
Wyszło za ponuro. 
Nagraj to jeszcze raz, Tok.

Kochani widzowie! Nigdy nie należy się poddawać, zawsze należy starać się zachować spokój, a
w sytuacji  trudnej improwizować. Oto znajduję się w sytuacji  pozornie bez wyjścia – nasz
statek kosmiczny rozbił  się  na niegościnnym pozbawionym atmosfery i  warunków do życia
księżycu.
Ale  nie  poddajemy  się  –  mamy
więcej  szczęścia  niż  inni  –
przeżyliśmy  katastrofę.  Należy
oszczędzać  zapas  tlenu  w
skafandrze,  ratować  co  się  da,
nadawać  sygnały  S.O.S.  w
jakikolwiek  możliwy  sposób.  Ja
wykorzystam do tego zapas paliwa z
silników  manewrowych.  Jasny
płomień  będzie  widać  na
powierzchni z bardzo daleka. 
Oczekując  na  ratunek  dobrze  jest
zająć  czymś  umysł  –  choćby
inwentaryzacją otoczenia. Nazwiemy
ten  zapomniany  świat  Teh-Ran.
Nigdy  nie  wiadomo  jak  długo
przyjdzie nam tu pozostać.
Oto  nadlatuje  jakiś  statek.
Zauważyli  nasze  znaki.  Teraz,
drodzy  widzowie,  należy  zachować
ostrożność.  Nigdy nie  możemy być
do końca pewni intencji obcych. Co
innego intencje dzikich drapieżników
–  ich  intencje  są  jasne  –  one  po
prostu  chcą  nas  zabić  i  zjeść.
Rozumne rasy Galaktyki nie są tak
prostolinijne,  mogą  mieć  ukryte
intencje. Ci okazali się być przyjacielscy. Nie zabili nas, nie porwali dla okupu, nie aresztowali.
Ujawnili swoją tożsamość i przynależność do organizacji (co, nawiasem mówiąc moi drodzy,
mogło  być  zbyt  pochopne)  a  nawet  okazało  się,  że  mamy wspólnych znajomych.  Jaka  ta
galaktyka mała. Dlatego nigdy nie możecie wątpić w siebie. Spokojnie, z Barrem Garrusem –
dacie radę!

Masz to? Mamy to? Dobra, teraz porady.

Drodzy widzowie  przed holowidami.  Jak  należy  traktować niechętne  nam osoby z  którymi
musimy podróżować w trudnych,  ekstremalnych warunkach? Mogą nas zdradzić,  wbić  nam
wibroostrze w plecy gdy tylko przestaniemy być czujni,  mogą sabotować naszą misję i  na
pewno będą starać się uciec, tak jak zrobił to tajemniczy pasażer na gapę Ram Er-Vol. Czy
powinniśmy im na to pozwolić? Czy powinniśmy się ich pozbyć? Otóż nie! W ekstremalnej
sytuacji takie osoby mogą nam także pomóc, wiedząc że gdy działają dla całej grupy uratują
także swoje życie. A gdyby to się nie udało – zawsze mogą przysłużyć się grupie jako źródło
cennych protein, prawda pani Mot Evon?

Co, nie możemy tego puścić? Nie przejdzie? Ale popatrz, nagraj to!

Kochani widzowie, to co widzicie w obiektywie to wspaniały, przepiękny okaz legendarnego
stworzenia zamieszkującego pustkę. Niewielu jest dane zobaczyć to stworzenie i przeżyć. To
Połykacz Gwiazd! Majestatyczny gwiezdny kraken, w pełnych gracji ruchach przesuwa się w
okolicy próbując pożreć stalowe latające pojazdy, a nawet małe asteroidy pełne metalicznej
rudy. Niewielu było dane zobaczyć to piękne widowisko. Bar Garrus radzi – nie zbliżajcie się do
niego bez potrzeby, to może być niebezpieczne!



Delian, teraz krótki materiał o zwiedzaniu ruin.

Oto znajdujemy się w opuszczonej starej stacji kosmicznej. Zachowując ostrożność możemy ją
zwiedzić. To dawna boja hiperprzestrzenna – bardzo stara. Niestety napotykamy ślady innych
odwiedzających.  Wandale,  barbarzyńcy,  nie  uszanowali  tego  miejsca.  Zostawili  po  sobie
zniszczenia,  brud  i  napisy.  Wymontowali  to  co  cenne.  Drodzy  widzowie,  pamiętajcie,
odwiedzając  starożytne  ruiny,  należy  zostawić  je  w  takim  stanie  w  jakim  się  je  zastało.
Wszelkie odpadki zabieramy ze sobą. Niech kolejni odwiedzający cieszą się tym miejscem w
niezmienionym stanie. Odpowiedzialna turystyka z Barrem Garrusem! 

Co? Zostaw na później może coś się wytnie, zmontuje. Jeszcze jedna krótka scenka. Zagadam
i zrobisz odjazd na planetę w dole.

Kochani,  w  sytuacji  ekstremalnej,  w  trudnych  warunkach,  podczas  odległej  wyprawy  cała
elektronika, sprzęt i droidy – wszystko może zawieść, i zawiedzie was w najmniej odpowiednim
momencie. Dlatego zamiast nosić ze sobą ciężar niepewnego wyposażenia, czasem lepiej liczyć
na  pomoc  tubylców.  Gdy  uda  się  zaskarbić  ich  przychylność,  oni  wskażą  wam  drogę  do
zapasów,  wody,  bezpiecznego schronienia  lub  drogi  ucieczki.  Tego  nie  da  się  zamienić  na
żaden,  nawet  najlepszy  sprzęt.  Teraz  oto  udajemy się  na  powierzchnię  planety  Rhelg  aby
szukać pomocy wśród mieszkańców. Liczymy, że uda się znaleźć tam znawcę tego terenu Kor –
Ronę. Znad błękitnej, wodnej planety Rhelg pozdrawia Barr Garrus i załoga Liścia (pomachajcie
do obiektywu!). Z nami przeżyjecie przygodę życia!


