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TYLKO 2 KREDYTY!!! 

Szlachetna sztuka galaktycznych bitew 

- Majorze, czy chcesz obejrzeć moje modele? - jej głos był aksamitny i delikatny niczym skrzydła Tie-
Fighterów. 
- Są takie pięknie i... doskonałe - odpowiedział. 
- Dotknij ich, chwyć je pewnie w dłonie, nie są tak kruche, na jakie wyglądają - szepnęła pochylając się do 
przodu. 
- To prawda, są zarazem delikatnie, lecz pewnie leżą w dłoniach. 
- Cieszę się, że ci się podobają. A teraz, majorze, czy masz ochotę rozegrać ze mną kosmiczną bitwę? 
- Cóż, o niczym innym nie marzę. Jaką słynną bitwę masz ochotę rozegrać? 
- Hmm, może atak X-Wingiem na Gwiazdę Śmierci, tym wąskim i ciemnym korytarzem? 
- Doskonały wybór, a zatem wprowadzam do walki mojego X-Winga... 
- Oh majorze, zapomniałam już, jak dużą rozpiętość skrzydeł mają te rebelianckie myśliwce, ciężko będzie 
mu manewrować w tak ciasnym korytarzu... 
- Myślę, że gdy za sterami myśliwca siedzi doskonały pilot, wszystko jest możliwe... 
- Mówisz o tym zdradzieckim Skywalkerze? 
- Nie, Skywalker to brutalny prostak. Myślałem o Tancerzu, tylko on potrafi tak wspaniale manewrować, 
ślizgając się z jeden ściany tunelu na drugą. 
- Oh, tak, tak, doskooonały wybór. Ta bitwa, na Imperatora, wspaniale się rozpoczyna! 
- To jeszcze nic królowo, teraz atakują Tie-Fightery z samym lordem Vaderem na czele! Czas przyspieszyć, 
abyśmy mieli szansę dotrzeć do celu! 
- Majorze, nie mogę na to pozwolić. Jako wierna obywatelka, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby cię 
powstrzymać! 
- Śmiałe słowa, o pani, popatrz, pierwsze Tie-Fightery zostają daleko w tyle! 
- Taaak, znaczy nieee! Nie mogę na to pozwolić! Eskadry, przybywajcie mi na ratunek! 
- Za późno! Nie dogonią już Tancerza. 
- Możliwe, ale jak poradzi on sobie ze zwężającym się coraz bardziej tunelem? 
- To as rebelianckiego lotnictwa, umie prześlizgnąć się przez najwęższe otwory, doskonale manewrując 
chociażby w kosmicznych bazach! 
- Ahhh, wszystko na nic, moje siły nie wytrzymają już dłużej! 
- Cóż, Tancerz celuje, strzela i... Gwiazda Śmierci wybucha oślepiającym światłem! 
- Nieee, nieee, niemożliwe... taaak, widzę tę poświatę, widzę ją bardzo wyraźnie! Cóż za rozkoszna 
porażka! 

*** 
- Przegrywać z tobą majorze to niezwykła przyjemność - kobieta uśmiechnęła się, wypuszczając  zmysłowo 
ustami tytoniowy dym pachnący jaśminem. 
- Dziękuję Devorah, to niezwykłe szczęście trafić na tak wymagającą przeciwniczkę. 
- Powalczymy jeszcze kiedyś? - w jej głosie wybrzmiała nutka nadziei. 
- Uwierz mi, o niczym innym nie śmiałbym marzyć...  
 
P.S. Twierdzenia jakoby Kem Rebb był słabym pisarzem to zwykłe oszczerstwa. 


