niezwykłej sceny, jak Treskow klęka przy ciele jednego z klonów. Coś do niego szepcze, ale tamten nie daje żadnego znaku życia. 
Cokolwiek powiedział Treskow, tamten zabierze ze sobą tę prawdę do grobu, za który pewnie posłuży mu pobliski kanał. Dlaczego Treskow tak przejmuje się 
ich losem? To jakiś niepisany kodeks żołnierski? Mandaloriańskie tradycje? A może Treskow widzi w nich swoje lustrzane odbicie i traktuje ich, jak sam 
chciałby być traktowany. Widać, że ten człowiek widział dość wojen, by widzieć ich bezsens. Entuzjazm dawno opadł, teraz chodzi tylko o ty, aby przetrwać. 
A raczej, by uratować przed nią kogo się jeszcze da. Bo dla niego samego nie ma już żadnego ratunku. Wojna wypaliła dostatecznie wielką dziurę w jego 
duszy, by uleciało z niej życie. Jak amoniak z maski Ganda. Treskow zdejmuje nieśmiertelniki klonów oznaczone kodem CC wraz z numerem seryjnym. Na 
każdym z nich już ręcznie wyryte imiona, pozwalające im wierzyć, że są czymś więcej niż kodem liczbowym. Chcieli, aby wołano na nich Sito, Młody, 
Kaskada. Zostały po nich blaszki, które nie trafią przecież do rodzin, których nie mają. Treskow może zachować je jako trofeum lub przekazać ich kompanom. 
Tylko po co? Nędznicy porzucili ich w czasie walki. Skoro wtedy nie przejęli się ich losem, to przejmą się teraz? Oni nie przejmują się nawet własnym losem.

Uświadamiam Treskowi co poczułem, gdy próbowałem odszukać Mocą Ganda. Pragnie zemsty za śmierć brata. Treskow wkrótce wykorzysta to, by chronić 
Boo. Pomoże mu w tym także znaleziony przy zwłokach Ganda jego datapad.

Deera przeczesuje ręką włosy. Dostrzegam na nich nakreślony wzór. Tu powstanie symboliczny tatuaż, jeśli znajdzie odpowiedniego artystę lub jej ręce 
ustabilizują się na tyle, że sama będzie w już stanie. Deera wkroczyła na nową ścieżkę. To zostało już jej zapisane. Deera wykazała się inicjatywą i ukryła 
nas statek po tym, jak daliśmy o sobie znać poszukując części zamiennych do droideków. Jej doświadczenie z półświatka kazało jej przemieścić Y-2400 do 
innego doku, a w poprzednim zostawić czujkę. Wysondowała również komunikację w porcie i odkryła, że jest infiltrowana przez Lodołamacz. Deera pomaga 
także Boo rozkodować datapad. Bracia Daw i Gaw. Najęci w porcie Tooga. Znają słaby punkt Boo - jej pierś. Są tu szczegółowe dane na temat Teagan. Jest 
nawet dokładne położenie fabryki, której szukamy. Nie ma nic o zleceniodawcach.Deera ma też kolejne zadanie. Treskow poleca jej odnaleźć Baktana. Deera 
nie czuje się z tym najlepiej. Treskow dotyka ręką jej ramienia. Czuje jak mirialanka drży. Ich wzrok spotyka się. Treskow potrafi odczytać z nich co się dzieje 
w jej środku. Widzi walkę, jaka się w niej toczy. Na razie wygrywa niepewność i zagubienie.

Datapad nadaje swoje położenie. Treskow zostawia na nim wiadomość, w którym wyzywa Gawa na snajperski pojedynek. Prowokuje łowcę nagród do 
porzucenia zlecenia na droida B0 i pomszczenia brata. Wkrótce się okaże czy Gaw kieruje się profesjonalizmem czy sentymentem.

Nie tylko klony nie znalazły swego miejsca w nowej, imperialnej rzeczywistości. Imperium powiedziało ‘nie’ handlowi na planecie Teagan. Devończycy nie 
mają prawa głosu w kontrolowanym przez Imperium senacie. Potężna infrastruktura jest nieużywana, a energia, która mogłaby ją zasilać - zamiast 
spożytkowana na pracy i produkcji, daje upust w lokalnych zamieszkach. 

Deera z Boo włączają zagłuszacze i kontaktujemy się z Cienistym Drapieżcą. Ferro Xi nie ma dobrych wieści. Procesor droideki próbował przejąć systemu 
statku i jedynym ratunkiem było przepalenie jego obwodów. Iggy ostrzega Cienistego przed Lodołamaczem na orbicie Teagan. Xi nie wydaje się zdziwiony. 
Dowódcą Lodołamacza jest Kogler, ojciec schwytanej Hoorah. Imperium już wie o jej porwaniu. Wysłano grupy poszukiwawcze, na które możemy się 
natknąć na Teagan. Sugeruję, by wysłać fałszywą informację o jej obecności daleko stąd, by dać nam pole manewru. 

Kogler podczas przesłuchać wyjawia nazwisko Malau Jokaos. Młody orzeł imperium. Stłamsił powstanie na planecie Bryx. Zesłano go do jednostki 
nasłuchowej na Rhen Var po tym, jak ruch oporu sfabrykował paszkwile na jego temat. Został oczyszczony z zarzutów i znów działa. Odpowiada wojnę 
informacyjną i wszelkie tropy w sprawie droidów prowadzą do niego. Sugeruję, by wypytać Kogler o Adona Weira oraz przypominam się w sprawię Fela 
Martle. Przesyłam na Cienistego koordynaty fabryki. Gdyby nam się nie udało, następna grupa będzie mogła dokończyć śledztwo. Deera odkryła, że 
imperialni sondowali ich. Przekierowuje skany na inną jednostkę. Nasz Y-2400 jest teraz czysty.

 

 

W porcie trwają zamieszki. Klony wznoszą barykady, starając się odciąć port. Próbują walczyć 
o swoje prawa, ale te nigdy nie zostały im nadane. Dopóki trwała wojna, mieli rozkazy. Po 
wojnie nie można było ich dezaktywować jak droidy. Postanowiono więc o nich zapomnieć. 
Zesłano ich w miejsce, gdzie nikt ich nie chce i nie potrzebuje. Nie są niewolnikami, którzy są 
potrzebni do pracy. Nie są droidami, które można zaprogramować do nowych zadań. Jak 
nędznicy będąc zupełnie bezużyteczni, stali się całkowicie wykluczeni. 

Klony prowadzą nas zapomnianymi zaułkami, po ruchomych chodnikach i schodach. 
Wyglądają obskurnie, jak nędzarze, których może wynajać byle kto za garść kredytów. Tym 
razem zapłacono im, by wprowadzili nas w zasadzkę. 

Mimochodem rozpoznają Treskowa. Wiedzą, że to mandalorianin i bohater Imperium. Treskow 
mówi “bez urazy”. Tyle że uraza jest i sięga bardzo głęboko. Takimi jak on zastąpiono ich. Gdy 
oni zostali odsunięci, on był wybrany za nowy wzór. Sztanca, od której imperialna machina 
wojenna odbijała kolejne kopie szturmowców. Nienawidzą go. Ale Treskow daje im do 
zrozumienia, że jeszcze wrócą do tej rozmowy. Po walce, która właśnie nadeszła. 

Słyszymy strzał, ale nie widzimy snajpera. Może kryć się pomiędzy kontenerami, za dźwigiem, 
pomiędzy robotnikami, za rumowiskiem, za kanałem, za instalacją hydrauliczną, w jednym z 
magazynów lub na półce skalnej… Słychać ładowanie karabinu i widać, jak laserowa wiązka 
odbija się od czarnego napierśnika Boo. Instynktownie napieram na nią z całych sił. Upada 
pomiędzy kontenery, unikając zabójczego strzału..

Klony zaszyły się w ponurej okolicy na obrzeżach. Wpuszczają nas do swojej nory. Zdają sobie 
sprawę, że opór jest daremny. Bactan nie ma ochoty brać nieśmiertelników od Treskowa, robi 
to Kosa. Jemu imponuje major. Pamięta, jak Treskow zadarł z Sawo Gaxem, z którym i oni mieli 
na pieńku. Czy Sawo Gax to jakiś krewny Straf Goxa? Gox zawsze próbował ratować 
imperialnych, może miał ku temu dodatkowy powód?

Ruch oporu daje nadzieję, ale oni nie są już w stanie dostrzeć jej promyków po tym, jak już raz 
ich porzucono. Zostali stworzeni do walki i zwyciężyli. Ale walka dla Republiki okazała się 
walką przeciwko sobie. Wraz z jej końcem skończyła się ich epoka. 

Jako wyhodowane istoty nigdy nie walczyły z własnej woli. Każdy rozkaz był 
zaprogramowany, jakby byli droidami, przeciwko którym walczyli. Dlaczego teraz mieliby 
walczyć z własnej woli? Tylko klon nazywany przez nich Kosą jest jeszcze w stanie walczyć o 
coś więcej, niż kredyty za drobne zlecenia. Sam nie może przystąpić do rebeliantów, ale będzie 
popierał ich tu, na Teagan. 

Wyjawia nam szczegóły zleceniodawcy. Nazywa się Yen. Przybysz spoza planety. Łowca 
nagród wynajął ich do tej roboty. Klony nie zadawały pytań. Miało pójść gładko. 


