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Tylko 1 kredyt!!! 

Jakiś potwór tu nadchodzi 

W odległej Galaktyce… 

Skoki hiperprzestrzenne to nic przyjemnego. Wykręcają żołądek na drugą stronę, a człowiek czuje się 

tak, jakby został przenicowany. Ogromne napięcia trzęsą całą konstrukcją statku, uszkodzone  

i poluzowane elementy zaczynają odpadać, tocząc się z brzękiem po pokładzie. Kiedy już myślicie, że 

wasze sekundy są policzone, wszystko nagle zastyga w bezruchu i otacza was coś więcej niż kosmiczna 

pustka – otacza was nicość. Jesteście w miejscu, w którym nie istnieje czas lub przestrzeń, pojęcie 

wektoru przyśpieszenia nie jest tu nawet bezprzedmiotowe. Ono po prostu nie istnieje. Zazwyczaj jest 

to krótkotrwałe doświadczenie kończące się nagłym błyskiem, turbulencjami i powrotem do 

rzeczywistości, gdzie prawa fizyki mają ponowne zastosowanie. Gorzej, jeśli utkniecie. Jesteście wtedy 

zanurzeni we własnym ahistorycznym bąblu anty-przestrzeni, który tak naprawdę nie istnieje, więc  

i wy przestajecie istnieć, ponieważ teoretycznie materia też nie ma tu prawa bytu, będąc anty-materią. 

Wasz organiczny umysł przyzwyczajony do odczuwania upływu czasu stara się dorobić do tego 

wszystkiego ciąg przyczynowo-skutkowy, jednak przegrywa, ponieważ nie ma żadnych punktów 

odniesienia prócz jednego – głodu. Tylko po nim oceniacie upływ chwil, a gdy macie wyjątkowego 

pecha, zaczynacie oceniać również waszych towarzyszy podróży. Droidy są z tej oceny wyłączone, 

ponieważ nie muszą jeść i nie da się ich zjeść. Istnieje wiele opowieści o statkach, które wyszły nagle  

z hiperprzestrzeni, a gdy ktoś w końcu się do nich dostał, sytuacja, którą zastał zmroziła mu krew w 

żyłach i opróżniła żołądek. O wiele bardziej przeraża jednak historia promu kosmicznego Mary Celeste, 

który wyszedł z hiperprzestrzeni opuszczony przez załogę, a ekipy ratownicze odnalazły w kajucie 

kapitańskiej niedopitą, parującą herbatę… 

Zapamiętajcie sobie dobrze dzieciaki – z hiperprzestrzenią nie ma żartów. Nigdy sobie z niej nie 

żartujcie. Nigdy. 

Liść został wyrzucony w końcu ze swojego bąbla-nie-bąbla anty-przestrzeni gdzieś w naprawdę odległej 

galaktyce. Na cmentarzysku okrętów, do którego trafiają ci pechowcy, dla których wartość XW17-C-A 

jest tożsama z XW17-C-B albo durnie, którzy targają ze sobą podczepiony do statku eksperymentalny 

prototyp broni, który zaburza wyliczenia komputera nawigacyjnego, aż te stają się nic nie warte. Mimo 

to przynajmniej żyliśmy, a randki na cmentarzach potrafią być całkiem romantyczne. Jeśli oczywiście 

macie przy sobie kogoś, kto rozkleja się widząc stare i zniszczone transportowce i myśląc, w jaki portach 

bywały, czego były świadkami i jaka tragiczna opowieść kryje się za ich ostatnim miejscem spoczynku. 

Niestety czasami cmentarze bywają nawiedzone i nie mówimy tu o duchach pilotów, które 

podzwaniają kluczami francuskimi i wykrzykują „Pomóż mi Jedi, jesteś moją jedyną nadzieją!”. To 

dobre dla kiepskich filmów. Kosmiczne cmentarzyska nawiedzane są przez Pożeraczy Gwiazd, a to nie 

przelewki. Te bestie są równie stare, co galaktyki, a niektórzy twierdzą, że pochodzą z czasów poza 

czasem, gdy nie był umarłym ten, kto spoczywał wiekami… Czy jest w tym ziarno prawdy? Nie wiem, 

ale uwierz mi, że pomyślisz o tym wszystkim, gdy obejrzysz jedną z tych bestii z bliska. Jeśli oczywiście 

to przeżyjesz. Tym bardziej nie spodziewasz się innych spotkać innych Rebeliantów w tej odległej 

galaktyce. 

A jednak ich spotykasz… 


