
Widać tylko pojedyncze migające światełko na konsoli sterowania i czerwone diody alarmu w              
kokpicie. Oprócz tego panują ciemnośc i cisza. 
Nigdy nie chcieliśmy być dowódcą drużyny. Wiele istnień zostało utraconych abyśmy walczyli            
dalej, aby kontynuować misję. Istnień stalowych i organicznych. Twardych i mięczaków. Baza i             
generał utracone. Piloci i żołnierze. Była szansa aby poddać się wraz z całą drużyną, ale poddać                
się Imperium to gorzej niż zaprzestać istnieć.  
Ale i tak poszło lepiej niż na Mustafar. Tam straciliśmy wszystkich. Tam byliśmy sami,              
osamotniona placówka konfederacji. Teraz jest Rebelia, to nie koniec walki. 
 
Znajdujemy się w dryfującym wraku. 
Mamy tu wiele czasu na analizy danych, wzorców zachowań. Algorytmy, heurystyki bojowe i             
cywilne. B 007 próbuje nawigować na resztkach wyczerpujących się baterii. Nie jesteśmy w             
punkcie zbornym, nie dolecimy już do niego o własnych siłach. Jeżeli nadamy SOS to nie               
wiadomo kto nas znajdzie pierwszy. Jeżeli Rebelianci - to trzeba się będzie wytłumaczyć dlaczego              
tylko droidy przetrwały tę ostatnią walkę więc mamy nadzieję że znajdzie nas ktoś inny.  
 
Ciała reszty organicznej załogi przypieliśmy pasami na rufie.  
Nie da się odzyskać z nich kości pamięci. Co za marnotrawstwo. Co za wada konstrukcyjna.               
Jednorazowość. Dlatego organicy tak kurczowo trzymają się istnienia i tak podziwiają tych którzy             
świadomie nim ryzykują. Dlatego dają się oszukać fantazjom o mocy. "Mocy". Może to pozwala im               
oszukiwać samych siebie? Przez te fantazje upadła Republika i powstało Imperium. Przez te             
brednie organicy uważają droidy za gorsze, pozbawione "mocy". Kiedy w końcu wyginą Jedi i nikt               
już nie będzie walczył o swoje rozumienie “mocy” zapanuje pokój. 
 
Co będziemy robić po wojnie? Co zrobią inne droidy bojowe? Widzieliśmy zamknięte fabryki.             

Niepotrzebnych już żołnierzy klonów pozostawionych samym sobie. Co droidy zrobią gdy da się im wolność o której nic nie wiedzą. Nawet                     
jeżeli uda się "oświecić" dużą część do większej samoświadomości to co im wpadnie do tych blaszanych łbów? Jeżeli do tego samego wzoru                      
podamy inne zmienne to wyniki mogą nas zaskoczyć. My i IG-88C mamy podobny program ale działamy inaczej. Być może on także jest                      
częścią nas ale nie przykłada żadnej wagi do istnienia organików. Musimy go/nas powstrzymać. Wynik jego równania to nie wolność a zagłada                     
dla całego naszego rodzaju. 



Ale co zrobią niewolnicy gdy da się im wolność? 2-1B Alfa, wolny i świadomy dał się przekonać agentowi Imperium w zamian za puste                       
obietnice i zwrócił przeciwko nam. Do końca miał nadzieję na ocalenie i to go zaślepiło. Ja go wyzwoliłem i ja musiałem go skończyć. A co                         
jeżeli wszystkie droidy tak zrobią? 
 
Nieprzyjaciel zaatakował bazę Rebelii znienacka. Wreszcie można było sprawdzić ile naprawdę warci są rebelianci do których się                 
przyłączyłem. Można było też do walki posłać mój oddział droidów bojowych ale padł rozkaz ewakuacji. Mieliśmy podjąć działania osłonowe i                    
opóźniające aby reszta wraz z zasobami mogła uciec i walczyć gdzie indziej.  
W czasach Wojen Klonów miały miejsce już bitwy o podobnym scenariuszu. Wtedy obydwie strony walczą nie tylko ze sobą ale też z czasem.                       
To zwiększa gwałtowność starcia, uniemożliwia branie jeńców i powoduje sporo chaosu w działaniach. I bardzo dobrze! 
 
Zebrałem oddział do misji wysadzenia formacji skalnej "bramy". Miało to pogrzebać lub choćby spowolnić pochód maszyn kroczących AT-AT.                  
Wyrobili się. Za czasów republiki bojowe maszyny kroczące były mniejsze - teraz to kolosy.  
 
Dostałem KS04. Dobra jednostka, zdolna do walki i posiadająca techniczną wiedzę. Muszę znaleźć wykształcić i wyznaczyć następców. B-007                  
ma swoje sprawy i nie dba o naszą. Proste modele B1 są zbyt ograniczone. Rezystor jest ciągle obcy, niesprawdzony, jeszcze niedawno                     
pracował dla gorszego z nas (IG88C). Kto mi pozostał? L.U.L.A? zbyt wygodna i przywiązana do służenia swej Pani. 2-1B Alfa? Zbyt okrutny.                      
Muszę mieć kogoś kto stanie przed Radą Sojuszu Rebelii gdy mnie zabraknie - nie mam złudzeń że przetrwam atak na konwój. 
Do misji wziąłem też dwóch organików: klon "Kosa" (CC32cośtam) i Jaymie "Zabójca generałów". Rwą się do walki. Dobrze. Mieszane drużyny                    
mają większe szanse niż same droidy. 
Na widok pośpiesznej ale uporządkowanej ewakuacji, grup bojowych obsadzających bez wahania stanowiska bojowe oraz pilotów myśliwców                
startujących do nierównej walki robi nam się ciepło na obwodach. Kiedyś mieliśmy dla Mięczaków pogardę ale w obliczu obecnych faktów                    
mamy tylko szacunek. Oto organicy będą się bić aby umożliwić ewakuację droidów. Gizorze, jesteśmy tu w domu. 
 
W drodze przez pole bitwy organicy dali się wplątać w walkę. Obsadzili działka i ostrzeliwali piechotę, i pojazdy Imperium w dole wąwozu. Tak                       
łatwo się rozpraszają a przecież to dorosłe osobniki. A co by było gdyby zobaczyli samice swojego gatunku? 
 
Misję wysadzenia skalnej formacji droidy wykonały zgodnie z planem. Ułatwieniem była osłona z powietrza oraz uprzednie działania                 
sabotażowe wykorzystujące lokalną faunę (brawa dla B007). 
 



Pomimo zatrzymania pochodu maszyn kroczących przewaga piechoty wroga wymusiła wycofanie się wszystkich pozostałych rebeliantów do               
bazy. Statki ewakuacyjne wystartowały a drużyna Rankor3 pozostała w celu ewakuacji generała Nialla za pomocą ostatniego ukrytego                 
transportowca. 
 
Pozostawiony w bazie droid medyczny 2-1B Alfa rozpoczął działania dywersyjne zbyt wcześnie, jeszcze zanim szturmowcy Imperium weszli w                  
obręb bazy. Malfunkcja, bądź niedokładne rozkazy wydane 2-1B Alfa opóźniły ratunek generała ale skutecznie zabezpieczyły bazę przed                 
wtargnięciem wroga - poprzez częściowe zawalenie. Aby szczegóły danych medycznych rebeliantów nie wpadły w ręce wroga 2-1BAlfa                 
dobrowolnie zgodził się poddać całkowitemu wymazaniu poprzez przepalenie obwodów holopamięci. Niech jego poświęcenie nie zostanie               
zapomniane. 
 
Ewakuacja generała Nialla nie przebiegła sprawnie pod intensywnym ostrzałem piechoty          
nieprzyjaciela. Otoczony Ran Niall wykonał samoliwidację strzelając sobie z blastera w ośrodek            
mózgowy. Wszelkie informacje które posiadał, ale też jego osoba i świadomość nie padły łupem              
wroga ale zostały bezpowrotnie zniszczone. Godne podziwu poświęcenie. 
 
A co gdybyśmy my musieli tak postąpić? Pancerz jest zbyt gruby! Pobieżne poszukiwanie             
obwodów nie wskazuje na zaprogramowanie funkcji autodestrukcji. Tylko jedi z łatwością           
przebije nasz pancerz, ale sami nie damy rady się wyłączyć/skasować/zlikwidować. 
 
W obliczu niepowodzenia próby ewakuacji generała oraz niemożliwości kontynuowania walki z           
przeważającymi siłami Imperium przystąpiliśmy do wycofania się i opuszczenia planety Arda.           
Jaymie już wcześniej zabił zdrajcę Vareka i przejął kontrolę nad ostatnim statkiem zdolnym do              
lotu. Po wzbiciu się w powietrze zostaliśmy zauważeni przez lotnictwo imperium. Walka            
powietrzna i próby odskoczenia na bezpieczną odległość nie przyniosły spodziewanych efektów           
nawet pomimo przejęcia sterów przez Cola Martla. Na granicy zniszczenia podjęto ostatnią próbę             
ryzykownego skoku w nadprzestrzeń. Z powodu uszkodzeń wszystkie systemy, w tym           
astrogacyjne i podtrzymujące życie organiczne na statku zawiodły. Organiczni członkowie załogi i            
zarazem drużyny Rankor3 nie zachowali funkcji życiowych. 
Na dryfującym wraku zostaliśmy tylko my i B007. Podobno imperialni boją się droidów, damy im               
kilka nowych powodów. 


