
Czy opowiadałem wam o tym jak dostałem przezwisko “Ogrodnik”? To ciekawa           
historia o tym, że należy trzymać język za zębami. Podczas treningu w pięknej okolicy              
chciałem zabłysnąć i powiedziałem na ogólnym kanale, że lepiej być wojownikiem w            
ogrodzie niż ogrodnikiem na wojnie. Sądziłem, że mi przytakną - a w słuchawkach martwą              
ciszę przerwał dopiero rechot sierżanta. Po chwili, ze śmiechu ryczał cały pluton a ja              
zrobiłem się czerwony ze wstydu. Do końca szkolenia już nawet cholerni kucharze w mesie              
wołali “specjalna porcja dla Ogrodnika!”  

Tę historię znała przedtem tylko Delian Tok. Opowiedziałem to nawet na jednym z             
wcześniejszych holowidów. Te ostatnie zniszczyła. W jej ostatnich chwilach widziałem jak           
płacze i wyje z bólu torturowana na moich oczach przez imperialnych. Nie zapomnę tego              
widoku do końca życia. 

Nie wiem dlaczego, po co i jak mnie wypuszczono. Może to agentka Mot-Evon             
oddała przysługę, ale może to tylko intryga, sprytny manewr wywiadu Imperium. Może liczyli             
na to, że wietrząc kolaborację - wykończą mnie sami Rebelianci? Wiem, że musze od nowa               
zdobyć zaufanie mojego korpusu, i musze sobie na to zasłużyć - zasłużyć na to, że to ja                 
przeżyłem. W okolicy Yagomir znaleziono kapsułę ratunkową, ale w środku byłem sam. 

Okazja do rehabilitacji przychodzi szybko. Porucznik Valorum, dowódca Regimentu         
wysyła Iskrę z misją odbicia V007. Co prawda, nie wiemy gdzie jest, ale wiemy kto może                
wiedzieć. To misja prawie samobójcza, ale z tą drużyna nic nie jest niemożliwe. Ta ekipa               
obrosła już legendą, a droid jest nie tylko bohaterem - jest największą osobliwością jaką              
widziałem. Tylko teraz trzeba go uratować z więzienia Imperium. Zaczynam się tylko            
zastanawaić czy przypadkiem nie rozgniewałem czymś Mocy, bo coraz więcej członków           
grup i drużyn z którymi lecę na misje nie wraca. Staram się jak mogę, ale oni wpadają w                  
pułapki, rozbijają statki, poświęcają życie atakując szturmowców. Kontrwywiad Sojuszu też          
coś podejrzewa - nawet ich nie winię. Nikt tak po prostu nie ucieka z krążownika Imperium.                
Po starej znajomości dostaję ostrzeżenie, że jestem bacznie obserwowany. 

Na Rem-Bubie bothanin Ditto w zamian za kody komunikacyjne Imperium dzieli się            
informacją o lokalizacji tajnego więzienia gdzie prawdopodobnie trzymają V0. Lecimy na           
Nam-Horios, ale podobno nie tylko mu szukamy tam zguby. Czyżby inne, zbuntowane            
droidy? 

Mam szczęście, że trafiłem na Iskrę, a to co pokazał nasz pilot to pełne mistrzostwo.               
Jak rasowy agent specjalny zignorował komunikację z dowództwem aby nie narażać misji, a             
zarazem nie wciągnąć floty Sojuszu w pułapkę. Może miał jeszcze swoje powody, ale taki              
poziom samodzielności, graniczący z niesubordynacją, zasługuje na podziw.  

W systemie więziennym stróżuje uszkodzony w bitwie o Yagomir niszczyciel          
imperialny. Nie może nas nie zauważyć więc robi się gorąco. Wystrzeliwujemy kapsułę jak             
lądownik - w kierunku planety, a Blackstar musi dokonać cudów żeby zgubić pościg całej              
eskadry Tie-fighterów. Galaktyczna Akademia Przetrwania ostrzega - nie róbcie tego na           
własną rękę, chyba że macie obok siebie Rycerza Jedi.  

Nie roztrzaskaliśmy się, ale nie zważając na to planeta Nam Horios próbuje ze             
wszystkich sił nas zabić. Warunki są bardzo ciężkie, szczątkowa atmosfera, pełna ostrych            
kryształów pustynia i huraganowy wicher bezustannej burzy. Minimalna widoczność i brak           
łączności z powodu silnie zjonizowanych cząstek. Ja osobiście uwielbiam taką pogodę.           
Wreszcie czuję że żyję. Shar Corso też daje sobie nieźle radę. Wybornie brniemy w kierunku               
osłon energetycznych bazy więziennej. Skrystalizowane formacje skalne kryją w sobie          
pęknięcia i tunele, którymi dostajemy się do wnętrza, pod spodem osłony.  



Dotarliśmy w ostatniej chwili. Droid V007, cel naszej misji walczy o życie. Baza pełna              
jest jednakowych, jakby sklonowanych strażników, skorumpowanych przez Imperium        
Messańczyków i wypełnionych cel. A w samym środku my - specjaliści od rozróby i              
bezhołowia. Aby zwiększyć chaos, otworzę potem cele i uwolnię pozostałych więźniów.           
Podczas ucieczki zgarniemy kogo sie da. Cennym dla Rebelii uciekinierem będzie           
torturowana i oślepiona za domniemaną zdradę Hyzan Tru, oficer Imperium.  

 
 

Galaktyczna Akademia Przetrwania ma dla Was, ale        
także dla wszystkich mniej odważnych poszukiwaczy      
przygód, dwie rady: 1. Zaciągnijcie się do marynarki        
wojennej i módlcie do Mocy żeby nie trafiono waszego         
statku; 2. Strzelajcie z ukrycia, z daleka, w plecy. Efekt          
jest dokładnie taki sam jak walka z bliska, twarzą w          
twarz - ale macie dodatkowe opcje na wypadek        
niepowodzenia. Stojąc nad dymiącym ciałem     
czerwonoskórego wojownika, którego zabiłem w     
najbardziej tchórzliwy sposób, a potem odlatując jako       
pasażer najlepiej pilotowanego statku Rebelii po tej       
stronie Rubieży, zastanawiam się czy właśnie tak muszą        
radzić sobie “ogrodnicy na wojnie”. Mówiłem wam już,        
jak dostałem swoje przezwisko?  
 
 

 


