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ROZDZIAŁ  1 

- Halo? 

Cisza. 

- Halo?! 

Brak odpowiedzi. Korytarz za drzwiami świecił pustką. 

Boba Fett był samotny. 

No i dobrze. Przywykł do samotności.  

Odkąd pochował swego ojca, był sam. Dziesięciolatek przeciwko całej galaktyce. Tęsknił co 

prawda za Jango, ale nie miał nic przeciwko byciu samotnym. Przeważnie. 

No, powiedzmy. 

… Whrrr… 

Ten dźwięk… czyżby…? 

- Hej! HEJ! – Boba pobiegł korytarzem. 

… Whrrr… 

To tylko maleńki droid. Pozbawiony świadomości automat sprzątający.  Pomimo że kryjówkę 

Dooku zamieszkuje tyle istot, tylko one snują się w korytarzu, przy którym mieszka Boba.  

To by wyjaśniało poczucie odizolowania od świata. Nie wyjaśnia jednak jego losu ani 

przyczyny, dla której Hrabia trzyma go w tym miejscu – nie, to może wyjaśnić jedynie Dooku.  

Hrabia – szczupły, wysoki, bardzo wpływowy mężczyzna znany jest - w zależności od tego, z 

kim miał do czynienia – jako Tyranus albo Dooku. Ojciec Boby zostawił chłopcu dość jasne 

instrukcje – „jeżeli cokolwiek mi się stanie, musisz odnaleźć tego człowieka.” 

Jango, jego ojciec, został zamordowany. Przegrał pojedynek na śmierć i życie z Rycerzem 

Jedi. Boba pochował go na Geonosis, po czym wrócił do swojego domu – Kamino – tylko po 

to, aby odkryć, że to miejsce przestało być domem.  Bez taty nie było tam bezpieczeństwa.  

Bez taty pozostała jedynie potrzeba ucieczki. 

„Odnajdź Tyranusa, tylko w ten sposób uzyskasz kredyty, które ci pozostawiłem, pomogą ci 

rozpocząć twoje samodzielne życie” – mówiła księga, którą Boba odziedziczył po ojcu. 

To pasowało Bobie. Chciał stać się wielkim łowcą – takim, jakim był Jango. Aby rozpocząć 

karierę, potrzebował pieniędzy. Jeżeli je zdobędzie, posłużą one jako trampolina, dzięki której 
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się wybije i zarobi ich jeszcze więcej.  Lecz młody Fett nie miał nawet czasu, aby rozpocząć 

poszukiwania Hrabiego. Nie miał, bo Hrabia znalazł go pierwszy. A właściwie zrobiła to 

wynajęta przez niego łowczyni nagród – Aurra Sing. Dorwała go wśród nisko położonych 

poziomów Coruscant, i zabrała na Raxus Prime, do kryjówki Tyranusa. Wzięła sobie jego 

statek – Niewolnika I, jako zapłatę.  

Szkoda, że równie ochoczo nie zachciało jej się udzielić mu jakichkolwiek wyjaśnień na 

temat zainteresowania jej pracodawcy jego osobą.  

Tylko Hrabia mógł mu to wyjaśnić – a Boba nie potrafi go odnaleźć.  Dooku powitał go w 

swojej kryjówce – o ile tak można nazwać tę krótką rozmowę, jaką odbyli – i przydzielił mu 

pokój z łóżkiem, krzesłem i stołem. Wyczerpany chłopak natychmiast zasnął. Teraz jednak, 

wypoczęty  i wyspany, próbuje znaleźć swojego gospodarza. 

I nie potrafi. 

„Halo?” 

Znów odpowiedziała tylko cisza. 

Chociaż… ? Boba usłyszał dochodzące z daleka rozmowy. Wiele głosów mówiących w wielu 

językach. W oddali korytarza, ledwie widoczne w półmroku, poruszały się kształty wielu istot. 

Gwar i szybkie ruchy wskazywały na to, że zajmują się czymś w pośpiechu. 

Coś się szykuje. Coś dużego. Ale co? 

Z całą pewnością Hrabia chciał go odseparować od pozostałych istot żyjących tutaj. Boba 

miał nadzieję, że to dlatego, że zostanie on wyjątkowym pracownikiem, jak jeszcze niedawno 

jego ojciec. Wytrenowanym przez Sitha i wykonującym dla niego zadania specjalne. 

Taką miał nadzieję. 

Pokój Boby, jak i cała część bazy, którą udało mu się dotąd zbadać, sprawiają wrażenie 

prowizorycznych. Możliwe, że jego potencjalny szef nie planuje zagrzać tu miejsca.  

Z pewnością to miejsce umieszczone jest pod ziemią. Boba oceniał to przede wszystkim po 

tym, że wszedł do środka poprzez wejście umieszczone w stoku zbocza.  

Ale to właściwie wszystko, co umiał powiedzieć o swoim położeniu. Dooku kontrolował całą 

sytuację, nie udzielił mu żadnej informacji mogącej dać mu cokolwiek do myślenia nad jego 

obecnym położeniem.  

Wiedział jednak, że nie może spędzić reszty dnia w swoim pokoju. Jeżeli pierwsze dni 

spędzone bez ojca nauczyły go czegokolwiek, to właśnie tego, aby nie wahał się i nie unikał 

brania spraw w swoje ręce.  Dlatego nie zatrzymywał się i zapuszczał się w coraz dalsze 

rejony korytarza, a odległe głosy znalazły się nieco bliżej. Przez chwilę zaczął się martwić, że 

nie odnajdzie drogi powrotnej do swego pokoju i do torby, będącej jego jedyną własnością, 

dziedzictwem jego ojca. 
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Dobra, o to trzeba będzie się martwić później. Są bardziej palące sprawy – musi odnaleźć 

Tyranusa, i przeprowadzić z nim rozmowę.  

- Halo? 

Boba zajrzał do kolejnego mijanego pokoju, i ujrzał w nim… okno. 

Okno z widokiem na jezioro otoczone lasem. Na błękitne niebo. Na śnieżnobiałe chmury. 

Jak to możliwe? 

Raxus Prime to galaktyczne wysypisko odpadów radioaktywnych. Odpychające, nienadające 

się do życia miejsce. Zanieczyszczone niebo, przepełnione zanieczyszczeniami ścieki zamiast 

rzek, wszechobecny pył… 

Czyżby przeniesiono go na inną planetę, kiedy spał? 

Podszedł do okna, i już miał je otworzyć… 

- Nie zezwalam. 

Odwrócił się. Zupełnie znikąd, przestrzeń pokoju wypełniła ogromna, gadzinowata istota. 

Miała na sobie szary kombinezon, a jej szerokie usta wypełnione były mnóstwem dużych, 

kwadratowych zębów. Małe oczy były zimne. 

- Nie zezwalam – powtórzył olbrzym, i dla podkreślenia wagi swych słów, tupnął nogą obutą 

w ciężkie buciory.  

Boba poczuł ukłucie strachu, lecz przypomniał sobie słowa swego ojca i mentora : „Witaj 

swój strach niczym starego towarzysza,  lecz nigdy nie okazuj go innym.” 

- Na co nie zezwalasz? – Zapytał przyjaznym, niemal służalczym głosem. 

- Nieupoważniony – padła niemal robocia odpowiedź. – Idziesz z nami, młody panie. 

Z nami? Boba nie dostrzega tu nikogo, poza – rzecz jasna – gigantem. 

- Ale dokąd? 

- Hrabia. Gotów się z tobą zobaczyć. Za mną, proszę. 

A Boba wiedział, że i tak nie ma żadnego innego wyboru. 

 

ROZDZIAŁ 2 
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Boba podążał za olbrzymem poprzez długie korytarze, aż w końcu dotarli pod bogato 

zdobione drzwi.  

Jego przewodnik zapukał,  a wkrótce potem – po usłyszeniu sygnału, którego Fett nie zdołał 

rozpoznać – weszli do środka. Pokój był większy od pozostałych pomieszczeń w bazie, a 

także umeblowany i wyposażony w urządzenia do wysyłania i odbierania wiadomości przez 

Holonet. 

Za wielkim, zdobionym biurkiem znajdowało się kolejne okno. I choć z całą pewnością 

wychodziło na inną stronę świata, krajobraz za nim był identyczny, co na poprzednim. 

Jak to możliwe? 

Wysoki, dumny mężczyzna stał przy oknie i wpatrywał się w nie. Odwrócił się, gdy tylko 

Boba przekroczył próg. 

 Biła od niego siła. Mroczna obecność. Dystyngowana pewność siebie. 

Hrabia Dooku. 

- Młody Boba Fett. Mam nadzieję, że wypocząłeś. Widzę, że znalazłeś czyste odzienie, które 

kazałem dostarczyć do twego lokum.  

- Tak, Hrabio.  

- Czy jesteś zadowolony z opieki, którą nad tobą roztoczyłem?  

Boba pokiwał głową. Na śniadanie była co prawda tylko shuura, ale nie miał zamiaru 

narzekać. 

- To wspaniale. Widzę, że poznałeś Cydona Praxa, mojego asystenta.  

Obleśny olbrzym pokłonił się, a młody Mandalorianin odpowiedział tym samym. Wystarczył 

rzut oka, aby –dzięki naukom ojca – rozpoznać w Cydonie wytrenowanego zabójcę.  Boba 

poczuł wzbierającą w nim złość i zazdrość – Prax bez wątpienia wypełniał wśród ludzi 

Hrabiego lukę, która powstała gdy zmarł Jango. 

- Zajmie się on wszystkimi twoimi potrzebami. Czegokolwiek będziesz potrzebował, zgłaszaj 

to jemu. Czegokolwiek.  

- Tak, Hrabio. Bardzo dziękuję – odparł Boba grzecznie, służalczo. Chciał wydawać się im 

obu grzecznym, wdzięcznym im, zagubionym chłopcem. W ten sposób będzie mógł 

obserwować i oceniać sytuację, wiedząc, że nie jest przez nich brany pod lupę.  

- Po nieodżałowanej śmierci twojego ojca, to ja zajmę się twoim wychowaniem. Jest to wola 

twego ojca, i najważniejsze z jego życzeń.  

Doprawdy? Więc czemu te ciepłe słowa wypowiada głos tak zimny? 
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- Mam jednak wiele obowiązków, które, niestety, nie pozwolą mi poświęcić ci tyle uwagi, na 

ile zasługujesz. Musimy spędzić trochę czasu na Raxus Prime, jestem zmuszony dopatrywać 

pewnego… Projektu archeologicznego. Wykorzystaj ten czas na odpoczynek w swoich 

kwaterach, i bardzo proszę – usłuchaj i nie wchodź w drogę moich pracowników.  

- Oczywiście, Hrabio – zaspokajanie dorosłych to kaszka z mleczkiem. Wystarczy udawać 

zgodę na wszelkie ich warunki. 

- Wspaniale – uśmiech Dooku był jak sopel lodu – Cydon, zostaw nas samych. 

Prax zrobił jak mu kazano. Hrabia podszedł do Fetta. 

- Czy kiedykolwiek słyszałeś imię „Tyranus”? 

Chłopiec kiwnął głową. Pytanie było proste, lecz zadane podejrzliwym tonem. 

- Twój tata mógł wspominać je w kontekście projektu na Kamino, może gdy mówił o 

sklonowanych żołnierzach. Wspomniałeś coś o tym, że Jango powiedział Ci, że Tyranus i ja 

to ta sama osoba. Pamiętam, że na Geonosis nawet zapytałeś go o to w mojej obecności. 

Pamiętasz? 

- Pamiętam – odparł Boba. Dokąd to zmierza? 

- Pewnie zastanawia cię, po co komu dwa nazwiska…  

- Nauczyłem się od ojca, że nad niektórymi zagadkami nie warto się zastanawiać – rzekł 

chłopiec, czytając w oczach starca, że jest to najlepsza rzecz, jaką mógł teraz powiedzieć. 

- Wspaniale. Twój ojciec był bardzo dyskretnym człowiekiem. Wierzę, że odziedziczyłeś po 

nim tę cechę. 

- Oczywiście. 

- Jango był użytecznym człowiekiem. A ja widzę, że jesteś godzien jego nazwiska. Przy 

odpowiednim wsparciu, staniesz się kiedyś równie użyteczny co on. 

- Dziękuję, Hrabio – Trening! Wreszcie jakieś konkrety! Boba poczuł lekką ulgę – Chciałbym 

o coś zapytać... Mój ojciec wspominał o kredytach, które dla mnie zabezpieczono… 

- Ach, oczywiście. Oszczędności Jango… Sądzę, że jeżeli okażesz się godzien… Cóż, jestem 

zmuszony przełożyć tę rozmowę. 

- Będę godzien dziedzictwa mego ojca – odparł gorliwie Fett – Chcę stać się największym z 

łowców nagród, tak jak on… 

Ale Dooku już nie słuchał. Wpatrywał się w holomapę, a jego uwaga przeszła na nią z Boby 

tak płynnie, jakby ich rozmowa skończyła się tysiące lat temu, a nie zaledwie parę sekund. 

Drzwi do pokoju otworzyły się, a Boba poczuł dłoń na swoim ramieniu. 
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- Chodź z nami – powiedział Cydon Pax. 

- Kopcie dalej – dobiegł go jeszcze głos Tyranusa. – Nie szczędźcie czasu ani kosztów. Rzecz, 

której szukamy, posiada moc, która przekracza waszą wyobraźnię. 

 

ROZDZIAŁ 3 

 

Gdy Prax prowadził Bobę przez korytarze, chłopiec zatopił się w myślach. Dlaczego, pomimo 

wszystkich jego zapewnień, w Dooku było coś, co sprawiało, że mu nie ufał? Ojciec zawsze 

mu powtarzał, że łowca nagród nie ma przyjaciół, ani bezinteresownych sojuszników… 

Wciąż jednak tliła się iskierka nadziei… 

- Zostajesz tutaj – rzucił mu Cydon,  gdy dotarli do pokoju młodego łowcy – Bez wycieczek. 

Zabroniono. 

Boba posłusznie pokiwał głową. Na łóżku leżały jego ubrania – były odświeżone. Ochoczo 

się w nie przebrał. 

Jego torba leżała przy łóżku. Było w niej wszystko, co ma… Cóż, może poza Niewolnikiem I, 

ale tego też sobie nie daruje, i go odzyska. Na razie jednak zawartość torby musi mu 

wystarczyć. 

Hełm i książka. 

Gdy pochował ojca wraz z jego zbroją, zostawił sobie jego poobijany hełm. Mandaloriański 

hełm. Boba wyciągnął go, i popatrzył na niego z tęsknotą. Wizjer, płyta czołowa, wszelkie 

niewidoczne dla niewprawnego oka dodatki… To wszystko było jak obietnica 

bezpieczeństwa, solidność, pewność, twardość… Jakby cechy jego nieodżałowanego 

opiekuna i mentora zostały zachowane w tym hełmie. 

Przestraszył się, że zapomni jak wyglądała jego twarz. Ale to nic, wizjer w kształcie litery T 

pozostanie idealnym substytutem. 

Odłożył hełm i wyciągnął książkę. 

Zawierała wiadomości, krótkie rady od Jango. Czasami inne, w niektóre dni się powtarzały. 

Poprzednia była o Hrabim, kredytach i postawieniu na swoim.  Ciekawe, czy dzisiaj będzie 

coś innego? 

„Samowystarczalność to coś, czego nauczy Cię Hrabia.” 

Czasami książka nie bywała pomocna. Jak miał się nauczyć czegokolwiek od człowieka, 

który nawet nie chciał z nim rozmawiać? 
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Dlaczego coś wewnątrz ostrzegało go przed nim? Co to za dziwaczny projekt 

archeologiczny? Co tak usilnie próbuje odnaleźć? 

Cóż, odpowiedzi nie znajdzie, siedząc w pokoju. Odnajdzie je, a Prax może wsadzić sobie te 

swoje „Nie zezwolono.” 

Podniósł hełm ojca – jedyne przebranie, jedyną zmyłkę, jaką miał. 

Czas powęszyć. 

 

ROZDZIAŁ 4 

 

Spojrzał w prawo. 

Spojrzał w lewo. 

Czysto. 

Rozpoczął swą podróż przez korytarze, cały czas będąc niemal przyklejonym do ściany, aby 

w razie potrzeby móc szybko skryć się w jednym z pomieszczeń.  Mijał zakręt za zakrętem, 

powoli zbliżając się do źródła gwaru. 

Początkowo szło mu jak z płatka, ale już po paru zakrętach zaczął mijać przeróżnej wielkości 

droidy, będące cały czas w ruchu, zajęte pracą i przenoszeniem przedziwnych obiektów. Ich 

klikanie brzmiało jak jakaś szalona mowa. 

Wkrótce zaczął mijać również istoty organiczne. Widział geonosjańskiego wojownika, a 

także wściekle wyglądającego, podenerwowanego Neimoidianina.  

Powietrze, które Boba wciągał do płuc, smakowało sztucznie i przywodziło na myśl plac 

budowy. Podłogi były zakurzone, a ściany pełne bruzd i śladów zużycia. Wokół roztaczał się 

ostry, mechaniczny odór. 

Większość sprzętu, który Boba widywał w otwartych pomieszczeniach, była upaćkana błotem 

i ziemią, dowodząc, że poszukiwania archeologiczne trwają w najlepsze, ale wiele maszyn 

było nowiutkich, jakby dopiero je przywieziono i rozpakowano.  

Gdzieś z dołu dobiegało nieustanne buczenie, dowód nieustannej, gorączkowej pracy. Dwójka 

Neimoidian, nie zauważając go, rozmawiała o „wykopaliskach” i „Kolektorze”, lecz oddalili 

się, zanim mógł podsłuchać cokolwiek sensownego. 

W końcu Boba zdecydował się ruszyć przed siebie. W ciągu swojego życia nauczył się 

wykorzystywać swoją aparycję dziesięciolatka jako kamuflaż. Nikt nie będzie od niego 

wymagał żadnych wyjaśnień, o ile nie wejdzie nikomu w drogę.  
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Cóż, nikt poza Praxem. Ale wystarczy go unikać, i po sprawie. 

Powietrze robiło się coraz zimniejsze, a toksyczny smród przybierał na sile. Przed nim 

roztaczało się ogromne wyjście z bazy. Strumień robotów, istot oraz maszyn i pojazdów, 

wlewał się i wylewał przez nie. 

Już miał podejść bliżej, gdy zmroził go znajomy głos. 

- Rezultaty są wymagane! 

Czyż on nie brzmi jak Cydon? Nie chcąc ryzykować, Fett wskoczył do najbliższego pokoju i 

przykleił się do ściany.  

W pokoju zaskoczyło go kolejne okno, przedstawiające ten sam widok co zawsze – jezioro, 

las i błękitne niebo. 

Jak to jest możliwe? 

Boba podszedł do okna i dotknął go… Krajobraz za nim przemienił się w uderzaną przez fale 

plażę. 

Dotknął ponownie. 

Teraz widzi pokryty śniegiem łańcuch górski. 

A więc to tak. To tylko ekrany z nagranymi iluzjami. 

Boba dotknął ekranu jeszcze raz, i teraz widział zanieczyszczone, pokryte dymem niebo, góry 

odpadów i czerwonawą poświatę padającą na to wszystko. Taaa, oto i prawdziwe oblicze 

Raxus Prime. 

W oddali widać było ogromną wieżę z masywnymi wysięgnicami. Czy ta machina jest 

prawdziwa, czy to kolejna iluzja? 

Odgłos kroków. Boba nie miał gdzie się schować! Stanął w miejscu oddalonym od drzwi. 

Jeżeli to Prax, to będą niezłe kłopoty, o ile postanowi wejść do środka. 

Zupełnie, jakby wykrakał w myślach to zdarzenie, Prax zajrzał do środka. 

Jego uwagę przykuł wyświetlacz, ale jeżeli odwróci głowę, to zauważy Fetta. 

Czy zauważył, że ktoś majstrował przy „oknie”? 

Sekundy wlokły się niemiłosiernie. W pewnym jednak momencie Cydon burknął coś pod 

nosem i wyszedł. 

Boba odczekał kilka minut, aby mieć pewność, że następca jego ojca się oddalił. Po chwili 

zebrał się na odwagę, wyskoczył z pokoju, i wlał się do strumienia pędzących we wszystkie 

strony, pracujących istot. 
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Gdy dotarł do ogromnego otworu wyjściowego, dojrzał drogę wypchaną po brzegi żywymi i 

mechanicznymi pracownikami, oraz pojazdami i sprzętem. Droga prowadziła do widzianej 

wcześniej przez niego wieży. Ach, więc jednak jest prawdziwa. 

Młody Mandalorianin był zafascynowany. Oto ten cały „projekt archeologiczny”? 

Czego Dooku może tak bardzo pragnąć? Czyż nie mówił, że poszukiwany przedmiot… daje 

niewyobrażalną potęgę? 

Cóż, z pewnością początkujący łowca nagród nie powinien nie wybadać takiej informacji na 

własną rękę! 

  

ROZDZIAŁ 5 

 

Ugh. Co za smród. Dym. Ciemność. Odpady z tysięcy planet. Wraki. Oddychanie było jak 

przełykanie jakiejś zupy. 

Dobrze mieć pod ręką hełm Jango.  Może i nie miał własnego tlenu, ale neutralizował dużą 

część toksyn i fetoru. 

Samowystarczalność zaczyna się wraz z odpowiednimi narzędziami. 

Boba mógł wreszcie przypatrzeć się „wieży”. Okazał się nią żuraw, wyposażony w wiertarki i 

kadzie na swoich wielkich wysięgnikach. Maszyna pracowała przy wielkich rozkopach, a jej 

oświetlenie padało na pracujące przy nich istoty. 

Nie mógł pozbyć się wrażenia, że niektóre kształty są dowodem na to, że było tutaj kiedyś 

wielkie miasto, obecnie zniszczone i pokryte ziemią i mułem.  

Podszedł do skraju rozkopów i ponownie zachłysnął się skalą poszukiwań. O co w tym 

wszystkim może chodzić? 

- Możliwe, że wreszcie się zbliżamy, co? 

Boba aż podskoczył. Odwrócił się i ujrzał Givina wychodzącego z jednej z maszyn 

wiertniczych. 

- Chyba tak – przytaknął Boba, nie chcąc dać znać, że nie wie, do CZEGO się niby zbliżają. 

- Najwyższa pora – westchnął nieznajomy, i odgryzł kawałek korzenia radni. Wyciągnął go w 

stronę chłopca i zapytał. – Chcesz dziabsa? 

Przez mój hełm on bierze mnie za dorosłego! Kolejna rzecz, za którą muszę podziękować 

dziedzictwu ojca. 
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- Nieee, dzięki, stary, skończyłem z tym… Więc to jest to, co? Nasz… skarb… 

- Skarb? – żachnął się Givin. – Raczej nie… No chyba że dla ciebie śmierć to jakiś tam 

skarb… Wiesz, nikt nie powinien o tym głośno mówić, ale paru z nas ma pojęcie… Hrabia 

szuka czegoś, co zwie się Kolektorem Mocy. 

Boba słyszał już o Mocy. Posługiwali się nią ci chorzy Jedi… Ale Dooku? On przecież nie 

jest jednym z nich… 

- Ech, zresztą… Nieważne – westchnął operator maszyny, wracając powoli do swojego 

zajęcia – Ja tu tylko sprzątam, kolego. 

- Kontrola bezpieczeństwa! – ryknął pojawiający się znikąd na wykopkach Cydon Prax – Nie 

kręci się tutaj nikt niepowołany? 

Szlag! On jest stanowczo za blisko! Boba wskoczył za najbliższą hałdę. 

- A kto chciałby się tutaj kręcić z własnej woli… ? Też mi zachęcająca miejscówa. Normalnie 

resort, Dolina Alderaańska – zaczął kpić jeden z pracowników. 

- Oczy szeroko otwarte – skarcił go Cydon. – Hrabia nie życzy sobie, aby ktokolwiek spoza 

pracowników tutaj myszkował. Zgłaszać wszystko. Dotarło? 

- Tjaaa… Luz.  

Gdy tylko Cydon ruszył w stronę innej grupy robotników, Boba uznał, że czas zwiewać. 

Wystarczy mu na dzisiaj.  

Droga, którą przybył, była stąd za bardzo widoczna, a jego hełm nie pozostawiłby Praxowi 

żadnych wątpliwości co do jego właściciela. Trzeba znaleźć inne przejście. 

Droga pomiędzy wrakami! Wygląda na nieużywaną, i chyba stanowiła skrót.  

Boba ruszył. 

Niestety, jak większość skrótów, także i ten okazał się dłuższą drogą… 

 

ROZDZIAŁ 6 

 

Droga nie była łatwa – polegała na wspinaniu się w górę i w dół po obrzydliwych górkach 

toksycznego błota i śluzu. 

Zresztą tak można było w sumie nazwać całą powierzchnię Raxus Prime.  Jedynym 

urozmaiceniem były leżące gdzieniegdzie, pordzewiałe szkielety machin. 
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Hełm pomagał mu w oddychaniu, lecz nie mógł do końca zamaskować przyprawiającego o 

mdłości smrodu. Mimo to Boba parł przed siebie. Musi zdążyć wrócić, zanim zrobi to Cydon. 

Inaczej może iść go sprawdzić, przez co odkryje, że znowu nie był posłuszny rozkazom 

Hrabiego, i poinformuje go, że Boba zaczął węszyć… 

Mimo że sam w zasadzie nie wie, co takiego wywęszył. Kolektor Mocy? Co to takiego może 

być, do diaska? 

- Ugh…. – Boba aż stęknął z obrzydzenia, gdy dotarł do skraju bajora - wyjątkowo obleśnego 

bajora. Maź, bo wodą nazwać tego nie sposób, była - o ile to jeszcze możliwe – jeszcze 

paskudniejsza niż wszystko wokół niej. Nad jej powierzchnią unosiła się różowawa mgiełka, 

a sama maź zdawała się pulsować. 

Niestety, obejście go zajęłoby sporo czasu…  

… a wejście do kryjówki Hrabiego znajdowało się zaledwie paręset metrów stąd w linii 

prostej! 

Co teraz? 

Cóż, nie wygląda na głęboki… Na kwas zresztą też nie. 

Boba postawił ostrożnie nogę na samym skraju bajora. Nic się nie stało.  

Cóż, do odważnych świat należy… A on ma zostać łowcą nagród, najodważniejszych z 

odważnych… Więc czas zebrać się w sobie i zaryzykować.  Boba zrobił krok. Potem 

następny. I następny. 

… I mniej więcej w połowie drogi, nagle zapadł się po pas i utknął. 

Nagłe zdarzenie nieomal przyprawiło go o atak paniki. Pamiętał jednak nauki ojca, i utrzymał 

strach w ryzach. Delikatnie, lecz stanowczo, spróbował ruszyć jedną z nóg… 

…  i zapadł się po samą głowę! 

Poczuł nagłe ciepło, jakiś żrący dotyk przy kostkach.  

„Jestem trawiony żywcem!” – Bobie śniło się kiedyś, że wpadł do jamy Sarlacca, niczym 

jakiś głupiec. Wrażenia z koszmaru sennego wróciły z całą mocą.  

Odegnał tamto wspomnienie. Samowystarczalność, zimna krew i zaadaptowanie swych 

umiejętności do nowego zagrożenia – tego nauczył go ojciec. Młody Fett delikatnie ruszył 

dłonią, próbując wyczuć cokolwiek.  

Jest! Zwykły badyl, ale dla kogoś takiego jak on, jest to niczym klucz do wyjścia z sytuacji. 

Delikatnie, aby nie spowodować kolejnych ruchów prowokujących dalsze zapadanie się, 

Boba wyciągnął rękę spod powierzchni żyjącego bagna, i wydostał ze sobą gałąź. Miała na 
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końcu lekko powykrzywiane odnogi. Chłopiec zanotował to w pamięci, i zaczął się rozglądać. 

Rozglądał się tak wolno, jak tylko mógł.  

Na brzegu stała jedna z zardzewiałych maszyn, wystawały z niej kable… Wyglądały na dosyć 

wytrzymałe.  

Gdyby tylko mógł sięgnąć do nich za pomocą gałęzi… 

Ponownie zaczął się zapadać. Wiedząc, że atak paniki jedynie przyspieszy proces zapadania 

się, próbował chwycić kable… 

… Udało mu się! Niemal w ostatniej chwili, ale dokonał tego! 

Używając całej siły swoich młodych mięśni, wyczołgał się w końcu na brzeg. 

Chwila na złapanie oddechu była czymś wielce kuszącym, ale wiedział, że nie ma na to czasu. 

Jak automat, wmieszał się w tłum wracających robotników. Wielu z nich było upaćkanych 

błotem od stóp do głów, dzięki czemu było mu łatwiej się wtopić w towarzystwo.  

Większość weszła od razu do pomieszczenia z natychmiastowymi nano-prysznicami. Będąc z 

powrotem wewnątrz bazy, Fett poczuł się pewniej, a więc i on tam zajrzał.  

Dokładnie oczyścił hełm. Po tej eskapadzie wiedział już, czemu był on tak ważny dla jego 

ojca… Oraz jak ważny będzie od teraz dla niego.  

Wyszedł spod prysznica zamyślony, gdy nagle poczuł bolesny uścisk dłoni na swym ramieniu. 

- Za mną – głosu Cydona nie dało się pomylić z żadnym innym. 

Boba nie widział sensu w próbach tłumaczenia się, i pokornie dał się prowadzić do Hrabiego 

Dooku. 

 

ROZDZIAŁ 7 

 

Hrabia zmarszczył swój szlachecki nos. 

- Tego smrodu łatwo się nie zmywa. 

Boba starał się nie trząść. Nie chciał okazywać strachu, pomimo że ten mężczyzna 

wywoływał go w nim, jak nikt inny. Zacisnął dłonie na hełmie Jango. 

- Twój ojciec nie nauczył cię tego, że nie wtyka się nosa tam, gdzie nie trzeba. 

- Ja… Niczego takiego nie widziałem… - zaczął się tłumaczyć, niemal czując jakimś szóstym 

zmysłem, jak obecna w powietrzu potęga przeradza się w gniew. 
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- Doprawdy? – odparł Tyranus, stojąc za biurkiem. Za sobą miał „okno” pokazujące wszystko 

to, czym nie była Raxus Prime. 

- Naprawdę… Wyszedłem za drzwi, tak. Ale nie poszedłem wcale daleko… 

- Może jednak powinienem był zająć się twoim treningiem, natychmiast po twoim 

przybyciu… - Boba przez chwilę zadziwił się słowom Hrabiego, i poczuł iskierkę nadziei, 

lecz zgasła ona niemal natychmiast – Pierwszą rzeczą, jakiej bym Cię nauczył, byłoby to, jak 

kłamać. Nie jesteś w tym zbyt dobry… 

- Przepraszam, że złamałem zasady… 

- Przepraszasz? Złamałeś me zasady,  i nie tylko… 

Nie tylko? 

- Nie tylko. Jesteś niepokornym chłopcem, a jednocześnie znawcą mego sekretu. A w tych 

czasach utrzymywanie sekretów jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nie uważasz, że 

to lekka ironia, że to akurat mały, niepokorny chłopiec zna moją wielką tajemnicę, Prax? 

Cydon Prax rzecz jasna nie odpowiedział. Boba sam nie był pewny, czy Dooku mówi o 

swoich wykopaliskach, czy też o swojej podwójnej tożsamości, lecz postanowił postawić 

wszystko na jedną kartę, gdyż wiedział, że gra o swoje życie. 

- Skąd wiesz, że tylko ja znam ten sekret? 

Dooku podniósł jedną brew, autentycznie zdziwiony. 

- Co masz na myśli? 

- To, co powiedziałem. Podzieliłem się z kimś twoim sekretem. 

- A byłbyś łaskaw wyjawić mi… z kim? 

- Nie. Ja też mam prawo do tajemnic. Ale ona wie, komu dać znać, jeżeli coś mi się stanie. 

- Ona? – W głosie starca pojawiła się niepewność. – Masz na myśli Sing? 

- Zgadza się – skłamał. 

- Grozisz mi, młody głupcze? 

- Nie, Panie… Ja chcę tylko tego co moje – wolności i kredytów ojca. 

- Pieniądze? Wolność? – Gniew Tyranusa przybierał na sile – Ja nie targuję się z dziećmi. Z 

takimi bezczelnymi gówniarzami tym bardziej! 

Przesadziłem, pomyślał Boba. 

- Cydon… Wiesz, co robić. 
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Fett zamknął oczy, gdy poczuł, jak Prax podnosi go do góry. Nie ma sensu się opierać.  

Jednak, gdy hełm ojca wyleciał mu z rąk, zdawało mu się, że słyszy głos. 

„Jeżeli masz umrzeć, to zrób to z honorem. Walcząc do ostatniego tchu. Tak, jak zrobiłem to 

ja, w pojedynku z Jedi.” 

Boba zebrał się w sobie. Cokolwiek ma się stać, odejdę w wielkim stylu… 

Prax jednak nie atakował. 

- Co się stało, Panie? 

Boba zerknął na Dooku. Czyżby go ułaskawił? 

Nie. Hrabia stał strapiony, z ręką uniesioną do góry. 

- Jedi nas odnaleźli. Załatw tę sprawę i dołącz do mnie. – po raz pierwszy dając po sobie znać 

lekkie zagubienie, instynktownie dotykał swojego miecza świetlnego. 

BUM! 

Eksplozja wstrząsnęła bazą. 

W ciągu sekundy Hrabiego nie było w pokoju. W ciągu następnej, bazę przeszyła kolejna 

eksplozja, tym razem o wiele bliższa. Cydon był na tyle zszokowany, że złagodził uścisk, w 

którym trzymał chłopaka. 

Ten, wykorzystując sytuację, podniósł nogi do góry, dotknął stopami najbliższej ściany, i 

odbił się od niej tak mocno, że wraz ze swoim niedoszłym oprawcą runęli na biurko. Boba 

wymierzył Praxowi cios łokciem prosto w brzuch. 

- Ty mały… 

Resztę jego słów zagłuszyła trzecia eksplozja. Cydon upadł na ziemię. 

A Boba uciekł. 

 

ROZDZIAŁ 8 

 

Do niedawna jeszcze ciemne korytarze kryjówki, wypełniało obecnie światło. 

Cóż, nic dziwnego, skoro siły Republiki wysadziły w niej dziury na wylot! Boba stał na kupie 

poskręcanego metalu, jeszcze przed chwilą będącego zapewne grupką robotów.  Gdy spojrzał 

w górę, widział nad sobą niebo Raxus Prime – zadymione bardziej niż wcześniej, lecz tym 
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razem w dymie co chwila pojawiały się eksplozje, śmiertelne, ale i piękne. Boba rozpoznał 

jedną z kanonierek z Geonosis, na sekundę przed tym, jak pochłonął ją wybuch. 

„Tam giną… moi bracia.” – przez chwilę zastanowił się, dlaczego genetyczne kopie jego 

własnego ojca pomagają akurat tym przebrzydłym Jedi. 

Droidy bojowe rozpoczęły szturm, wspierane przez czołgi GAT. Już zdawało się, że zniszczą 

mały oddział klonów, lecz nagle zza wzgórza wyłoniły się kolejne czołgi – Fett nie znał tego 

modelu, lecz miały one insygnia Republiki – a wraz z nimi rycerz Jedi, mknący na 

speederbike’u.  

Świetnie, niech się zatłuką nawzajem! Boba obecnie nie kibicował już żadnej ze stron – 

nienawidził już i Jedi,  i Hrabiego… Ale cholera, uwielbiał oglądać solidne napieprzanie. Stał 

i patrzył zafascynowany na skalę zniszczeń. 

To był chaos… Ale chaos, który mógł wykorzystać jako tło do swojej ucieczki. Wybiegł z 

bazy, i powróciło tak bardzo brakujące mu poczucie bycia wolnym. 

A co do jego dawnego ciemiężyciela – Fett usłyszał za sobą huk, i odwrócił się akurat w porę, 

aby dostrzec oryginalny statek Hrabiego Dooku, startujący z bazy, którą dopiero co zdołał 

pozostawić za sobą.  Niemal natychmiast rzuciły się za nim w pościg dwa myśliwce Jedi, i 

wszystkie trzy pojazdy zniknęły w chmurze dymu. 

Mimo że Sith zniknął, systemy obronne bazy nie przestały działać. Będą bronić kryjówki, aż z 

każdego robota, czołgu, i wieżyczki nie zostanie kupa gruzu… 

… Zaraz… Kryjówka… 

Boba zostawił w niej książkę ojca! Czy zdoła po nią wrócić? 

Chłopiec wskoczył w jedną z dziur wyżłobionych przez republikańskie bomby, i znalazł się z 

powrotem w podziemnych korytarzach.  Gnał przed siebie bez strachu, czując, że ucieczka ze 

szponów Hrabiego to nowa szansa, a jego życie jest wyłącznie w jego rękach! 

Los nie przestał mu sprzyjać – znalazł swój pokój w zaledwie parę minut. 

W środku panował straszliwy bałagan – pomieszczenie oberwało w wyniku wstrząsów po 

ostatnim ataku. Wszystko leżało roztrzaskane.  Boba poczuł ukłucie strachu, spowodowane 

niepokojem o torbę… Ale oto jest, leży koło strzaskanego łóżka! 

Wrzucił hełm do torby, zamknął ją dokładnie, i wybiegł. 

 

ROZDZIAŁ  9 
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Fett wybiegł za róg korytarza… I stanął twarzą w twarz z oddziałem klonów. 

- Chodź z nami – powiedział jeden z nich, wyciągając okutą w biały pancerz dłoń. 

Mandalorianin przez chwilę się zastanowił, czy żołnierz wie, kim on jest. 

- Jesteś jedną z sierot, prawda? – odezwał się ponownie klon, rozwiewając  tym samym na 

dobre jego wątpliwości. 

- Ummm… Tak – odparł, w zasadzie to nawet nie kłamiąc. 

- Nazwisko zaginionych, bądź zmarłych rodziców?  

- Oh… yyy… Teff. 

- Sieroto Teff, podaj swój wiek, proszę. 

- Dziesięć… 

- Podążaj za nami, szykujemy dla was ewakuację. 

Ewakuacja. Brzmi nieźle. I tak miał zająć się ucieczką, z tym, że jeszcze nie miał żadnego 

planu.  I choć nie ufał Jedi, tak nie miał nic przeciwko towarzystwu „braci”. 

- Dziękuję – odparł, podnosząc swą torbę i czytając numer na zbroi klona - CT-4/619. 

Budynek nadal drżał. Choć Dooku już dawno uciekł, bitwa między Separatystami a 

Republiką trwała. A Boba znajdował się w jej epicentrum. 

Zza rogu wyłoniły się super droidy bojowe. Reakcja żołnierzy była natychmiastowa – jeden 

chwycił Bobę i ochraniając go ciałem, wskoczył za jakąś osłonę (którą zapewne tworzyły 

resztki robotów), a reszta ustawiła się w pozycji do ataku i ostrzelała przeciwnika. I choć 

trwało to zaledwie parę sekund, choć droidy były pokonane, zanim umarło echo pierwszych 

wystrzałów… Boba zarejestrował wszystko. Wyhodowani w kadziach Kamino bracia, ruszali 

się tak, jak ruszał się jego tata. Wyszkolił ich równie dobrze, co i jego. 

Nie. Lepiej. 

Szybko odegnał te myśli, bo zza rogu wyłoniła się kolejna fala droidów – tym razem o wiele 

potężniejsza. Kanonada ich wystrzałów była ogłuszająca, a żołnierze zaczęli padać na ziemię 

martwi niemal natychmiast. I chociaż jeszcze nigdy nie brał udziału w bitwie, to jednak umiał 

ocenić siły – klony miały małe szanse. A jako że były one jego jedyną szansą ucieczki, to nie 

musiał się długo zastanawiać , co dalej. 

Podniósł broń jednego z poległych.  

Odbezpieczył. 

Wycelował. 
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Wystrzelił. 

Pierwszy raz w życiu zastrzelił kogoś, nie mając ojca u boku. Robot dostał centralnie w 

środek korpusu, tam, gdzie była sterująca nim skrzynka – i zgasł, jak metalowy przedmiot, 

którym bez niej właściwie był. 

Kolejny żołnierz zginął –przyjął cios na głowę, a jego hełm odleciał. Chłopiec nie patrzył, 

wiedząc, że jeżeli to zrobi, to ujrzy, po raz kolejny, martwego Jango Fetta. 

Nie licząc chłopca, pozostały jedynie cztery klony. 

A droidów był co najmniej tuzin. 

CT-4/619 nie odzywał się. Nie wahał. Nie rozglądał. Skupiony, cały czas celował w automaty, 

nie pozwalając im podejść. Boba wziął z niego przykład. Wziął na cel jednego z droidów, ale 

chybił, bo niemal natychmiast odpowiedział on ogniem, robiąc dziury w ich osłonie, jedynej 

rzeczy, która pozwalała im jeszcze żyć. 

Udało im się zniszczyć kolejne dwa cele, ale zapłacili za to sporą cenę – wymiana była równa, 

ponieważ zginęli też kolejni dwaj republikańscy. 

„To jest koniec” – pomyślał Boba, lecz w tej samej chwili ujrzał mknącą ku nim postać. To 

była Bothanka. Miała na sobie szaty Jedi. 

Wskoczyła w sam środek droidów, w ułamku sekundy wyciągając – jakby znikąd – miecz 

świetlny, włączyła go i natychmiast rozpoczęła atak,  tak szybki, że Boba nie był w stanie w 

to uwierzyć. Klony również nie zareagowały powoli – w sekundę rozeznały się w sytuacji, i 

widząc, że mogą zacząć ostrzał, nie zawahały się. 

Walka nie potrwała nawet pół minuty – tam, gdzie przed chwilą stali ich przeciwnicy, obecnie 

leżała wyłącznie kupa złomu. Chłopiec nawet nie mógł przyjrzeć się Bothance – zniknęła tak 

szybko, jak się pojawiła. 

Obaj pozostali przy życiu komandosi zabrali go na powierzchnię. Chaos na zewnątrz 

zakończył się. Żołnierze i Rycerze zbierali ciała poległych i sprzęt. Było nienaturalnie 

spokojnie. Nikt nie krzyczał, nikt nie składał nikomu gratulacji, nikt nie wołał. 

Klony pokierowały go do jednej z kanonierek. Boba odruchowo zaczął kierować się do 

kokpitu.  

- Proszę tam nie wchodzić. To strefa tylko dla pilotów. Usiądź sobie na podłodze w przedziale, 

czekamy na innych cywili – rzekł CT-4/619. 

No tak. Boba nie protestował. Głupi nawyk, ale zapewne mają go za zszokowane dziecko, 

więc nikt nie zwrócił uwagi. Usiadł, rad, że nie zgubił torby. 

Przymknął na chwilę oczy… 



 

20 

 

 

- Niemożliwe! – usłyszał krzyk. 

Co jest? Zasnął? Ot tak, jak zwyczajny dziesięciolatek? Cóż, może nie czuł się zwykłym 

dzieciakiem, ale, jak widać, zmęczenie daje się we znaki, a młody organizm ma swoje 

sposoby obejścia twardego charakteru. Otworzył oczy. 

- Niemożliwe! Raxus Prime to toksyczne wysypisko, skąd by się tam wzięła ludzka sierota? – 

głos należał do jego niedawnego wybawcy. I choć zawdzięczał jej życie, nie zapominał, że 

Jedi to jego wrogowie. 

CT-4/619 zabrał głos. 

- Nie wiem, Pani Generał Glynn-Beti. Niemniej jednak postąpiłem zgodnie z instrukcjami 

przewidzianymi na tego  typu sytuacje. 

- Dobra, nieważne. Weź go do pozostałych, prześwietlimy go zaraz, tak jak innych. 

Boba starał się zachować zimną krew. Żołnierze albo mieli gdzieś, kim on jest, albo łatwo 

uwierzyli w jego wersję, ale oszukać Jedi jest już niemal niewykonalne.  

Ale zmartwienie potrwało jedynie chwilę. Umieszczą go z innymi sierotami? Świetnie. Naje 

się, umyje, wyśpi w łóżku i poleci na inną planetę, a to wszystko na koszt Jedi.  

A potem im ucieknie, i rozpocznie poszukiwania Aurry Sing i Niewolnika I.  

 

ROZDZIAŁ 10 

 

„Samowystarczalność to coś, czego nauczy Cię Dooku.” 

Cały pobyt na Raxus Prime i w szponach Hrabiego, okazał się walką o życie. Czy jego ojciec 

wiedział, że tak będzie to wyglądać, i postanowił dać mu twardą lekcję? 

Cóż, to już nieważne. Boba opuszcza to toksyczne wysypisko. 

Gwiazdy za iluminatorem! Serce Boby zabiło szybciej na widok kosmosu – to jak spotkanie 

starego przyjaciela. 

Na tle gwiazd pojawił się niszczyciel Republiki. Ogromny niczym miasto, pokryty działami 

turbo laserów. 

- Niesamowity ... – zachwycił się, podekscytowany jak dziesięciolatek, Którym, no cóż, w 

końcu jednak był – Jak się nazywa? 
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- „Candaserri" – odparł ochoczo CT-4/619 – Acclamator. Siedemset pięćdziesiąt dwa metry 

długości.  Siedemset osób w załodze. Piętnaście tysięcy pięciuset pasażerów – żołnierzy, 

techników wojskowych, wsparcie… 

-… Oraz Jedi? 

- Tylko paru. Przeważnie przesiadują na mostku. 

- Pamiętasz ich imiona? – Boba zastanowił się, czy świat jest na tyle mały, aby udało mu się 

spotkać znienawidzonego Mace’a Windu. 

- Glynn-Beti nami dowodzi. Jest tam także jej padawan, opiekuje się sierotami. 

- Padawan? 

- Uczeń Jedi. 

Och, no tak… Jak tamten z Geonosis… Jak mu było? Anakin Skywalker. 

Wspomnienia na chwilę zawładnęły chłopcem, i nawet nie zorientował się, że w końcu 

wylądowali w hangarze. Rampa otworzyła się, niemal natychmiast podeszły do niej dwie 

niskie postacie w szatach Jedi. 

- Gdzie jest osierocony chłopak? – zapytała jedna z nich poważnym głosem. 

- Tutaj – odparł CT-4/619, odprowadzając go do rampy.  

- Teff?  - zapytała znajoma mu z Raxus Prime bothańska Jedi. 

Boba kiwnął głową, patrząc w swoje stopy, przybierając minę i postawę pogrążonego w 

smutku, zagubionego i bezbronnego dziecka. 

- Nie oczekiwaliśmy dzieci w bazie Hrabiego. Jak już zapewne wiesz, jestem Jedi. Nazywam 

się Glynn-Beti, padawan to Ulu Ulix. 

Boba skinął głową. Ulu, pomimo trzech oczu i rogów, wyglądał bardzo przyjaźnie, bardziej 

przystępnie od swej mentorki. 

- No? Mówże coś, chłopcze, wyjaśnij, co tam robiłeś? Chyba nie chcesz, abym cię wzięła za 

szpiega Separatystów? – Glynn udowodniła swój brak instynktu macierzyńskiego – Co z 

twoimi rodzicami? Co masz w torbie? Otwórz ją, proszę. 

Torba! Przecież w niej znajduje się mandaloriański hełm! I to nie byle hełm, a należący do 

słynnego Jango Fetta! Jeżeli znajdą go, to Boba natychmiast zostanie aresztowany, a tylko 

kwestią czasu jest, nim dojdą, kim jest…  

Wyjście z sytuacji bez wyjścia? 

Postaw na talent aktorski. 
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Boba zaczął płakać, a raczej wyć jak opętany. Osmarkał się, dostał spazmów,ugiął kolana. 

Niczym rozpuszczony, coruscański gówniarz, odstawiający scenkę na środku sklepu, bo 

mama nie kupiła mu nowej hologry. 

- O matko… - Glynn spojrzała na niego, nie ukrywając nawet obrzydzenia – Ulu, zabierz go 

do innych sierot… Tylko dopilnuj, by przeszedł najpierw wszelkie zabiegi higieniczne… Nie 

chcę, by rozniósł tu jakieś choróbska… 

- Chodź, Teff – poczuł ramię Ulu, obejmujące go. – Nic się nie martw. Umyjesz się, 

odpoczniesz, nakarmimy cię… Przecież z tym szpiegiem to takie tam tylko żarty… Nic ci nie 

grozi, mój drogi… No chodź. 

Boba pokornie dał się prowadzić. Pochlipywał, ale aż musiał schować twarz w dłonie, bo nie 

mógł ukryć uśmieszku. 

A podobno tak trudno oszukać Jedi… 

 

ROZDZIAŁ 11 

 

- Wyglądasz jak nowonarodzony – usłyszał głos Ulu, gdy wyszedł zrelaksowany spod 

prysznica. Zerknął szybko na torbę, ale na szczęście ciekawość Jedi nie zakończyła się 

grzebaniem w niej. – Jak widzisz, nie masz o co się martwić. Mamy tutaj wiele takich dzieci, 

wojennych sierot, które zgubiły gdzieś rodziców. Chwilowo mamy dla was kwatery na statku, 

ale wkrótce polecicie na Bespin. Jest tam takie piękne Miasto w Chmurach, wiesz? 

Poczekacie tam na rodziców, będzie zupełnie jak na obozie – puścił do niego oko. 

Boba pokiwał ochoczo głową, dalej grając szukającego pocieszenia gnojka, ale w głowie już 

szukał informacji o Bespinie. Nieraz sam, lub z ojcem, studiował atlas galaktyki. 

Wyszli z pomieszczeń sanitarnych, i poszli dalej korytarzem. Mijali załogę – istoty z całej 

galaktyki, przeróżne rasy, przeróżne profesje. Ale łączyło ich jedno – nijakość wypisana na 

twarzy.  

„Mam nadzieję, że nie będę w ich wieku równie beznadziejny…” – pomyślał Boba. 

Popatrzył na Ulu. Zdziwił się, że jest on tak miły i uprzejmy. Zupełnie kłóciło się to z jego 

wyobrażeniami o Jedi. Pewnie to wyjątek, który potwierdza regułę. 

Weszli do małej kuchni. 

- Inne dzieci są teraz na obiedzie. Powiedz, co byś chciał, a to dla Ciebie przyrządzę. 

Jedzenie wyglądało obco, ale Boba szybko wskazał na coś, co przypominało pulpety. Ulu 

wcisnął coś, i za chwilę posiłek był gotowy. Smakował lepiej, niż wyglądał. 
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Boba polubił Ulu. Był taki… Serdeczny. Siedziało się z nim równie miło co z Zam, kiedy 

odwiedzała jego ojca i jadła z nimi obiad, bądź na jakiś czas zostawała z Bobą sama. A 

właśnie, co do jedzenia… 

- Nie jesz? Możemy podzielić się moją porcją, jeśli chcesz. 

- Nie, spoko. Jadłem przedwczoraj – odparł Ulu. Cóż, może dla jego gatunku to było 

niedawno.  

Po posiłku poszli do kwatery dla sierot. Było w niej pełno łóżek, ale dzieci wciąż nie było. 

- Wybierz sobie któreś z wolnych. Koledzy wkrótce przyjdą, powiedzą ci co i jak. „Co i jak” 

tutaj oznacza przede wszystkim „nie zawadzaj dorosłym.” 

- To… Tyle… ? – Boba sam się zdziwił, że wyrwało mu się te pytanie. 

- To tyle. Ale jakbyś czegokolwiek potrzebował, to znajdź mnie. Opieka nad wami jest 

częścią mojego treningu Jedi.  

Ulu posłał mu pokrzepiający uśmiech i sobie poszedł. Boba wybrał łóżko przy ścianie. Będzie 

dzielił pokój z innymi dziećmi… Ojciec zawsze go ostrzegał przed zawieraniem przyjaźni. 

Przyjaźń miała być domeną słabych… Ale jednak nie mógł się doczekać, aż pozna 

chwilowych współlokatorów. 

Położył się… 

… I nawet się nie zorientował, że znów niemal natychmiast zasnął. Obudziły go wrzaski. 

Okropne. Dzieciaki zachowywały się jak dzikusy. Same gnojki, były tylko dwie grupki osób 

w jego wieku – mała grupa dziewczynek i chłopców, patrząca na siebie nawzajem z dozą 

nieufności. 

Pozostali byli młodsi. Biegali, skakali, płakali, wydzierali się! 

Boba Fett, młody łowca nagród, syn słynnego Mandalorianina Jango Fetta, umiejący zabijać, 

umiejący pilotować myśliwce, umiejący strzelać z większości wyprodukowanych w galaktyce 

broni… Utknął z przedszkolakami! 

Wsadził głowę pod poduszkę, mając nadzieję, że znowu zaśnie w moment. 

I rzeczywiście, już za parę minut śnił, że jedzie na grzbiecie jednej z tych bestii, na arenie 

Geonosis, pędząc w bój aby pomóc ojcu… 

- Hej! 

- Tak, tak, dam radę! 

- Hej!  
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Boba otworzył oczy. Znalazł się twarzą w twarz z humanoidalną istotką jego wzrostu i 

postury, ale o nieznanej płci. Skórę miała ciemną, włosy krótkie… A oczy najweselsze, jakie 

widział w życiu. 

- Komu dasz radę? – zapytała, śmiejąc się. – Weź się obudź. 

Boba nie mógł się powstrzymać. Jej śmiech i wygląd sprawiły, że sam rozszerzył usta w 

uśmiechu. 

- Oj, nieważne. Kim jesteś? 

- Jedyną dojrzałą osobą w tym zoo. I odpowiedzią na twoje potrzeby. 

- Że co? 

- Potrzebujesz przyjaciela? 

 

 

ROZDZIAŁ 12 

 

- Jestem Garr – istota usiadła na łóżku Boby, i wyciągnęła rękę. 

- A ja Teff – powiedział, podając dłoń, i żałując, że nie ma lepszej wyobraźni. – Długo 

spałem? 

- Dzień. Nooo, standardowy dzień, o ile zegar w naszym pokoju chodzi bez szwanku. Zawsze 

zauważamy, gdy mamy kogoś nowego w pokoju, może i wziąłeś prysznic, ale i tak wali od 

ciebie na kilometr… Skąd cię zgarnęli? 

- Raxus Prime. 

- Ugh… Jest tam tak źle, jak mówią? 

- Gorzej. A ciebie skąd… zgarnęli? 

- Excarga. Moi rodzice handlowali tam rudą. Gdy wpadli Separatyści, przejęli kontrolę nad 

planetą i potrzebowali niewolników na siłę roboczą. Rodzice mnie ukryli, ale sami wpadli. 

Gdy Republika nas uratowała, nie było ich wśród uchodźców. A twoi? 

- Co, moi? Rodzice? 

- No… 

W przeciwieństwie do Garr, Boba nie wahał się użyć prawdziwych słów. 
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- Martwi. To znaczy, mój ojciec. Zamordowany. Obcięli mu łeb. Na moich oczach. 

- Przykro mi… A co z mamą? O ile nie masz nic przeciwko temu, że pytam. 

- Nie mam. O ile ty nie masz nic przeciwko temu, że nie odpowiem. 

- Jasne, luz – Garr pociągnął go za ramię – Chodź jeść. Za parę minut zamykają stołówkę, 

większość gówniarzy już poszła, więc będzie można oszamać w spokoju. 

Przez następne kilka dni, Boba Fett po raz pierwszy w życiu miał przyjaciela. Nie 

kwestionował tego dziwnego, narzuconego mu przez życie stanu, akceptował go.  

Chociaż akceptował to złe słowo. Uznał sam przed sobą, że jest autentycznie… Miło. 

Z Garr dało się fajnie bawić. Myszkowali po całym statku, grali w sabacca, albo po prostu 

leżeli na łóżku i gadali o życiu, bądź o pierdołach, próbując ignorować szalone wycie małych 

wariatów i wariatek z ich otoczenia. 

Wymykanie się poza dozwolony sierotom obszar było zakazane, ale przyjaciele szybko 

odkryli, że dziesięciolatkowie są niewidzialni. Zawsze, gdy szli dziarskim krokiem po 

korytarzach, klony i załoga nie zwracali na nich uwagi, uważając zawsze, że ktoś inny jest za 

nich odpowiedzialny, mijali ich obojętnie. 

Garr interesował się flotą. 

- Wiesz, że na tym statku jest ponad piętnaście tysięcy żołnierzy? Wszyscy wyglądają tak 

samo. To chyba klony! 

- No, rzeczywiście, niesamowite – Boba miał nadzieję, że Garr nie dosłyszy ironii w jego 

głosie. 

- Założę się, że ten konflikt przejdzie do historii , pod nazwą „Wojna Klonów.” 

- Tja. 

Ulubionym miejscem Garr był hangar. Uwielbiał obserwować startujące i lądujące myśliwce, 

załadunki, techników wiecznie kręcących się przy pojazdach… 

- Umiem takie pilotować, wiesz? – Boba niemal natychmiast ugryzł się w język. Nie 

powinien był się chwalić. Można za dużo wygadać. 

- Co? Jak to? Kto cię nauczył? Ojciec? – Garr był zaintrygowany. 

Boba kiwnął twierdząco. 

- Moja matka by padła na zawał. Twoja nie miała nic przeciwko? 

- W sumie to nigdy jej nie zapytałem… -wiedział, że zabrzmiał sztucznie. I tak też jakoś się 

poczuł. 
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Bobie, najbardziej z całego statku, podobało się pomieszczenie obserwacyjne, z wielkim 

iluminatorem zamiast sufitu. Było ono zimne, i przeważnie puste – załoga miała za dużo 

obowiązków, klony nie dbały o ładne widoczki. 

Gwiazdy nie rozmywały się. Wiedzieli, że mimo że nie są w nadprzestrzeni, to i tak mkną z 

ogromną prędkością, lecz statek zdawał się być zawieszony w przestrzeni, nieruchomy. 

Boba wspiął się pod sam sufit, i teraz, gdziekolwiek by nie spojrzał, widział jedynie gwiazdy. 

Żadnych planet, żadnych innych pojazdów. Wyłącznie gwiazdy. 

- Teff, tu jest nudno. Chodź coś porobić! 

- Jeszcze kilka minut… 

Fett nie mógł doczekać się chwili, w której odzyska Niewolnika I, i będzie mógł samodzielnie 

przedzierać się przez morze gwiazd. 

Obecnie jednak przedzierał się z Garr przez korytarze okrętu. Minęła ich grupka 

sklonowanych żołnierzy. 

- Dziwolągi z nich – mruknął Garr. 

-No… 

- Jak idą bez hełmów, to już w ogóle… 

Klony ciągle chodziły parami, bądź grupkami o parzystej liczbie. Zdawały się nie rozmawiać, 

jeżeli już to na temat sprzętu. Rzadko odzywały się do członków załogi. Dwójki osieroconych 

dzieci nie dostrzegali z kolei wcale. 

Po paru dniach Boba i Fett widzieli już cały statek, poza jednym miejscem. 

Mostkiem. 

- Ależ mam ochotę zobaczyć mostek ! – zachwycał się Garr – Ale wiesz, tam się nie da 

wedrzeć. No i są tam Jedi… 

- Jedi… Też mi coś… 

- Też coś? Oni są super! Wojownicy, obrońcy naszego świata… Jeżeli moi rodzice się nie 

odnajdą, to mam nadzieję, że Zakon zbada mnie, i przyjmie, o ile się nadam na Rycerza! 

- A ja nie – Boba był już o krok od powiedzenia przyjacielowi, że gardzi Jedi, i woli zostać 

łowcą nagród, jak tata, ale powstrzymał się. Nawet najlepszy przyjaciel nie powinien 

wiedzieć o nim takich rzeczy. 

Zresztą… Garr też ma tajemnicę.  

Pewnego dnia, gdy szli korytarzem, Boba wypalił : 
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- Garr… Mogę zadać ci osobiste pytanie? 

- Strzelaj. 

- Chłopak czy dziewczyna? 

- Znaczy… ? 

- No… Wiesz… Jesteś samcem, czy…  

- Jeszcze tego nie wybrałem. 

- Co? Nie rozumiem. 

- Ech… Na wasze, mamy po trzynaście lat, gdy dokonujemy wyboru. Ja mam dziesięć. 

- Ale… Eeee… 

- Czy to ma znaczenie? 

- Nie. Dla mnie nie.  

- No i spoko. Dlatego nie bujam się z młodzikami. To było pierwsze pytanie, jakie zadawali. 

Musieli ko-niecz-nie to wiedzieć, bo inaczej głupieją, wiesz? Nie wiedzą jak cię traktować. 

Nie mogą po prostu jako osobę. Muszą wszystko skatalogować, nadać znajome im cechy, 

odpowiednio się przy tobie zachowywać… Nie ogarniają tego. 

- Debile. Większość istot to debile. A dzieciaki to otępiałe debile. Nie mogą po prostu 

skatalogować cię jako „przyjaciela.” 

- No nie… Ej, dobra, koniec tematu. Chodźmy poszukać czegoś do roboty. 

Na statku panowało poruszenie. Wkrótce mieli wskoczyć w nadprzestrzeń. 

- Zabiorą nas na Bespin… Mam nadzieję, że przydzielą nas do tego samego sierocińca. 

- Ja również – odparł Boba, nie mówiąc Garr, że wcale nie ma zamiaru iść do żadnego 

sierocińca. 
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- Hej, Garr! Obczaj to! 

Byli w korytarzu serwisowym. Sami, nie licząc paru zajętych robotą astromechów. 

- Co chcesz? To tylko jakieś drzwi. 
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- To wyjście… Założę się, że umiem je otworzyć… A ty strasznie chcesz obejrzeć mostek, 

nie? 

- Taaa… Ale bardziej nie chcę umierać w próżni, wiesz? 

Boba uśmiechnął się łobuzersko, i uchylił jedną z szafek. Były w niej skafandry. 

- Łooo… Nieźle… Co, jakbym się w takim porzygał? 

- Haha, nie myśl o tym… Zakładaj! Wystarczają na 90 minut, nam starczy 60. 

- Ty tak na poważnie… ? 

- Jasne, że tak! 

Po chwili obaj mieli już skafandry na sobie. Boba uszczelnił je i włączył komlink. 

- Słyszysz mnie? – zapytał. 

- Tak, ale wrzeszczysz! Ścisz mi to! 

- Ups, sorka. 

Boba zamknął za nimi śluzę. Spojrzał na Garr, bojąc się, że się rozmyśli. Jednak przyjaciel 

pokiwał głową. Boba otworzył drzwi… 

… A gdy zostali wyssani w przestrzeń kosmiczną, Boba dopiero zdał sobie sprawę, że tak 

naprawdę sam nie wierzył, że to się uda. 

Poczuł zimno. Przemierzał bezkres, jakby wpadł w dziurę, która nie ma dna. 

To było wspaniałe. 

- Co dalej? – głos Garr wyrwał go z zamyślenia. 

- Jak to co? Mostek. Tylko bardzo ostrożnie. Nie chcesz odlecieć w przestrzeń. 

- A co się wtedy stanie? 

- Nic. 

- Jak to : „nic”. 

- No, nic, no. Nic się nie stanie. Będziesz lecieć i lecieć. Aż wykitujesz. Z głodu, bądź nudów. 

- Mam się bać? 

- Brzmisz jak ucieleśnienie strachu. 

- Haha, dzięki. 
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- Ale to dobrze. Strach to przyjaciel. O ile nie dasz mu się opętać – Boba przypomniał sobie 

słowa swego ojca. Zajął się linami, i rozpoczęli „wspinaczkę” po okręcie. 

Droga okazała się bardziej męcząca, niż mogłoby się wydawać. Unikali iluminatorów i 

chwytania przeróżnych anten, aby nikt ich nie wykrył. W końcu udało im się dotrzeć do 

wielkiej tafli szkła. 

- To tutaj – oznajmił Fett – Ostrożnie, niech nikt cię nie zobaczy. 

- Łaaaaał… Zawsze o tym marzyłem… To taki mózg statku, wiesz? Tutaj podejmowane są 

wszystkie decyzje… 

Na mostku panowało delikatne poruszenie. Łącznościowcy chodzili w te i we w te, oficerowie 

konsultowali się ze sobą. Technicy rozmawiali o czymś żywiołowo z Jedi. 

- Ciekawe, o czym rozmawiają… Może mają wieści od rodziców… Mam nadzieję, że kiedyś 

cię z moimi zapoznam. 

Boba po raz pierwszy w życiu nie wiedział, co powiedzieć. Czuł, że palą go policzki. 

- Fajna ta mapa. Taka dziwna.  

Boba zerknął… I nagle poczuł przerażenie. 

- Spływamy. Natychmiast. 

- Ale… 

- To mapa nadprzestrzenna. Oni konsultują współrzędne skoku. Spadamy, już! 

Nagle światła statku zmieniły się. Boba znał ten sygnał.  

Alarm oznajmiający, że zostało dziesięć minut do skoku w nadprzestrzeń. 

 

ROZDZIAŁ 14 

 

W dół ! 

Szybciej! 

Ominąć to! 

Szybciej, szybciej! 

Boba nie czuł już zimna. W zasadzie było mu za gorąco. Garr gnał tuż za nim. 

- Co się… Stanie… Jeżeli… ? – wydyszał. 
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- Jeżeli?  

- Przecież wiesz, o co mi chodzi! 

Bobie szkoda było tracić oddech na rozmowy, ale uznał, że odpowiednie nastraszenie 

przyjaciela doda mu adrenaliny i niezbędnych do pośpiechu sił. 

- W najlepszym wypadku zobaczysz błysk i umrzesz. 

- W NAJLEPSZYM? 

- Ta. Bo zawsze statek może po prostu nagle zniknąć, a ty tu zostaniesz. 

Garr nic nie powiedział. Już nie unikali iluminatorów. Załoga pędziła we wszystkie strony, 

szykując się do startu. Ile czasu zostało? Dwie minuty? Trzy? 

- Głupiec! – szlochnął Boba. 

- Przepraszam, nie wiem, co… 

- Mówię o sobie! Co za głupi pomysł wychodzić w kosmos… 

W końcu dostrzegli śluzę. Była ponad sto metrów przed nimi. Nie dadzą rady… Chyba że… 

- Skaczemy. To nasza jedyna opcja! 

- Co? Teff, a jeśli chybimy, lub za mocno się odbijemy? 

- To możemy zginąć. Ale jeżeli tego nie zrobimy, to zginiemy na pewno, a więc nie myśl tyle. 

Trzy… Dwa… Jeden… 

Boba skoczył, trzymając Garr za rękę. 

Cisza. Nie słyszeli już nawet bicia własnych serc.  

Trzydzieści metrów… 

Dwadzieścia… 

Dziesięć… 

Rączka była tak blisko… Ale Boba już wiedział, że skoczyli za wysoko.   

Nie daj się opętać strachowi! 

Nie ma co marzyć o czymś, czego się nie uda spełnić – a tym właśnie było chwycenie rączki.  

Znajdź inny cel. 

Jest. Antena. Złapie ją i wciągną się za jej pomocą z powrotem. 

Wyciągnął rękę i chwycił ją. 
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- JEST! – wykrzyknął odurzony własną radością… 

… Lecz antena została w jego dłoni. Polecieli dalej, a Boba z niedowierzaniem wypuścił 

urwaną antenę. 
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Dziura bez dna. Nieskończoność.  

Boba pozbył się strachu. Została tylko niemoc. 

Pogodził się z losem.  

„Porażkę też należy obchodzić z godnością” – mawiał jego ojciec. 

Tak też zrobi. Cieszył się jednak, że w finałowych chwilach, ma kogoś, kto trzyma go za dłoń. 

- Teff? 

- Tak? 

- Cieszę się, że się poznaliśmy. 

- Ja też, przyjacielu. 

Zrobiło się tak… Spokojnie. 

Siła odrzutu sprawiała, że wirowali wokół własnej osi. Co chwila widzieli malejący w oczach 

okręt, który lada moment zniknie. 

Okręt. 

Bezkres. 

Wielka, pomarańczowa gwiazda. 

Znowu bezkres.  

I znowu statek. 

Bezkres.  

I ta sama, bliska gwiazda. 

Zaraz… Zaraz, a gdyby tak… 
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Boba poczekał chwilę. Znowu ujrzał statek. A potem gwiazdę. W tej samej sekundzie 

rozhermetyzował na moment zawór powietrza. Usłyszał kliknięcie i syknięcie. Odczekał 

chwilę.  

Statek. 

Bezkres.  

Pomarańczowa gwiazda! 

Ponowił czynność. 

- Teff, co ty robisz?  

- Mam pomysł, czekaj. 

Kolejny obrót. Na widok gwiazdy, Boba znów pozwolił uciec powietrzu. 

Udało się! Statek jest bliżej! Tak jak Boba zakładał – siła uciekającego powietrza przybliżała 

ich do okrętu! 

- Teff, co się dzieje? 

Boba nie marnował powietrza i czasu na rozmowy.  

Wydawało mu się, że trwa to wieczność. Bał się mrugnąć, bojąc się, że gdy otworzy oczy, 

statku już nie będzie. 

A są już tak blisko… 

Na wyciągnięcie ręki… 

- Garr! Łap za rączkę! 

Garr nie odpowiadał. Bobie pociemniało przed oczami… To przez brak powietrza… Zużył 

całe…  

Zemdlał… 
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- Udało się! Jesteś niesamowity, Teff! 

Tata nakrywał go kołdrą. Boba wyglądał przez okno, oglądając sztorm na powierzchni 

Kamino. 

- Kim jest Teff, tato? Co za głupie, zmyślone imię… 



 

33 

 

- Oddychaj, Teff! 

Kto zabrał koc? Co się… 

- OBUDŹ SIĘ, TEFF! 

Otworzył oczy. To nie jest mieszkanie Jango… To śluza powietrzna. 

Powietrze… Oddychanie… Wszystko sobie przypomniał. 

- Uratowałeś nas, Garr? 

- Ja? Ja tylko dokończyłem twoją robotę! Kurczę, Teff ! Użyłeś butli z tlenem jak jakiegoś… 

No nie wiem… Jakbyś używał plecaka odrzutowego, czy coś… Chłopie, jesteś mega! 

- Gdzieście byli?! – rozległ się nagle głos Ulu. Podszedł do nich szybko, zdenerwowany – Był 

alarm, dlaczego się nie zgłosiliście do kwatery? 

- Przepraszamy… - rzucił Boba, znów przyjmując w moment maskę zwykłego dzieciaka – Ja 

chciałem zobaczyć jak wyglądają gwiazdki, gdy jest się w nadprzestrzeni… 

Ulu westchnął. 

- No dobra… Powiedzmy, że obejdzie się bez nagany… Ale za to macie dzień szlabanu. Nie 

wolno wam opuścić pokoju przez 24 standardowe godziny. 

- O nie! – Jęknął Garr – Mamy dziesięć lat,nie wytrzymamy całego dnia zamknięci z dziećmi! 

Twarz Ulu przybrała karcący wyraz. 

- Musicie nauczyć się ostrożności… Jedna ze śluz się wcześniej otworzyła… Gdyby coś wam 

się stało… Glynn Beti by mi dała w kość. A wierzcie mi, nikt nie chce mieć z nią do 

czynienia. 

- Wierzę – odparł Boba, po raz pierwszy mówiąc do Ulu szczerze. 

Gdy tylko skończył się ten okropnie nudny dzień, Boba natychmiast wrócił do przeszklonego 

pomieszczenia. Garr podążył za nim. 

Młody Mandalorianin patrzył w gwiazdy. Zastanawiał się nad tajemnicą Dooku. Co może 

zyskać, wiedząc, że Dooku i Tyranus to ta sama osoba? 

Nagle dotarło do niego coś tak oczywistego, że aż się zawstydził, że zrozumiał to dopiero 

teraz. 

Jako Tyranus, Hrabia wynajął jego ojca do pracy nad armią klonów. Jako Dooku, ten sam 

Hrabia walczy przeciwko tej armii. 

Kto i po co tworzy, dosłownie tworzy, sobie wrogów? 
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To była ostatnia zagadka w tej tajemnicy. Ale w końcu i ją rozwiąże. 

- Nuuuuuudaaaa – wyrał go z zamyślenia głos Garr – Wcale nie jest jakaś niesamowita ta cała 

nadprzestrzeń. 

Boba musiał przyznać rację. 

- Te smugi to gwiazdy? 

- Obraz gwiazd. Jak staniemy, to będą znowu wyglądać normalnie. 

- Eeee… Powiedzmy, że rozumiem. A co do gwiazd, to tamta jedna uratowała nam życie. 

Wiesz, ta duża, pomarańczowa. Gdyby nie ona, nie mógłbyś nami „nawigować” i wrócić do 

statku. 

- Wiesz co, Garr? To chyba nie była gwiazda… Obserwowałem ją potem, cały czas jest w tej 

samej odległości, nie zmienia położenia, mimo że my to robimy… To jakby nas… śledziło. 

- Pewnie wkrótce się dowiemy co to – głos Garr był lekceważący, jakby Boba zmyślał, aby 

go przestraszyć, bądź wymyślał dziecinne bajki – Chodźmy już, bo Ulu znowu się wkurzy. 

- Tak, nie wkurzajmy już Jedi. 

Moment wyjścia z nadprzestrzeni też wcale nie był specjalnie oszałamiający. Krótkie 

szarpnięcie, nic wielkiego. 

Dzieciarnia zebrała się w stołówce. W powietrzu wisiała atmosfera podnieconego 

wyczekiwania, udzieliła się wszystkim młodzikom. Były, jak zawsze, bardzo dzikie, ale w 

jakiś dziwaczny sposób również skupione. 

- Podobno jesteśmy blisko Bespina. 

Boby to nie obchodziło. Z jakiegoś powodu nie mógł przestać myśleć o gwieździe.  

Natychmiast po obiedzie wrócił do pomieszczenia obserwacyjnego. 

Dziwna pomarańczowa gwiazda. Nadal tam była. Jak to możliwe? 

Użył panelu dotykowego, aby powiększyć wybrany przez siebie wycinek kosmosu. 

Udało się. Zoom w sekundę przybrał na ostrości. 

Miał rację! To nie gwiazda, to statek! 

Znajomy statek… 

Boba aż się zachłysnął. 

Podążał za nimi Niewolnik I. 
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- Co tam, Teff? 

- Sytuacja w normie, wszystko ocieka nudą. Po prostu gapię się w gwiazdy. 

Boba zdołał przybrać pokerowy wyraz twarzy, nim odwrócił się do przyjaciela. Nie okaże 

żadnych emocji, tak jak uczył go ojciec. 

- I co, jak tam twoja tajemnicza gwiazda? 

- Ach, sam wiesz… W sumie to nic się jednak z nią nie dzieje. To chyba i tak wcale nie ta 

sama. Po prostu w kosmosie wszystko wygląda identycznie. 

- No widzisz… Dobra, w każdym razie dawaj do sypialni. Ulu cię szuka. Mamy pomóc 

ogarnąć łebków przed przybyciem. 

-… Przybyciem? 

- No przecież to już Bespin… Zaraz lądujemy. Witaj w domu. 

Ta. W domu. Nie spędzę tutaj nawet pierwszej nocy. 

Podczas drogi Boba zatopił się w myślach, nie słuchając paplaniny Garr. 

- Bespin to gazowy gigant. Nic nie żyje na powierzchni, wiesz? Całe życie odbywa się w 

miastach, wśród chmur, wydobywają jakiś tam gaz, z którego korzystają blastery, i…  Hej, 

Teff? Teff! Czy ty w ogóle słuchasz? 

- Oj… Wybacz, chyba się zawiesiłem. 

- Sen na jawie? 

- Taaa… 

Cóż, nie do końca. Raczej jego umysł pracował ciężko nad tym, co zrobi z faktem odkrytym 

w pokoju obserwacyjnym. 

Niewolnik I ! To z całą pewnością był on! Podążał za Candaserri, niewykrywalny dla 

czujników okrętu, przystosowanego zapewne do wykrywania flot, a nie pojedynczych, 

niewielkich statków. Zresztą, Jango (a teraz zapewne i Aurra) wbudował w niego niejedną 

niespodziankę i swego rodzaju „przeszkadzajkę”… 

- Tu jesteście ! – Ulu Ulix parł w ich stronę, poprzez tłum dzieciaków – Wy to naprawdę się 

uparliście, żeby przyprawić mnie w końcu o zawał, co? Mieliście być blisko sypialni. 

Niedługo lądujemy! Pomóżcie mi z dzieciakami! 
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- Przepraszam… - odparł od razu Boba, gnany impulsem, awiedząc, że nie musi martwić się o 

podejrzliwość Ulu, zapytał – Czy słyszałeś może kiedyś o łowczyni, Aurrze Sing? 

- Ja… - Ulix nie ukrywał szoku – Oczywiście, że tak! Ona jest… 

- A dlaczego chcesz się czegoś o niej dowiedzieć? – przerwał nagle ostry głos Glynn-Beti, 

która wyrosła za jego plecami. 

Niedobrze… 

- No? Teff, dobrze pamiętam? Czemu cię ona tak interesuje? 

- Uch… Ja… yyyy… No, bo załoga o niej gadała… 

- Aurra – Beti zdawała się wypluwać słowa – jest zdrajczynią Republiki. Wrogiem cywilizacji. 

Morderczynią. I tyle powinno ci wystarczyć za jej charakterystykę. Ulu, dopilnuj proszę, aby 

ta dwójka  zrobiła wreszcie coś pożytecznego, i pomogła młodszym sierotom przy zejściu na 

powierzchnię, dobrze? 

- Tak, Mistrzyni. Teff, Garr, zaprowadźcie do hangaru dzieciaki oznaczone jako „czwórki”. 

Prom zabierze was na Bespin. 

-  O rany… Co ona się tak spięła? – zapytał tonem niewinnego dziesięciolatka Boba, gdy 

tylko Bothanka się oddaliła. 

- Aurra… Nie wspominaj jej przy mojej mentorce… Ona… Zabija Jedi dla rozrywki. 

- Myślałem, że łowcy nagród zabijają wyłącznie gdy mają zlecenia? 

- Sing jest inna… Ma pewien… Żal do Jedi. Dlatego atakuje przy każdym możliwym 

spotkaniu. 

- Zabija Jedi… Dla zabawy? – Garr był w szoku. 

- Dla chorej, ale zabawy, tak. No, ale nieważne, zmieńmy temat. Poza tym nie chcemy 

przerazić sierot na śmierć, prawda? 

Zajęli się swoimi sprawami. Boba i Garr odprowadzili swoich podopiecznych. Gdy szli 

korytarzami, Fett przyglądał się swoim „braciom”. Mimo że byli identyczni, po paru dniach 

na statku nauczył się ich troszeczkę odróżniać. Tak jakby po paru tygodniach od opuszczenia 

Kamino, klony zaczęły jednak nabierać własnych charakterów. Jednak, skupione na celu, 

pozostawały takie same. Zamiłowanie do walki, odziedziczone po ich wspólnym ojcu, 

następnie genetycznie wzmocnione , a na koniec wyćwiczone morderczym szkoleniem od 

najmłodszych lat, sprawiało, że szykując się do lądowań, walk kosmicznych, ćwiczeń, 

abordaży czy desantów, wyglądali identycznie. Jak roboty z taśmy produkcyjnej, z którymi w 

zasadzie można ich porównać. 

Czy to aby nie CT-4/619? 
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- Hej, pamiętasz mnie? – rzucił Boba i przystanął. 

- A powinienem? – odparł żołnierz, robiąc to samo. 

- Może i nie. Tak się tylko zastanawiałem. Co robisz? 

- Dopilnowuję demilitaryzacji. 

- Co? Jak to? 

- Władze Bespina nie chcą, aby statek przypominał mieszkańcom i pracownikom o wojnie. 

- Bo chcą pokazać swą neutralność  - Glynn-Beti jak zawsze pojawiła się znikąd, a Boba 

musiał ukrywać swoje podenerwowanie jej obecnością – Możemy być tutaj jedynie jako 

misjonariusze dostarczający sierotki, nic więcej. Żadnej broni. 

- Nawet mieczy świetlnych? 

Zgromiła go spojrzeniem. 

- Broń Jedi to inna sprawa. Ładuj się na pokład, zadajesz za dużo pytań. 
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Statek z Glynn-Beti, oraz dwudziestoma dwiema sierotami, wylądował na lądowisku w 

centrum miasta. Na powitanie wyszli im bespińscy oficjele, jak na urzędników przystało, 

zamiast przywitania, prosząc Jedi o dokumenty. 

Bothanka podała jednemu z nich holopad, wskazując na ustawione w szeregu młodsze 

sieroty… A potem na niego. 

Boba był lekko podenerwowany tym faktem, ale zrzucił to na swoją paranoję, która zawsze 

ujawnia się przy Glynn. 

Mimo wszystko przyglądał się jej kątem oka. 

Podeszła do drugiego z urzędników. Zbliżyli się do siebie, jakby mieli sobie do przekazania 

jakieś sekrety. Boba wytężył wzrok. Widział, że zaczęła szeptać coś do ucha Bespinianina, a 

ten na sekundę spojrzał na Bobę. Pokręcił delikatnie głową, i odpowiedział coś do Glynn-Beti, 

również szepcząc jej do ucha. 

W głowie chłopca podniósł się alarm. 

Co ona im mówi? 
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Co, jeżeli każe im sprawdzić jego tożsamość? Sprawdzą nazwisko i dane wyimaginowanych 

rodziców w holocenie? 

Planował uciec pierwszej nocy z sierocińca… Ale co, jeżeli zamiast do sierocińca, trafi do 

dobrze strzeżonego aresztu? 

Spojrzał na rampę. Od razu za nią rozpoczynał się tłum. Gdyby zbiegł, to w sekundę może się 

w niego wtopić. 

Jest tylko jeden problem – nie miałby nawet czasu pożegnać się z Garr. 

Znalazł się pomiędzy przyjaźnią a wolnością. 

Wybrał. 
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- TEFF! 

A niech to szlag! Dzieciak to jednak dzieciak! Świadomie czy nie, Garr dopuszcza się zdrady, 

drąc tak mordę! Przecież zaalarmuje Jedi!  

Boba pochylił się, i wbiegł w tłum. 

Jak każdy kosmoport na małej planecie, tak i tutaj była gorzej wyglądająca uliczka, może i 

obskurna, ale z pewnością pełna sprzedawców nielegalnych przedmiotów : fałszywych 

dokumentów, skradzionych dóbr, przypraw, broni… Jednym słowem wszystkiego, co może 

się przydać komuś takiemu jak on. 

No i łatwo się tu zgubić. 

Obejrzał się za siebie. W tłumie, zagubiony, lecz jednak na jego tropie, był jeden z 

urzędników. 

To nie problem. To nie Jedi. Jego zgubi z łatwością. 

Parę skrętów w odpowiednie miejsca, i tak właśnie się stało. 

Poszło gładko, bo żaden inny człowiek nie zwraca uwagi na przemykającego dzieciaka.  

… Żaden, poza innym dzieciakiem. 

- Teff! – Garr chwycił go za ramię, gdy wszedł w jedną z alejek. 

Boba odwrócił się jak oparzony, gotów bronić się, jeżeli przyjaciel zechce „przemówić mu do 

rozumu” i zaciągnąć z powrotem. 
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- Zapomniałeś swojej torby… 

- Dz… Dzięki – zadziwił się. Był zmieszany. Lekko spanikowany po ucieczce, zaskoczony 

zachowaniem Garr, ale przede wszystkim tym, że przez adrenalinę porzucił dziedzictwo ojca 

na rampie… 

- Dlaczego uciekasz? To sierociniec, nie więzienie… Co ty robisz? 

Boba spuścił oczy. 

- Chodź, ta stara Jedi nam nogi z dupy powyrywa, wracamy…  

- Garr – Boba w nagłym impulsie chwycił przyjaciela za ramiona – Chodź ze mną. 

- Co? Dokąd? 

- Po prostu chodź. Wyjaśnię wszystko. 

Ciągnął towarzysza w głębsze rejony portowe Bespina. Za taflą szkła widać było słynne na 

całą Galaktykę piękne obłoki. 

- Teff, o co w tym wszystkim biega? – Garr zaprotestował w końcu, ciągnąc kolegę za rękaw 

– Wyjaśnij mi! 

- Po pierwsze – Boba w końcu stanął w miejscu – nie mam na imię Teff. 

- Jak to? A jak? 

Boba nie chciał powiedzieć prawdy… Ale ponownie okłamywać Garr też nie. 

- To nie jest ważne. Mam ci do powiedzenia coś ważniejszego… 

- Nie jesteś sierotą? 

- Jestem… Tylko… Po prostu nie taką jak ty i inni. Nie chcę być ratowany przez Jedi. W 

sumie to nie mogę… 

- Ale dlaczego? Oni chcą pomóc, no i… 

- Oni zamordowali mojego ojca. 

Garr się zachłysnął. 

- Ale… Dlaczego? Czy on był… Zły? 

- Zły? On był wspaniały! – Fett podniósł głos. 

- Ale przecież… Jedi bronią nas przed złem… 

Boba uznał, że dalsze tłumaczenie będzie beznadziejne. Jednak jest za duża przepaść 

pomiędzy nim a rówieśnikami. 
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- To było nieporozumienie, jasne? Ale przez to nie wolno mi przebywać wśród Jedi… 

- No to zostań ze mną! Moi rodzice wkrótce się odnajdą, z pewnością się tobą zajmą! 

Zostaniemy braćmi… Eee… Albo siostrą i bratem, jeszcze się nie zdecydowałem. 

Boba poczuł naraz radość i ukłucie żalu. 

Uśmiechnął się. 

- Garr. Ty naprawdę jesteś moim przyjacielem, – miał nadzieję, że głos mu nie drży – ale ja 

nie mogę sobie pozwolić na przyjaciół. Mam swoją własną drogę. 

- Ale… - wielkie, brązowe oczy Garr, wypełniły łzy. 

- Żegnaj, przyjacielu. 

- No i super, koniec tej tkliwej scenki – Głos znajomy, ale jednocześnie przyprawiający o 

dreszcze zabrzmiał tuż przy uchu Fetta, a chłopiec po raz drugi tego dnia poczuł, jak ktoś 

nagle chwyta jego ramię. 

Blada. Muskularna. Dzikie spojrzenie. Ubrana w czerwony kombinezon.  

Aurra Sing. 

- Wiedziałem, że to ty! Widziałem jak podążasz za nami Niewolnikiem I! 

Boba wiedział, kim ona jest, dlatego nawet się nie wyrywał, wiedząc, że za najdrobniejszy 

opór może słono zapłacić. 

Garr nie wiedział, więc rzucił mu się na pomoc. 

Kopnął ją w nogę. 

Reakcja była natychmiastowa. Wciąż trzymając Bobę jedną ręką, drugą przechyliła Garr 

przez jeden z otwartych iluminatorów, sprawiając, że jedynie jej uchwyt, oraz materiał tuniki 

oddzielały Garr od wielokilometrowego upadku. 

- Co to za śmieć? Powinnam toto rozdeptać, czy jedynie złamać szczękę? 

Wielkie oczy Garr, zrobiły się nagle jeszcze większe. 

- Zostaw go, to ode mnie czegoś chcesz – rzucił szybko Boba – A to jest nikt ważny. 

Garr w ułamku sekundy został rzucony o ziemię. Bez tchu i pewnie lekko poobijany, ale za to 

przynajmniej żywy. 

- Mam propozycję nie do odrzucenia, młody Fetcie.  

- Fett? Ty jesteś Fett? – wydyszał leżący na ziemi Garr. 
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- Wścibski ten twój przyjaciel, i wcina mi się w słowo, jak stringi w tyłek… Każ mu 

spieprzać, albo ja to zrobię… Po swojemu. Mamy coś do obgadania, a nie chcę, aby 

podsłuchiwał nas jakiś ciekawski gówniak. 

- Spływaj – Boba poczuł ukłucie w sercu, ale starał się z całych sił brzmieć zimno, twardo i 

pogardliwie – Przecież mówiłem ci, że nie mam czasu i ochoty na przyjaźnie, czy inne 

dziecinady. Spadówa. 

Garr nie kupił tego. Mimo wszystko, sprawiło to, że Bobie zrobiło się miło. 

Aurra nagle wycelowała blaster w jego twarz. To już nieco mniej miłe. 

Garr cofnął się o krok, ponownie przerażony. 

- Żegnaj, Fett… - rzucił smutny, i wciąż obserwując Aurrę, szedł tyłem, aż do zakrętu 

korytarza. 

A potem zniknął, jakby nigdy go nie było. 

Boba poczuł straszny ból i żal, których mocy sam się nie spodziewał, ale przybrał pokerową 

twarz. 

- Co to za oferta? Chcę po prostu mój statek z powrotem. 

- Oddam ci go. 

Niewolnik I! Ekscytacja ekscytacją, ale czego ona chce w zamian? 

- Jutro poleć do miasta Tibannapolis. Spotkaj się tam ze mną w samo południe. Będę czekać 

w opuszczonym ośrodku wydobywczym gazu Tibanna, Revol Leap.  

- A jak się nie stawię? 

Aurra wzruszyła ramionami. 

- To nigdy więcej nie zobaczysz swojego kochanego statku. Ani mnie… No chyba że 

spotkamy się przez przypadek w bliżej nieokreślonej przyszłości. Wtedy zobaczysz mnie… 

na moment przed swą śmiercią. Masz – rzuciła mu parę kredytów – styknie ci na taksówkę i 

jakieś pierdoły… Weź to za token dobrej woli. A jak się stawisz z Jedi, albo tymi 

urzędniczynami, czy policją… No to konsekwencje będą podobne do tych, o których przed 

chwilą mówiłam. 

Odwróciła się i poszła. 
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- Pochodzisz stąd? – zapytał Boba, sam nie wiedząc po co. Może chciał się dowiedzieć czegoś 

o planecie, a może po prostu nadzwyczajnie szybko przyzwyczaił się do tego, że miał się do 

kogo odezwać… 

- Lord Figg nas tu sprowadził. Dał nam wolność, każąc w zamian jedynie pomóc mu 

zbudować miasta. I za to będziemy mu zawsze dozgonnie wdzięczni! – Odparł Ugnaught 

prowadzący taksówkę. 

Za taksówkę tę, jak się okazało, Boba zapłacił niemal wszystko, co miał od Aurry. Dobrze, że 

nie zaszalał z jedzeniem, bo inaczej miałby teraz kłopot. 

Zastanowił się po raz kolejny, jaką umowę przedstawi mu łowczyni. 

Zapatrzył się w widok za oknem. Miasto w Chmurach zostało za nimi, mógł wreszcie docenić 

niesamowitą przyrodę i krajobraz Bespina. 

A raczej mógłby, gdyby nie wściekał się na styl jazdy Ugnaughta. Sam lepiej by to 

poprowadził! Dlaczego on tak szarpie! Rany… 

- Przed nami Tibannapolis, mój drogi.  

Sprowadził pojazd w dół.  

- Może mi pan powiedzieć, jak znaleźć  Revol Leap? 

- Powiedzieć? A po co? Ja cię tam zabiorę. 

Kierowca skierował pojazd jeszcze mocniej w dół, i zamiast nad, bądź przez, zaczął mknąć 

pod miastem. Fett zerknął w górę. Dolna powierzchnia wyglądała na bardzo zaniedbaną. 

Pokrywały ją jakieś dziwne, algowate rośliny i grzyby.  Do jednego z grzybów podleciało 

jakieś żyjątko i zaczęło go zajadać… Tylko po to, aby w następnej sekundzie samemu zostać 

pożartym przez jedną z algowatych roślin.  

Tak działa ten świat… Zawzięty i nieczuły. Tak jak mawiał Jango Fett. Aby tu pasować, 

samemu trzeba takim być. Żadnych przyjaciół. Tylko cele. 

Pordzewiałe, zużyte Ravol Leap, znajdowało się na samej krawędzi miasta, jeszcze 

paskudniejsze niż reszta otoczenia. 

Ale zaraz, czy na jednej z platform nie znajduje się… 

Tak! To Niewolnik I! 

A obok stoi Aurra Sing. Wściekła jak zawsze, przez swój czerwony kombinezon 

odznaczająca się na tle chmur, niczym jakaś bogini zła, przedstawiająca chaos Galaktyki… 

Uznał, że taka wieczna wściekłość musi być dla niej raczej przeszkodą, aniżeli czynnikiem 

wspomagającym jej działania. Ale to jej sprawa. 

Taxówka wylądowała. 
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- Mam zaczekać? 

- Nie. I zachowaj resztę. 

Pilot podziękował za napiwek i zniknął. 

Pomachał do Sing. Cóż, to nie Garr. Ona nie była przyjacielem. Z jakiegoś dziwnego powodu, 

którego Boba nie zrozumiał, ucieszył go jednak widok znajomej twarzy. To wszystko przez 

Garr. Zmiękł. Aurra jest wrogiem, bądź, być może, chwilowym sprzymierzeńcem. Nie wolno 

mu się cieszyć na jej widok. 

Aurra mu nie odmachała. Była zbyt zajęta gardzeniem losem świata. 

Boba westchnął. 

Ciekawe, co gdyby Galaktyka się obraziła, i odpowiedziała jej nagle, urażona tą pogardą? 

I nagle tak właśnie się stało.  
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Aurra odskoczyła na sekundę przed tym, jak w miejsce, w którym dopiero co stała, zaczęły 

uderzać laserowe bolty. 

Skimmer patrolowy! 

- Zdradziłeś mnie, gnoju! – wykrzyczała, uciekając w stronę Niewolnika I. 

- Czekaj! To nie moja wina, przysięgam! – Boba natychmiast rzucił się za nią. – Zresztą, skąd 

możesz wiedzieć czy to Jedi? 

- A kto inny by próbował mnie zabić? I to w tak słabym stylu? 

Boba wbiegł na rampę statku Jango. Rzucił torbę na podłogę i ruszył w stronę kokpitu. Aurra 

błyskawicznie odwróciła się, i zanim się zorientował, podniosła go. 

- Umowa zerwana. Sam ją zerwałeś, gdy sprzedałeś mnie Jedi, przegrywie! 

- Ja nigdy… - zaczął się tłumaczyć, ale z niesamowitą siłą rzuciła go przez wejście na rampę. 

Przeleciał przez nią niczym zabawka, i uderzył o metalową podłogę na zewnątrz. Uderzenie 

wyparło mu powietrze z płuc, ale zebrał siły, wiedząc, że musi się natychmiast przeturlać, bo 

Sing odpali silniki, a wtedy… 

Statek rzygnął ogniem! Boba odczuł gorąc na swojej skórze, ale na szczęście zdążył się 

odturlać na bezpieczną odległość. 
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Niewolnik I rozpoczął wymianę ogniową z patrolowcem. Oba statki okrążały się wzajemnie, i 

zaczęły oddalać.  

- Wracaj tutaj! Natychmiast, ty… - Boba aż się zachłysnął.  

Powietrzna taxówka! Ugnaught tak się przeraził nagłym zdarzeniem, że aż wylądował i 

wyskoczył z pojazdu, aby się ukryć. Wyglądał teraz zza pordzewiałych kontenerów, 

wystawiając zza nich świński ryjek i przyglądając się w zdziwieniu tej niecodziennej sytuacji, 

całkowicie blady i trzęsący się ze strachu. 

Boba doskoczył do jego pojazdu w minutę… A w jeszcze krótszym czasie zrozumiał, jak nim 

wystartować. 

Tak! Co za wspaniałe uczucie, znowu samemu pilotować! Wiedział, że umie robić to lepiej 

od tego taryfiarza za dychę! 

Wzbił się w górę i odnalazł szybko Niewolnika I i patrolowiec.  

Okazało się, że łowca stał się ofiarą. Niewolnik siedział na ogonie bespińskiego pojazdu, 

obecnie dymiącego i sponiewieranego. Jeszcze jeden strzał, a statek wybuchnie albo po prostu 

zepsuje się i zleci w dół, na wieki znikając w toksycznych gazach Bespina… 

Boba zrobił zbliżenie, aby ujrzeć Aurrę w akcji, dobijającą swą ofiarę… 

… a wtedy dostrzegł, że za owiewką, poza bespińskim pilotem, są też Glynn-Beti, Ulu Ulix, 

oraz… Garr. 

A więc to tak? Garr jest zdrajcą? 

Niedowierzanie i wściekłość zniknęły równie szybko, jak się pojawiły. Niewolnik I brał już 

na cel patrolowiec. A Garr, było nie było, jest przyjacielem. I jeżeli go zdradził, to 

nieświadomie, bądź myśląc, że sprawia mu przysługę. 

Boba, gnany nagłym impulsem, wjechał taksówką w bok ich pojazdu, z całą prędkością, tym 

samym spychając ich z kursu, i ratując w ostatniej chwili przed laserami Aurry. 
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Powietrzna taksówka może i wagowo nie miała nawet co się równać z patrolowcem, ale 

wypełniła swoje zadanie. 

Boba nie żałował swego czynu. Wiedział, że ratując im skórę, jednocześnie utwierdza Aurrę 

w przekonaniu, że z nimi współpracuje. Jego pojazd nie miał nawet komlinku, więc nie mógł 

się wytłumaczyć. Ale w sumie – co by to dało? 
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I tak oto pozostał sam – dziesięciolatek, w kradzionym pojeździe, bez grosza przy duszy. 

Jakby tego było mało, to wrzucił torbę na pokład Niewolnika I… 

W całym zamieszaniu stracił oba statki z oczu. Taksówka nie miała odpowiedniej aparatury, 

więc zdawał się na wzrok. 

Jest! Sing latała nisko, pomiędzy porośniętymi roślinnością, pordzewiałymi wieżyczkami. 

Szuka patrolowca… Bądź sama się przed nim kryje. 

I wtem, w odruchu, którego sam nie zrozumiał, nad pochodzeniem którego sam się potem 

nieraz zastanawiał (czy to młodzieńcza głupota? Instynkt łowcy? A może to, co Jedi nazywają 

Mocą?) Boba… wyskoczył z taksówki.  

Wiedział, że jeżeli Aurra teraz przyspieszy, to ten skok wiary będzie kosztować go życie. 

Niewolnik I był zaledwie parę metrów pod nim, ale z kolei dystans pomiędzy Niewolnikiem a 

ziemią był o wiele większy. 

BAM! 

Udało się! Rozpaczliwie chwycił się każdej znajomej wypustki i zagłębienia, znanych mu 

niczym własne ciało. Chłód i wiatr targały mu włosy, w płucach zabrakło powietrza, a serce 

biło jak oszalałe. 

Udany skok to jedno. Jeżeli Aurra będzie teraz musiała uciekać przed patrolowcem, bądź 

zostanie przez niego ostrzelana, będzie martwy. 

Zresztą… Nic nie musi się dziać, Aurra może go najzwyczajniej olać. Wtedy też zginie. 

Ale jednak nie! Właz otworzył się! Więc jednak mu uwierzyła! 

Wczołgał się i spadł na pokład, uderzając barkiem o własną torbę, tłukąc kość o hełm ojca. 

Był zbyt szczęśliwy i oszołomiony, aby chociaż jęknąć. 

- Przysięgam, gdybym nie wiedziała, że jesteś synem Fetta, to nie uwierzyłabym w to, co 

właśnie widziałam. Nie rozumiem tylko, po co ratowałeś tych Jedi. 

Boba złapał oddech, i oparł się na łokciach. 

- Mam ich w dupie, zabijaj ich, jeżeli chcesz. To był przypadek. Zależy mi tylko i wyłącznie 

na moim statku. 

- Mnie pasuje. Siadaj za ster. 

- Co? 

- Siadaj za ster. Umiesz to pilotować, nie? A ja umiem zabijać. Będę nas osłaniać, a ty 

zajmiesz się ucieczką. 
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Nie potrzebował więcej wyjaśnień. W sekundę znalazł się w kokpicie. Usiadł na siedzeniu, 

tyle razy zajmowanym przez Jango, i złapał za drążki. To było dobre uczucie.  Znajome. 

Nie potrwało jednak długo. Patrolowiec wyłonił się zza jednego z budynków, i rozpoczął 

ostrzał. Dołączyły do niego też myśliwce z Candaserri. Nic dziwnego, że rząd się tym zajął. 

W końcu Aurra podnosiła rękę na Jedi nieraz, tym samym atakując sojuszników i 

przedstawicieli Republiki Galaktycznej. 

Boba wykonał „beczkę” i ruszył w mgłę, aby je zgubić. Aurra pruła do nich z laserów. Nie 

będzie wcale łatwo. 

- Dawaj, młody, dawaj. Spieprzamy. W górę, a nie w dół, człowieku! Wylećmy z atmosfery i 

od razu w nadprzestrzeń! 

- Nie z myśliwcami na ogonie! Najpierw musimy je zgubić. 

Zastanowił się przez chwilę nad tym, kto go ściga. Za sterami pewnie siedzą sklonowani 

piloci, a więc ściga się z sobą samym. 

Przeszły go ciarki. 

- Niedorozwoju, nie widzisz, że te chmury są burzowe? Zacznie się sztorm, a wierz mi, burze 

Bespina są śmiertelne dla statków takich jak nasze… Poza tym, jakim cudem masz zamiar 

schować się przed ich czujnikami? 

- Właśnie w burzy. 

Boba wyleciał z mgieł i pomknął w górę. Radar wskazał mu ciężki, czarny obłok, matkę 

nadchodzącej super-burzy. 

Na ogonie mieli siedem… Nie, już osiem myśliwców Republiki! 

- No tak, super zrobiłeś. Teraz wszyscy nas mają jak na talerzu. 

Boba zaśmiał się. Nie było w nim strachu.  

Czuł się wolny i szczęśliwy… I wiedział, że ojciec jest z niego dumny. 

- Może i mają – rzucił, zerkając na Aurrę Sing. Widział w jej oczach zmianę. Nagle jakby nie 

wiedziała, z kim ma do czynienia. Niegroźny dzieciak, którym mogła pomiatać, krył pod 

powierzchnią małego, sprytnego wojownika. – Może i mają, ale czy odważą się za nami 

lecieć? 
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Ciemność. 

Niewolnik I był stworzony do opierania się próżni, nie morderczemu ciśnieniu gazowych 

wyziewów Bespina. Statek trząsł się, na paru iluminatorach pojawiły się rysy. 

- Rozlecimy się przez ciebie – szczeknęła łowczyni. 

Zanim cokolwiek jej odpowiedział, wyładowanie atmosferyczne rozświetliło wszystko do 

białości. Po trwającym parę sekund oślepieniu, Boba dojrzał odbicie Aurry w przednim 

iluminatorze. Po raz pierwszy wyglądała na bardziej przerażoną, aniżeli wściekłą. Widok ten 

przestraszył go. Skoro psychopatka się boi, musi być naprawdę niedobrze. 

Trwali w ciszy, nieruchomo. Jakby bali się, że oznaki życia mogą przyciągnąć burzę, niczym 

głodną bestię. 

I nagle, tak szybko jak się zaczął, gniew natury zamilkł. Chmura zaczęła się rozwiewać. 

Czysto. 

- Nieźle, jak na tępego szczyla – przerwała ciszę Sing. 

Boba nie skomentował tego. 

- Musimy pogadać. 

- Nie teraz i nie tutaj. Zabierz nas stąd. 
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- Twój tatko i ja… Cóż, nie byliśmy przyjaciółmi, to na pewno. Ale szanowałam go. To był 

gość, jakich mało. Zero przywiązania, zero sentymentów, prawdziwy twardziel. 

- Jak ty? 

Aurra posłała mu krzywy uśmiech. 

- I może jak i ty. Coś mi mówi, że odziedziczyłeś co nieco po nim. W sumie to nawet urodę. 

Jesteście strasznie podobni. Może kiedyś mu dorównasz… Ale w zasadzie to niewiele mnie to 

obchodzi. Załatwimy jedną sprawę, i idziesz w swoją stronę, jasne? 

- Załatwimy jedną sprawę, oddasz mi mój statek, i dopiero wtedy pójdziemy w swoje strony, 

tak, wszystko jasne. 

- Tak, załatwimy to we trójkę. Ja, ty… i twój tata.- Że co proszę? 
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- Jango był bogatszy, niż ktokolwiek przypuszczał… Pozostawił niewyobrażalną fortunę, 

podzielił ją na wiele części i poumieszczał ją w najprzeróżniejszych zakątkach galaktyki… 

Okazuje się jednak, że jedyną osobą, jakiej ufał, byłeś ty. A więc i ty jesteś kluczem, do tych 

pieniędzy. Twoje DNA, twoja siatkówka, kto wie co jeszcze… Tak że bez ciebie nie da się 

dobrać do tej forsy, wierz mi, próbowałam. Myślę więc, że skoro ty jesteś kluczem, a ja, 

niejako, mapą, to wspólna podróż, podzielenie się łupami, i twój statek za fatygę, to dość 

niezła cena za znoszenie mojego towarzystwa, nie uważasz? 

- A dlaczego niby miałbym ci zaufać? Już raz mnie wykorzystałaś… Oddałaś mnie w ręce 

Hrabiego Dooku. 

- A kto ci powiedział, że masz mi ufać? Byłbyś debilem, gdybyś to zrobił. Ale mamy wspólny 

cel, i doskonale o tym wiesz. To twoja gwarancja. A forsą podzielimy się pół na pół. 

- Pół na pół? To spadek po moim ojcu! 

- Połowa, której i tak beze mnie nie znajdziesz, oraz zwrot statku. Pomyśl o tym. 

- W końcu odnalazłbym tę kasę i bez twojej pomocy. 

- Może i tak, ale wierz mi,  na jej tropie są już inni, o wiele bardziej doświadczeni gracze. No 

i mają, no wiesz, statki. 

- Dobra. Niech ci będzie… Wspólniczko. 

Boba zastanowił się, czy Aurra zdaje sobie w ogóle sprawę, że jest klonem? Nie pamiętał, czy 

rozmawiali na ten temat, a jeżeli tak, to czy jest po prostu tak głupia, że nie wpadła na to, że 

może porwać byle jakiego żołnierza , a wyjdzie na to samo, czy też po prostu myśli, że Jango 

i Kaminoanie uknuli jakiś spisek, i jest on jakimś wyjątkowym klonem-zabezpieczeniem 

skarbców Jango Fetta, zawsze pod ręką, w imię zasady „najciemniej zawsze jest pod latarnią”. 

Kto wie, może naprawdę tak było? 

Cóż, tak czy inaczej, nie będzie z nią o tym rozmawiał. 

Zresztą, Aurra widocznie miała wszystko gdzieś, bo już zasnęła – chrapała piekielnie głośno. 

Może udawała, aby sprawdzić, czy nie poderżnie jej gardła we śnie. Cóż, nie zamierzał. W 

sumie to rzeczywiście była mu na razie potrzebna. 

Wykonał skok w nadprzestrzeń, i poszedł po swoją torbę. Wyciągnął hełm ojca, i położył go 

sobie na kolanach. 

Jest szczęśliwy. Jest wolny. Uciekł z łap jednego z najpotężniejszych ludzi w Galaktyce. 

Odzyskał statek. Ma sojusznika. 

No i ma przyjaciela. Co prawda wiedział doskonale, że już przenigdy nie ujrzy Garr, ale sam 

fakt, że jednak ma przyjaciela, był dla niego czymś wyjątkowym. 
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Ale nie czas o tym myśleć. Żyje na jednym pokładzie z gotową wbić mu sztylet w plecy 

psychopatką. Dooku nie zapomina. Jedi mogą być na jego tropie ze względu na jego 

informacje, a i teraz również przez jego nowe towarzystwo. Inni łowcy próbują ubiec go w 

wyścigu po jego pieniądze. Galaktykę rozdziera wojna domowa. 

Boba Fett spojrzał w wizjer mandaloriańskiego hełmu. 

Będę czujniejszy niż kiedykolwiek, ojcze.   
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PODZIĘKOWANIA  

 

Proces tłumaczenia prozy to w zasadzie przyjemna praca. Pomimo, że z językiem angielskim 

mam do czynienia codziennie, a i tłumaczenia nie są mi obce, powyższa książka jest pierwszą, 

w całości przetłumaczoną przeze mnie, dlatego będę „Crossfire” zawsze miło wspominał. 

Dziękuję Wojtkowi za zorganizowanie projektu „Przybliżając Legendy”, wszystkim 

tłumaczom w nim uczestniczącym, oraz Oli za korektę. Przede wszystkim dziękuję Tobie, 

fanie Gwiezdnych Wojen, jeżeli przeczytałeś powyższą opowieść. Nieważne, czy zrobiłeś to 

po raz pierwszy, bo umożliwiłem Ci to poprzez przekład, czy może znałeś już tę historię, lecz 

chciałeś do niej wrócić. Mam nadzieję, że spodobała Ci się ona w mojej wersji. 

Mateusz Michalak. 

25. IV. 2015 


