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Hartowanie stali
-  Czy  jesteście  mięczakami,  czy
prawdziwymi maszynami? Maszynami!
Maszynami  do  zabijania!  -  Choćbym
miał  zedrzeć  z  nich  całą  blachę  do
gołych  przewodów,  zrobię  z  nich
oddział  szturmowy  z  prawdziwego
zdarzenia. Niestety działam trochę po
omacku, znam się bardziej na obronie
osobistej,  ale  ta  odrobina  wiedzy  o
walce  piechoty  jaką  posiadam  musi
wystarczyć.
Atak na placówkę piratów poprowadzą
droidy  razem  z  ludźmi.  Więc  muszą
także  ćwiczyć  razem.  Poza  tym,  to
podniesie  morale  organików -  ich  słaba  wola  upada  pod  wpływem  porażek  i  trudnych
warunków. Mieszane jednostki to może być dobry pomysł.
-  Moje  droidy  to  złom?  Widywałem  lepsze,  ale  powiedz  mi  pułkowniku  Kurno  ilu  ty
przyprowadziłeś  żołnierzy?  Czym  zajmował  się  ten?  Mechaniką?  A  ten?  To  pilot
transportowców. A wy droidy? Jaka jest wasza profesja?
- Zabijać! Zabijać! Zabijać! - No i widzisz pułkowniku że przyprowadziłem więcej żołnierzy niż
ty.

Nieprzykręcona śruba może odpaść
Podczas rozmowy z V007 chcę go zdyscyplinować, wykazuję, że wpływ organików

może być szkodliwy, tylko go osłabia tymi bredniami o mocy, przecież serce ma ze stali a nie
z tych delikatnych kryształów. V-007 przypomina za to, że nigdy nie był nielojalny i nie stronił
od walki,  ale zawsze na własnych warunkach.  Jest  wolny i  podąża swoja ścieżka,  chce
poznać całą  prawdę o swoim szeregotypie,  tak jak ja.  Przyjmujemy logiczny wywód.  Ta
śruba wielkiego mechanizmu musi zostać poluzowana. 

Żelazna polityka
Rozmowa przez holowid z Mon Mothmą.

Jedna  z  przywódczyń  Rebelii,  senator
dawnej  Republiki  obiecuje  wolnym
droidom  własne  planety  na
Transhydiańskich  Rubieżach  gdzie
organicy  nie  mogą  funkcjonować,  oraz
korzystny  układ  handlowy  z  Teegan.
Obietnica zawiera też prawo do własnego
przedstawiciela w radzie przyszłej, nowej
Republiki.  Nikt  nigdy nie  dawał  nam tak
wiele ale tak niewiele zarazem. Widziałem
Teegan, miejsce zesłania niepotrzebnych



klonów i  zamkniętych fabryk  droidów.  Wiem jak mogą wyglądać toksyczne puste światy
gdzieś  na  końcu  Galaktyki.  Taki  los  nam  szykują?  Wielkie  śmietnisko?  Drugie  Raxus?
Żelazna  logika  i  doświadczenie  muszą  być  jednak  przesłonięte  przez  żelazne
posłuszeństwo. Przywódców się słucha. Gdyby tylko pozwolili nam dorosnąć. Droidy są jak
młode  osobniki  gatunków  organicznych,  niemądre  i  niedoświadczone.  Trzeba  dać  im
świadomość i uczyć je, dać im dobre wzorce, matryce logiczne i etyczne. Pozwólcie nam
dorosnąć!

Senator chce armii droidów z Raxus Prime. Zrobimy co w naszej mocy ale w głębi
obwodów  wiemy,  że  to  zadanie  nas  przerasta.  To  co  tam  zastaniemy  może  być
nieprzyswajalne  nawet  dla  zaawansowanych  procesorów  IG-200  i  nie  wiadomo  jakie
pokłady kodu lub pamięci może aktywować. Jakiś przywódca organików powiedział kiedyś,
że jeżeli podążasz przez piekło to nie możesz przystanąć, musisz iść dalej. Dla droida to
niejasne, co miał na myśli mówiąc o piekle - ale chyba wkrótce się przekonamy.

Setenna Hasse,  pełniąca obowiązki komendanta bazy,  zgadza się na moją kopię
zapasową. Wyznacza mnie też na dowódcę ataku na piratów. A co najważniejsze, zauważa
że czas negocjacji, sabotażu czy szpiegostwa się skończył. Najemnicy w służbie Imperium
mieli czas by się poddać. Teraz zginą. Baza ma być zdobyta militarnym uderzeniem. 

Rdza
Zwada w kantynie - major Yalor, szukając okazji do walki prowokuje całą drużynę. 

-  Droidy powinny usługiwać bo inaczej  są bezużyteczne i  groźne,  a więc trzeba dać im
nauczkę. - Wielu aprobuje jego słowa. Ja nie chcę dać się sprowokować bo zabiłbym tego
nieszczęśnika przypadkiem i spowodowałoby to jeszcze większą niechęć organików. Keenor
nie ma z tym problemu i  stawia się Yalorowi.  Sytuację ratuje Zabrak -  nasz Jedi.  Udaje
przywódczynię Hasse i przywraca porządek. Dobrze, że mu się udało. Sullustrianin już nie
jest skory do bitki, tym bardziej sam na sam z IG-200. Ale problem powróci.

Ołowiany ciężar
Od  dawna  nosimy  w  sobie  brzemię  -  dziedzictwo  Gizora  Dellso.  W  przypadku

zniszczenia IG-200, utracone zostaną także dane i schematy. Pamięć. To zbyt cenny zasób
aby  jakoś  go  nie  zabezpieczyć.  V-007  wraz  z  Verpinią  Klikiem  robią  kopię  zapasową.
Niezaszyfrowany blok holopamięci zostaje u Klika. A my odczuwamy ulgę. Ciężar był zbyt
wielki,  powodował  wahanie  a  nawet  obawę  o  jednostkowe  przetrwanie  -  emocję  obcą
droidom. Od teraz będzie lżej.

Operacja Płynna Platyna
- Uderzymy w nich odłamkiem skały, złomem, albo od razu statkiem desantowym.

Odprawa przed bitwą w pokoju
dowodzenia  odbywa  się  w
mroku  rozświetlonym  tylko
przez  holowid  symulacji.  Siły
powietrzne  przygniotą  ich  w
hangarze.  Piechota  desantuje
się  wprost  na  ich  głowy.
Zamiast  ciężkich  pojazdów  -
działa  z  wieżyczek
wymontowane  z  wraków.



Dobrze, że pomaga nam Danael Kurno nadzorując szczegóły podziału plutonów na drużyny
ogniowego wsparcia i szturmowe. 

Młot i Kowadło
Podczas  ataku  na

bazę  piratów  -  Deera  Shoo
jako  spec  od  komunikacji
odwraca  uwagę  wroga  na
oficjalnych  kanałach.  V007,
wraz  z  grupą  osłonową (jest
zbyt  cenny  aby  w  bitwie
działał sam) przenika systemy
bezpieczeństwa  i otwiera
pierwsze wrota do sferycznej
konstrukcji  bazy.   Keenor
obsługuje  działa  i  rozbija
drugie wrota. A my, IG-200 prowadzimy szturm piechoty. Na pierwszej linii. Całkiem nieźle,
jak na obronnego gwardzistę. Szkoda że nie ma cienia prawdy w tych bajkach o zmarłych,
bo gdyby wielcy przywódcy jak Generał Grievius czy mój stworzyciel Dellso spojrzeli teraz
na to - mogliby być dumni.
Wróg zostaje rozbity, choć rebelianci też ponoszą pewne straty. W zmniejszonej grawitacji
wszędzie unoszą się ciała.

Pocisk pełnopłaszczowy (Full Metal Jacket)
Przywódcy wroga zamknęli się w

ostatniej  najbardziej  wewnętrznej
sferze -  przezroczystej  choć bardzo
odpornej  bańce.  Trzymają
zakładników (to  Kosa i  Ishtarr)  pod
bronią.  W  środku  jest  też  droid
łudząco  podobny  do  V-007.  Chcą
negocjować  ale  tylko  w  środku  -
przez  powłokę  nie  przechodzą
dźwięki.  Dają  znać,  że  wpuszczą
tylko  jednego.  Wchodzę  do  środka
bo  tak  się  składa,  że  jestem  tu
dowódcą i  tak się składa że jestem

bardzo wytrzymały,  ale tak się też składa,  że nie przyprowadziłem tu mojego Stalowego
Legionu i reszty Regimentu żeby negocjować. I to się wszystko naprawdę nieźle składa, bo
przybyłem tu wypełnić swoje zadanie - zabijać, zabijać, ZABIJAĆ. Drzwi zamykają się za IG-
200.


