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ROZDZIAŁ 

1 
Porucznik marynarki Jart Eyan wyglądał na wypoczętego i zadowolonego z życia. Gdyby wiedział, że tego życia 

zostało mu dwanaście minut, z pewnością straciłby dobry humor; na szczęście oszczędzono mu tej wiedzy. 
Zszedł z rampy wahadłowca, przystanął w doku „Domu Jeden” i rozejrzał się wokół. Kiedy po raz ostatni oglądał 

tę część statku, większość dokujących tu wahadłowców i statków wojskowych nosiła ślady walki i zaniedbania, 
nieuniknione w każdej dłuższej kampanii. Teraz jednak wszystkim przywrócono dawną świetność. Czas, jaki „Dom 
Jeden” spędził w stoczniach Coruscant, nie został zmarnowany. 

Eyan był Twi’lekiem, przedstawicielem humanoidalnego gatunku, wyróżniającego się dwoma bliźniaczymi 
mięsistymi wyrostkami - lekku - które zwisały z głów w miejscu, gdzie człowiek ma włosy. Ludzie często 
zapominali, że lekku, zwane również głowoogonami, są w istocie splotami nerwów, co dawało Twi’lekom przewagę 
w ocenie sytuacji i wyczuwaniu możliwych zagrożeń. 

Eyan zadrżał. Ryloth, rodzinna planeta Twi’leków, była upalnym światem. Na „Domu Jeden”, statku, który został 
zaprojektowany dla istot wodnych, jakimi byli Kalamarianie, panowała temperatura dość niska, więc czuł się tu nie 
najlepiej. Mundur oficera Nowej Republiki, jaki miał na sobie, nie wystarczył, aby poprawić sytuację. 

Pomimo wszystko Eyan uśmiechał się, wyszczerzając kły drapieżnika. Dobrze było wrócić. 
Adiutantka - kobieta - podeszła i energicznie zasalutowała. 
- Witamy z powrotem. Mam nadzieję, że miło pan spędził urlop. 
- Och, oczywiście. - Eyan zmarszczył czoło, usiłując sobie przypomnieć, jak właściwie spędził ten urlop, ale 

zrezygnował. Jednym gestem objął statek i dok. 
- W jakim jest stanie? 
- Sto procent sprawności. Admirał musi tylko wskazać kierunek i wyruszymy natychmiast. 
- Doskonale. 
- Kilka minut temu dostał pan wiadomość od żony. Była oznakowana jako pilna. 
- Czy kapitan ma dzisiaj służbę? 
- Teraz nie. 
- Dobrze. Odbiorę wiadomość, a dopiero potem zgłoszę się oficjalnie. - Eyan podziękował jej skinieniem głowy i 

ruszył do swojej kwatery. 
O co chodzi żonie? Przecież dopiero co się rozstali - podobnie jak wielu innych oficerów Nowej Republiki, po 

przeniesieniu na dawną stołeczną planetę Imperium sprowadził tam również swoją rodzinę. Spędził z nią cały urlop i 
widzieli się całkiem niedawno. Zmarszczył brwi, usiłując sobie przypomnieć, jak właściwie spędzali ten wspólny 
czas. Wspomnienia jednak nie nadchodziły. Prześladowało go uczucie, że umyka mu coś istotnego. 

W kwaterze uruchomił osobisty terminal i otworzył pocztę. Oprócz licznych komunikatów związanych ze służbą 
odnalazł wiadomość od żony, oznaczoną jako priorytetowa. Otworzył ją. 

Ujrzał żonę siedzącą w ciemnoczerwonym fotelu z wysokim oparciem, który stał przed ich domowym 
terminalem. Wyglądała na zmartwioną, a zielonkawa skóra miała odrobinę bledszy odcień, niż powinna. Spojrzała w 
bok, jakby porozumiewając się wzrokiem z kimś, kto znajdował się poza zasięgiem kamery. 

- Jart - powiedziała - ci Wookie znowu tańczą w salonie. 
Eyan wyłączył wiadomość, nie zawracając sobie głowy wysłuchaniem do końca, i natychmiast ją skasował. 

Wprowadził z klawiatury do terminalu kilka rozkazów; zdziwił się przelotnie, jak może być tak szybki, tak pewny 
siebie, nie mając pojęcia, co właściwie robi. Oczywiście, pomyślał. Ci przeklęci Wookie znowu tańczą w salonie. 
Wyjął broń z kabury - niewielki, lecz potężny miotacz - i sprawdził, czy jest całkowicie naładowana. Włożył miotacz 
do kieszeni i wyszedł. Dobrze wiedział, co ma zrobić, żeby pozbyć się tych tańczących Wookie. 



 
- Jeśli chodzi o strategię, w walce pomiędzy największymi statkami: „Pięścią” a „Mon Remondą”, nie wydarzyło 

się nic szczególnego. - Przemawiający był Gamorreaninem, humanoidem o świńskim ryju. Gatunek ten był znany ze 
swojego wojowniczego usposobienia, ale tego akurat osobnika łączył z nim jedynie wygląd. 

Mówił w języku basic, co leżało poza granicami możliwości innych Gamorrean. Jego głos nie był zresztą 
naturalny; każde słowo artykułował dwukrotnie, raz jako gardłowy bulgot, który dla większości ludzi był jedynie 
bełkotem, a drugi raz przez mechaniczny implant, który miał w gardle. Był też jedynym Gamorreaninem, który nosił 
mundur dowództwa floty Nowej Republiki. 

Na ramieniu pomarańczowego kombinezonu pilota miał naszywkę jednostki, znacznie czystszą i nowszą niż 
reszta ubioru. Emblemat przedstawiał białe koło, pośrodku którego umieszczono srebrzystoszary symbol Nowej 
Republiki - stylizowanego ptaka z rozpostartymi skrzydłami. Na białym tle widniało też dwanaście czarnych, 
widzianych z góry sylwetek X-wingów. Jedna z nich, w lewej dolnej części okręgu, była duża, pozostałe jedenaście - 
trzy razy mniejsze. Wszystkie skierowane były w górę i w prawo, jakby leciały w zwartej, precyzyjnej formacji. 
Białe koło otaczał szeroki niebieski pierścień w złotej obwódce. Była to zupełnie nowa odznaka zupełnie nowej 
formacji - Eskadry Widm. 

Istota po drugiej stronie stołu holograficznego, do której zwracał się Gamorreanin, również wyglądała niezwykle, 
choć tę rasę dość często spotykano w wojskach Nowej Republiki. Admirał Ackbar był przedstawicielem Kalamarian, 
humanoidów o rybich rysach twarzy i gumowatej skórze. Wprawdzie we flocie Nowej Republiki służyło wiele istot 
tej rasy, jednak nieczęsto zdarzało się, aby ich imieniem nazywano manewry bitewne czy typy myśliwców, jak to 
miało miejsce w przypadku Ackbara. 

- Właściwie - ciągnął Gamorreanin - Zsinj miał tylko jedną możliwość manewru, jeśli chciał zachować 
„Pocałunek Brzytwy”. Wskazał ręką na powtórkę bitwy w głębokiej przestrzeni, odtwarzaną właśnie przez 
holoprojektor. - Widzisz, jak kombinuje, żeby utrzymać „Żelazną Pięść” pomiędzy nami a „Pocałunkiem Brzytwy”? 
Zobacz, zwolnił nawet tempo ucieczki, żeby zrównać się z uszkodzonym statkiem. Wszystko jak po sznurku, pod 
dyktando naszych chłopców. 

Głos admirała Ackbara, niski i chropawy, brzmiał bardziej stanowczo niż zwykle u jego rasy. 
- Więc nie widzisz nic interesującego w tym starciu. 
- Proszę mi wybaczyć, tego nie powiedziałem. - Gamorreanin pokręcił regulatorami, aby nastawić zbliżenie 

holoprojekcji na drugi z superniszczycieli gwiezdnych. Z tej odległości obaj z Ackbarem widzieli na powłoce 
potężnego statku niezliczone pożary. Wyżej ścierały się w walce roje myśliwców Nowej Republiki i Imperium. 

- Z punktu widzenia logiki - ciągnął Gamorreanin - bardzo interesujące jest zachowanie Jeden-Osiemdziesiąt 
Jeden. Poza tym, że demonstracyjnie lojalna eskadra Imperium nie powinna działać ramię w ramię z takim 
zbuntowanym łotrem jak Zsinj, jest coś dziwnego w sposobie ich walki. 

Twarz Ackbara wyrażała zainteresowanie. 
- Nie zauważyliśmy w naszych analizach żadnych nieprawidłowości. Ale oczywiście ty byłeś na miejscu. 
- Muszę sprostować: nie było mnie tam. Przez większą część walki tkwiłem w pułapce na „Żelaznej Pięści”, 

usiłując zmusić mój myśliwiec do współpracy. Sam zauważyłem to dopiero teraz, kiedy pokazał mi pan te zapisy. 
Pojedyncze pary myśliwców wydają się odpowiadać w poszczególnych sekwencjach ataku w zaskakująco podobny 
sposób. Proszę spojrzeć. - Gamorreanin wskazał parę myśliwców przechwytujących TIE, wyróżniających się 
poziomymi czerwonymi paskami na matrycach solarnych skrzydeł. Kiedy od tyłu atakowała je para X-wingów, TIE 
odbijały w ciasnym skręcie w lewo i nieco w dół. X-wingi nie były w stanie powtórzyć tego manewru. 

Gamorreanin zatrzymał holoprojektor, przesunął oko kamery wzdłuż „Żelaznej Pięści” i odnalazł kolejną parę 
myśliwców przechwytujących 181. Przewinął nagranie, na którym oba statki zmierzały właśnie do kolejnego 
skupiska walki, po czym przełączył na normalne tempo. 

- Proszę, tutaj dwa A-wingi z Eskadry Oszczepu podchodzą od tyłu wzdłuż tego samego wektora. Widzi pan, jak 
myśliwce przechwytujące skręcają dokładnie w ten sam sposób. Wiodący przyjmuje wyższą pozycję i nieco płytszy 
kąt nawrotu, a skrzydłowy schodzi niżej i wchodzi w znacznie ciaśniejszy skręt. 

- Przypadek. 
- Nie. Kąt ataku dyktuje sposób, w jaki działają. Tyle że w przypadku Jeden-Osiemdziesiąt Jeden nie jestem 

pewien, co to oznacza. 
Ackbar pochylił się do przodu, całą postawą wyrażając nagłe zainteresowanie. 
- Pokaż mi coś jeszcze. 
 
Porucznik Eyan wszedł do gabinetu admirała z szerokim, drapieżnym uśmiechem mięsożercy. 
Adiutant, siedzący przy biurku obok drzwi, odwzajemnił uśmiech. Ten mężczyzna wyglądał tak, jakby wojskowe 

jedzenie świetnie mu służyło, a nawet jakby mogło służyć mu nieco gorzej. Wstał i zasalutował. 



- Witamy z powrotem. Zdaje się, że wypoczął pan na urlopie. 
Eyan wyciągnął miotacz z kieszeni, wbił go w żołądek adiutanta i nacisnął spust. Strzał wbił mężczyznę w fotel; 

huk prawie całkowicie stłumił kontakt lufy z ciałem ofiary. 
- Istotnie - rzekł porucznik. 
Sięgnął poprzez drgające jeszcze ciało i wcisnął guzik ukryty pod blatem biurka. Drzwi do gabinetu Ackbara 

stanęły otworem. 
 
Admirał podniósł wzrok na wchodzącego oficera. 
- O, porucznik Eyan. Przedstawiam panu oficera Voorta saBinringa, znanego również jako Prosiak. Jest pilotem 

Eskadry Widm i geniuszem matematycznym. SaBinring, to porucznik Jart Eyan, oddział ochrony. 
Prosiak wstał i zasalutował oficerowi. 
- Miło mi pana poznać. 
Eyan oddał honory. 
- Mnie również. 
Wyjął zza pleców miotacz, wbił go w brzuch Prosiaka i nacisnął spust. 
 
Dziwna sprawa, pomyślał Prosiak. Jakie to wszystko nagłe. W jednej chwili jesteś w doskonałym zdrowiu, w 

następnej umierasz. Z bólu stracił zdolność widzenia, żar trawił mu wnętrzności i przeżerał na wylot, jakby ktoś 
rozpalił mu w brzuchu ognisko. Dźwięki ledwo do niego docierały. Wiedział, że leży na plecach, ale nie miał 
pojęcia, jak się znalazł w tej pozycji. 

Zdaje się, że mam przed sobą tylko kilka chwil życia. To interesujące, stwierdził. 
Jednak nauka, która go przekształciła, obdarzyła kontrolą nad emocjami i dała matematyczne zdolności - co 

zwróciło na niego uwagę admirała Ackbara - nie odebrała mu wszystkich biologicznych imperatywów, które wiązały 
się z gamorreańską naturą. W głębi jego umysłu rozległ się drugi głos, który z każdą chwilą przybierał na sile: „Żyć, 
umrzeć, co za różnica… Zabić go! Tłuc, aż jego kości zmienią się w miazgę, wbić kły w jego ciepłe ciało i wydrzeć 
życie! ZABIĆ!” 

Prosiak otworzył oczy. Morderca stał o kilka metrów od niego z bronią wycelowaną w Ackbara. Mówił coś, ale 
do Prosiaka nie docierały słowa. 

Słowa zresztą nie miały znaczenia. Ten Twi’lek jeszcze nie zabił Ackbara. Prosiak sięgnął do lewego rękawa i 
drżącą ręką wyciągnął wibronóż, zwykłą część wyposażenia członków jego eskadry. Włączył go kciukiem. Wydał 
potężny ryk, o którym wiedział, że paraliżuje ludzi lękiem, i rzucił nożem. 

Cel drgnął i zwrócił się ku niemu, żeby strzelić jeszcze raz. Wibronóż, zamiast trafić w pierś, uderzył w miotacz, 
tnąc metal w miejscu, gdzie lufa stykała się z osłoną spustu. Broń eksplodowała z jasnym błyskiem i morderca 
odrzucił ją od siebie. 

Prosiak usiłował wstać, ale stwierdził, że drżące nogi nie chcą go słuchać. Ujrzał, jak Ackbar z boku rzuca się na 
mordercę, a połączone błoną palce Kalamarianina zaciskają się na gardle Twi’leka… ale porucznik Eyat bez trudu 
wyrwał się z uścisku admirała i popchnął go na ścianę. A potem powoli, jak gość zasiadający do obficie 
zastawionego stołu, usiadł na nim i objął dłońmi jego szyję… 

Prosiak zmusił się do wstania. „Pozostały czas… szacunkowo dziesięć sekund. Zabić, zabić, zabić. Trudno coś 
zobaczyć. To efekt uboczny wstrząsu. Oderwać mu ramię i rozedrzeć na kawałki, aż zawrzeszczy się na śmierć. Jest 
silny, jest nienaturalnie silny”. 

Rzucił się ku zabójcy; po drodze odbił się od krawędzi biurka, nabierając prędkości. Ofiara zwróciła się ku niemu 
z wyrazem zdumienia na twarzy. 

Wtedy uderzył. 
 
Po drugiej stronie muru, oparta o ścianę mesy, stała pani chorąży. Nagle coś ją wyrzuciło do przodu. Uderzyła w 

podłogę z ogromną siłą, a kaf z kubka ochlapał jej buty, gdy wylądowała po drugiej stronie mesy. 
Wszyscy w mesie ze zdumieniem patrzyli na wygiętą metalową płytę, która do niedawna stanowiła gładką ścianę. 

Ktoś podszedł, aby zbadać kobietę. Pozostali pospiesznie ruszyli w kierunku wyjścia. 
 
Prosiak odsunął biurko, żeby nie przygniotło admirała Ackbara. Poruszał się znacznie wolniej, niż by chciał. Nie 

zostało mu już wiele sił. 
Objął wzrokiem swoje dzieło. Głowa Twi’leka prawie przestała istnieć. Miazga, w którą się zamieniła, bardzo 

podobała się jednemu z głosów w głowie Prosiaka, choć wyraźnie napawała obrzydzeniem drugi. 
Admirał Ackbar zbierał się z podłogi, mówiąc coś, ale Gamorreanin nic nie rozumiał. 
Upadł, czując, jak żar i ból w jego brzuchu ogarniają go całego. 



 
Dwa myśliwce przechwytujące TIE skręciły, manewrując po szerokim łuku w poszukiwaniu nieprzyjaciela. 

Powierzchnia księżyca migała pod ich kadłubami. 
Gdyby ktoś zobaczył te statki po raz pierwszy, wydałyby mu się zabawne. Ich kabiny - kule zbudowane wbrew 

prawom aerodynamiki - były niewiele wyższe od człowieka. Z dwóch stron wystawały wsporniki skrzydeł - grube 
słupy, każdy mniej więcej długości obwodu kabiny. Na końcu każdego z nich znajdowała się matryca solarna, 
wygięty, prawie elipsoidalny płat z głębokim wycięciem na przedniej krawędzi. Normalne myśliwce TIE z powodu 
kulistych kabin nazywano gałami; myśliwce przechwytujące w slangu pilotów Nowej Republiki zyskały miano 
skosów. 

Skosy przestawały jednak wydawać się zabawne, gdy tylko zaczynały manewrować lub wdawały się w walkę. 
Były szybkie i zwrotne, wyposażone w cztery lasery, z których każdy bez trudu przebijał powłokę myśliwca. 
Stanowiły jedno z najbardziej zabójczych narzędzi w arsenale Imperium. 

Te dwa myśliwce nie były jednak pilotowane przez żołnierzy Imperium. 
- „Łotr Dwa”, tu dowódca. Sprawdzam łączność. 
- Słyszę cię dobrze. 
- Dwa niezidentyfikowane odczyty na moim ekranie na dwa osiem pięć. Leć za mną. 
- Siedzę ci na skrzydle. 
Prowadzący myśliwiec skierował się ku odległemu sygnałowi; drugi zdecydowanie podążył w ślad za nim. 

Manewrowali pewnie i nieco ryzykownie. W ciągu kilku chwil przeciwnik - dwa maleńkie jasne punkty nad 
horyzontem - pojawił się w zasięgu wzroku. 

- „Dwójka”, komputer podał mi przybliżoną identyfikację. Jeden Interceptor i jeden X-wing. 
- Też to widzę. X-wing prowadzi. Może się rozdzielimy? Wtedy i oni się rozłączą, żeby nas zaatakować. 
- Hmm… nie, jeszcze nie. Na razie trzymajmy się imperialnych zasad, niech to będzie prawidłowy test. 
- Jasne. 
Zanim odległość zmalała do zasięgu strzału, nadlatujące myśliwce otworzyły ogień. Co ciekawsze, 

nieprzyjacielski TIE trzymał się za X-wingiem, to wznosząc się w górę, to opadając w dół, aby oddać strzał. 
Dwa myśliwce robiły uniki i podskakiwały, wymykając się salwom i odpowiadając równie intensywnym ogniem. 

Strzały odbiły się od przednich tarcz X-winga i rozproszyły w niewielkiej odległości od powłoki. 
- Hej, wiem już - rzekł „Dwójka”. - Używasz… 
Czerwony strumień ognia laserowego uderzył w dolną część jego okrągłego iluminatora. „Dwójka” eksplodował 

w jaskrawej kuli ognia, a myśliwiec dowódcy zakolebał się niebezpiecznie pod naporem gazów 
rozprzestrzeniających się od centrum eksplozji. Nieprzyjacielskie myśliwce śmignęły obok. 

Chociaż zginął, „Dwójka” nie przestawał mówić, a jego głos wydobywał się z komunikatora dowódcy jak przekaz 
z krainy umarłych. 

- Ojej, przepraszam, Wedge. 
- Nie ma sprawy, Tycho. - Wedge Antilles ostro skręcił w lewo, ruszając w pościg za napastnikami. 
Zamiast się rozdzielić, by szybszy myśliwiec przechwytujący znalazł się na ogonie Wedge’a, atakujący pozostali 

razem, choć zmienili formację: X-wing znalazł się teraz z tyłu, a myśliwiec przechwytujący podskakiwał w górę i w 
dół przed jego dziobem. Była to zwarta, ekonomiczna formacja i Wedge skinął głową z zadowoleniem. Zbliżając się, 
nieprzyjaciel użył myśliwca jako bariery, pozostając pod osłoną jego tarczy, z wyjątkiem krótkich chwil, kiedy 
wychylał się, aby oddać strzał. Podchodząc do ataku, X-wing musiał skierować większość energii na przednie tarcze. 
Teraz, kiedy uciekali, myśliwiec wciąż pozostawał pod osłoną X-winga, a ten przerzucił całą energię na tylne tarcze. 

Wedge przyspieszył w kierunku wrogiej pary, wznosząc się nieco powyżej ich płaszczyzny lotu. Wiedzieli, że ich 
nie wyprzedzi, że pozostanie w tyle, strzelając do ich stosunkowo słabo osłoniętych ogonów, dopóki ich nie 
zniszczy. Ich taktyka musiała zatem polegać na ucieczce w odpowiednio wybranym momencie. X-wing nie będzie w 
stanie wymanewrować Wedge’a, więc z pewnością to Interceptor spróbuje go zalecieć od tyłu. A to oznacza, że 
zanim się rozłączą, odczekają, aż wda się w walkę z X-wingiem. 

Symbol komputerowy, przedstawiający X-winga na ekranie czujników, zadygotał lekko, sygnalizując 
naprowadzenie na cel. Wedge zignorował to i zanurkował poniżej płaszczyzny lotu X-winga, jak gdyby próbował 
zestrzelić drugi myśliwiec. W połowie manewru ściągnął jednak drążek, ostro wznosząc się ku górze. 

Nieprzyjacielski myśliwiec, lecąc ponad dziobem X-winga w desperackiej próbie skorzystania z jego osłony przed 
Wedge’em, zawibrował na ekranie w taki sam sposób. Wedge strzelił i ujrzał, że zielone smugi z trzech jego laserów 
trafiły w silniki nieprzyjaciela. Skos eksplodował na tle nieba i Wedge musiał ostro skręcić w lewo, żeby nie 
zahaczyć o najgęstszą część chmury odłamków. 

X-wing skorzystał z jego nagłego uniku i skręcił w prawo - bardzo ostro - aby spróbować kolejnego ataku 
czołowego. Wedge przełączył się na ogólną częstotliwość i oznajmił: 



- Koniec ćwiczenia. 
Głos Garika „Buźki” Lorana, dawnego młodzieńczego aktora, idola Imperium, a obecnie pilota Nowej Republiki, 

rozległ się znowu: 
- Ale przecież ja jeszcze żyję! 
- Masz coś przeciwko? 
- Nie całkiem. Jestem tylko ciekaw. 
Widok powierzchni księżyca i manewrującego X-winga znikł, ustępując miejsca czerni. Wedge sięgnął do włazu, 

umieszczonego w miejscu, gdzie w prawdziwym myśliwcu przechwytującym znajdują się silniki jonowe, i 
wygramolił się na zewnątrz. 

Pokój był duży, zastawiony stołami, krzesłami i konsolami symulatorów. Większość z nich była wąska, 
dostosowana do wnętrza kabin X-winga, Y-winga i A-winga, typów myśliwców używanych przez siły Nowej 
Republiki. Było też jednak kilka kulistych, podobnych do tego, który właśnie opuścił Wedge. W pomieszczeniu 
tłoczyli się piloci, przeważnie ubrani w pomarańczowe kombinezony Nowej Republiki, oraz technicy w 
ciemniejszych ubraniach. Piloci kręcili się wokół konsoli symulacyjnych, monitorując wysiłki ćwiczących kolegów 
na wysoko umieszczonych ekranach. 

Po drugiej stronie zatłoczonego pomieszczenia Buźka Loran zeskoczył zwinnie na podłogę, z zainteresowaniem 
zerkając w stronę Wedge’a. Wedge zauważył, jak jedna ze szkolących się pilotek spojrzała w jego kierunku najpierw 
raz, potem drugi, już znacznie uważniej, po czym chwyciła się dłonią w okolicy serca i szepnęła coś do ucha 
koleżance. Buźka, niezwykle urodziwy chłopak o przenikliwych zielonych oczach i artystycznie zmierzwionych 
czarnych włosach, często wywoływał wśród pań takie reakcje. Wedge pomachał mu ręką. 

W chwilę potem dołączyli do nich pozostali dwaj piloci: oficer Lara Notsil, drobna kobieta o puszystych blond 
włosach i delikatnej urodzie, pozostającej w sprzeczności z jej zręcznością i zaciętością w walce, oraz kapitan Tycho 
Celchu, jasnowłosy mężczyzna o twarzy sugerującej, że przeszedł już w życiu niejedno. Tycho odezwał się 
pierwszy: 

- Dlaczego skończył pan symulację, komendancie? 
- Mieliśmy tylko sprawdzić nową taktykę naszych młodszych kolegów - wyjaśnił Wedge. - Kiedy ty i Lara 

odpadliście, walka stała się klasycznym starciem X-winga z TIE. Oczywiście, one też nie są bez znaczenia, lecz nie 
po to tu przyszliśmy. - Spojrzał na Buźkę. - Jaka jest twoja opinia o skuteczności waszej taktyki? 

Buźka wzruszył ramionami, ale nie wyglądał na uszczęśliwionego. 
- Nie jest wcale tak dobra, jak sądziłem. 
- Według ciebie doświadczony nieprzyjaciel ma być tak zbity z tropu tym, co wyprawiasz, że bez trudu da się 

zabić? 
- Nie. Miałem tylko taką nadzieję. 
- Lara, a ty? 
- No cóż, jedno ćwiczenie nie ma większego znaczenia statystycznego - odparła. - Cokolwiek powiem, wszystko 

będzie przedwczesne. Nieważne. Ale sądzę, że taktyka zadziałała tak, jak powinna. Tarcze Buźki dały mi niezłą 
osłonę zarówno podczas podchodzenia, jak i odejścia, mimo że sprzątnął mnie pan bez trudu. W sumie chyba 
okazała się skuteczna. 

Tycho skinął głową. 
- Zgadzam się. Ale sądzę, że to taktyka jednorazowa, dobra w podwójnym ataku frontowym lub w sytuacji, kiedy 

para X-wing/TIE zmierza do pojedynczego celu. Najlepiej użyć jej na początku starcia, a później dać spokój. 
- A ja powiedziałbym, że warta jest dalszych ćwiczeń i analizy - odparł Wedge. - Buźka, Lara… opracujcie kilka 

automatycznych symulacji, żeby Widma miały okazję sobie poćwiczyć. - Sprawdził chronometr na przegubie ręki. - 
Ale nie teraz. Mamy mniej więcej dziesięć minut do odprawy. Jesteście wolni. 

Dwójka młodszych pilotów zasalutowała i ruszyła ku zatłoczonemu korytarzowi. 
- Hej! - zawołał za nimi Wedge. 
Obejrzeli się - Buźka z zaciekawieniem, Lara ze skruszoną miną, jakby nie była pewna, czy zasalutowała przed 

odejściem. 
- Opracowanie takiej taktyki jest jednym z powodów, dla których stworzyłem Eskadrę Widm. Dobra robota. 

Starajcie się tak dalej. 
Uśmiechnęli się i zawrócili w kierunku wyjścia. 
 
Większość członków Eskadry Łotrów i Eskadry Widm siedziała już na swoich miejscach w półkolistym 

audytorium, gdzie odbywały się odprawy. 
- Komendancie Antilles, broń się! 
Słysząc głos Wesa Jansona, Wedge obejrzał się. Wiecznie młodzieńczy pilot, jeden z dowódców Eskadry Widm, 



stał naprzeciw niego; celował z notatnika, jakby to był miotacz, z uporem naciskając klawisz transmisji. Wedge 
westchnął i podniósł własny notatnik, aby odebrać przesyłany plik. Żarty Jansona stanowiły jednak dobry znak. 
Można było przypuszczać, że wieści, na które czekał Wedge, nadeszły wreszcie - i były pomyślne. Po drodze na 
podwyższenie spojrzał na jednego z wyższych oficerów Eskadry Łotrów, Nawarę Vena, dystyngowanie 
wyglądającego Twi’leka z głowoogonami elegancko udrapowanymi na ramionach. Od niego Wedge również 
otrzymał plik danych. Wchodząc za mównicę, pobieżnie zapoznał się z transmisjami obu oficerów, po czym 
rozejrzał się po twarzach zgromadzonych podwładnych. 

Dwie eskadry, prawie w pełnej sile bojowej; najlepsi piloci, jakich zdołał zebrać i wyszkolić. Na myśl o tym, 
czego zdołał dokonać z tymi dwoma oddziałami, poczuł przypływ dumy, ale nie pozwolił, aby te uczucia pojawiły 
się na jego twarzy. 

- Dzisiaj chciałbym wam przekazać dobre wieści. Po pierwsze, Prosiak saBinring dobrze reaguje na leczenie 
bactą, odzyskał już świadomość i wszystko wskazuje na to, że wkrótce w pełni wróci do zdrowia. 

Rozległy się okrzyki ulgi i oklaski. 
- Niestety, wciąż nie znamy motywu, którym kierował się morderca, atakując Ackbara. Kiedy admirał zadał mu to 

pytanie, zamachowiec odparł, że Ackbar sam powinien wiedzieć. Jak się zapewne orientujecie, zabójca zginął w 
trakcie zamachu. Jego żona i dzieci zaginęły, śledztwo trwa. Po drugie, „Mon Remonda” jest w przeddzień 
opuszczenia doku. Jutro o tej porze wrócimy w przestrzeń i zaatakujemy lorda Zsinja. 

Wieść ta wywołała kolejną falę oklasków. „Mon Remonda”, potężny krążownik kalamariański, który był statkiem 
flagowym floty pod dowództwem Hana Solo, został poważnie uszkodzony w ostatnim pojedynku z gwiezdnym 
superniszczycielem lorda Zsinja, „Żelazną Pięścią”. Siły Zsinja ucierpiały jednak znacznie bardziej. 

- Po trzecie, z tego właśnie powodu jest to wasza ostatnia przepustka. Jutro o piętnastej meldujecie się w doku 
wahadłowca, spakowani i z czystym kontem. Do tej pory możecie robić, co chcecie. Życzę miłego dnia. 

Po chwili dodał: 
- Nie możemy jednak zapomnieć, że ostatnio, kiedy mieliśmy przepustki na Coruscant, tajny oddział, 

prawdopodobnie należący do sił Zsinja, omal nie wymordował Widm. Proszę więc przestrzegać następujących 
zasad: tylko cywilny strój. Wiem, że Widma właśnie dostały swoje emblematy, ale musicie je schować na czas 
przepustki. Bardziej charakterystyczne osoby… wiecie, o kim mówię… muszą trochę zmienić swój wygląd i 
trzymać się z dala od barów, chętnie uczęszczanych przez pilotów. Po czwarte, muszę was zawiadomić o kilku 
zmianach. Widma mają w rejestrze nowego pilota… Targon, proszę wstać. 

W tylnej części amfiteatru jeden z obecnych podniósł się z miejsca. Łotry i Widma odwrócili się, żeby go 
zobaczyć. 

Nowy pilot był Devaronianinem - 
 
 
Tom VII cyklu X-WINGI: Rozkaz Solo 
Tytuł oryginału: Solo Command
Aaron Allston 
 
Tłumaczyła z angielskiego: Aleksandra Jagiełowicz 
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