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WPROWADZENIE 
Dawno, dawno temu w odległej galaktyce, orbitalne stocznie Fondor zostały niemal 

zniszczone przez trójkę kryminalistów: chciwego twórcę statków, Hutta Groodo, diaboliczną 
inżynier zajmującą się droidami, Hurlo Holowan oraz nikczemnego senatora Roddo z Fondo-
ru. Wspólnie uknuli oni plan, by przy użyciu droidów doprowadzić stocznie Fondoru do 
upadku i czerpać z tego zyski. Chociaż spisek się nie powiódł, działali w takim sekrecie, że 
władze nie podejrzewały żadnego z nich o cokolwiek złego i nikogo nie aresztowały. 

Jednakże zbuntowany Jedi, Hrabia Dooku, jest poważnie zainteresowany losem ukła-
du Fondor i gdy dowiedział się, że stocznie zostały niemal zniszczone, wykorzystał swe zaso-
by i szybko zidentyfikował trzy osoby stojące za spiskiem. Po skonsultowaniu się ze swoim 
mistrzem, Lordem Sithów Darthem Sidiousem, wynajął łowcę nagród, Jango Fetta, by ten 
pojmał Groodo, Holowan i senatora Rodda. Dooku chciał całej trójki żywej. 

Ani Dooku, ani Jango nie byli świadomi, że spiskowcy zostali zidentyfikowani także 
przez inną potężną personę - Wata Tambora, przywódcę Unii Technokratycznej. Szukając 
zemsty na tych, którzy zagrozili jego inwestycjom w układzie Fondor, wynajął on Trandosha-
nina, Cradosska, przywódcę Gildii Łowców Nagród. Ich celem miało być zabicie Groodo, 
Holowan i senatora Rodda. 

Jango pozwolił swemu dziewięcioletniemu synowi uczestniczyć w polowaniu. Przy-
padkowo, Cradossk także współpracował ze swym synem, dwudziestodziewięcioletnim Bos-
skiem. Po tym jak Jango wpadł na Cradosska na stacji kosmicznej przy Fondorze, wydaje się, 
że Trandoshanin jest bardziej zainteresowany zwerbowaniem łowcy do Gidli Łowców Na-
gród niż samym polowaniem. 

Łowcy wyśledzili senatora Rodda na planetę Esseles. Tamże, Jango pojmał go i umie-
ścił w ładowni swego statku, Slave'a I, spoczywającego w jednym z doków Intergalaktyczne-
go portu kosmicznego Calamaru. Po pojmaniu Rodda, Jango nakazał Bobie, by dostosował 
klatki na statku na przyjęcie Groodo, a następnie udał się wraz z Bosskiem, by spotkać się z 
Cradosskiem. Po ponownym odrzuceniu oferty dołączenia do Gildii, Jango powrócił na Slave-
'a I i... odkrył, że Boba zniknął! 
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ROZDZIAŁ PIERWSZY 
Jango ponownie przeskanował wnętrze doku. Obszedł miejsce, gdzie spoczywał Slave 

I, szukając jakichkolwiek śladów Boby. Ostatni raz widział go zaledwie siedemnaście minut 
wcześniej, czas, jaki zajęło udanie się do doku numer 32, spotkanie z Cradosskiem i powrót. 
Z doświadczenia Jango wiedział jednak, że wiele złych rzeczy może wydarzyć się w siedem-
naście minut. 

Zanim Jango poszedł wraz z Bosskiem, polecił Bobie, by używając palnika fuzyjnego, 
powiększył cele Slave'a I. Zaskoczyło go więc znalezienie palnika na zewnątrz Slave'a I. Na-
rzędzie leżało na ziemi, przecięte na pół, tuż obok kupki skrawków metalu opierającej się o 
ścianę doku. 

Jango nie dotykał narzędzia ale sprawdził brudną podłogę doku. Były tam dwa zesta-
wy odcisków. Jeden z nich rozpoznał jako zrobiony przez buty Boby. Drugi zestaw został 
zrobiony przez wyższą, cięższą osobę mającą trzy zakończone szponem palce u każdej ze 
swych bosych nóg. 

Trandoshańskich nóg. Bosska. 
Jango zabezpieczył Slave'a I i wyszedł z doku, podążając za śladami. 
Napędzały go troska i gniew. 
 

*** 
- Spójrz, co złapałem - powiedział Bossk, rzucając Bobę Fetta na podłogę przed Cra-

dosskiem, wciąż siedzącym przy biurku w swym biurze w doku numer 32. Boba wstał z pod-
łogi i spojrzał na Cradosska. 

- Co to? - warknął Cradossk. 
- Złodziej, jak sądzę. Złapałem go, jak z palnikiem fuzyjnym kręcił się po statku Jan-

go. 
- To prawda? - zapytał Cradossk, kierując swe żółte oczy ku ciemnowłosemu chłopcu. 

Pochylił się w swym fotelu, lustrując Bobę - Moim zdaniem niezbyt wygląda na złodzieja - 
Cradossk pociągnął nosem - Ani tak nie pachnie. 

- Boba bez słowa zniósł wzrok Cradosska. 
- Rozumiesz mnie? Umiesz mówić? - zapytał Trandoshanin. 
Boba zachował milczenie. 
Bossk poprawił bandaż owinięty wokół głowy - Może wie coś o osobie, która postrze-

liła mnie na Fondorze. 
Cradossk spojrzał na syna - Czemu sądzisz, że może coś wiedzieć? 
- Bo ktoś musi coś wiedzieć - odparł, zgrzytając zębami - a jeśli nie wie, uważam, że 

powinien zostać naszym posiłkiem.  
- Powiedz lepiej, dlaczego w ogóle znajdowałeś się w doku Jango Fetta? 
- Kazałeś mi iść się przespacerować - warknął Bossk - więc się przespacerowałem. 
- Ale nie kazałem Ci myszkować po doku zajmowanym przez Jango Fetta, prawda? 
- Chciałem lepiej przyjrzeć się jego statkowi - odparł. Gdy zobaczył grymas u ojca, 

dodał - Hej, przecież nie powiedziałeś mi, bym tam nie chodził. 
- Nie, nie powiedziałem ci nie - odpowiedział Cradossk, kpiąc ze złej gramatyki syna. 

Rozległ się głośny trzask gdy Cradossk uderzył pięścią w stół - Nie zabroniłem Ci, bo sądzi-
łem, że jesteś wystarczająco sprytny, by tam nie iść! Ja tutaj staram się przekonać Jango Fetta, 
żeby dołączył do Gildii Łowców Nagród, a ty go okradasz! 

Zdezorientowany wybuchem ojca, Bossk zapytał - O czym ty mówisz? Niczego nie 
ukradłem. 

Cradossk poklepał się po swych nozdrzach - Użyj swego nosa, głupcze! Ten chłopak 
pachnie niemal identycznie jak Jango Fett. On należy do Jango! 
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Bossk spojrzał na Bobę - To oznacza, że nie mogę go zjeść? 
Zanim Cradossk mógł odpowiedzieć na pytanie, drzwi za Bosskiem zostały otwarte 

przy odgłosach blasterowego ognia. Bossk nawet nie zobaczył, czym właściwie oberwał. Jego 
zabandażowana głowa opadła do tyłu a jego ciało uderzyło w podłogę. 

Boba nie wycofał się, ani nie spojrzał w kierunku drzwi, przeciwnie, bezustannie ob-
serwował Cradosska, który przechylił się w swym krześle i powiedział - Proszę, wejdź, Jango.  

Jango wszedł do środka. Wciąż trzymał swój pistolet blasterowy i celował nim w Cra-
dosska. Przestąpił nad ciałem Bosska i znalazł się pomiędzy Bobą a biurkiem Cradosska. Bo-
ba widział tylko opancerzone plecy ojca. Jango patrzył na Cradosska, ten natomiast na leżą-
cego na podłodze Bosska. Jego oczy były zamknięte, ale wciąż oddychał. 

W końcu Cradossk spojrzał prosto na Jango. Jeśli niepokoił się wycelowanym w sie-
bie blasterem Jango, nie dał tego po sobie poznać. - To już drugi raz, gdy strzeliłeś Bosskowi 
w plecy, ogłuszając go. Ale nie martw się. Nie powiem mu. 

- Mów mu co chcesz - odparł Jango - Nie boję się. 
- Jeśli się nie boisz, czemu go nie zabiłeś? Prawdopodobnie sądzisz, że szukałbym 

zemsty? 
- Możliwe - odparł łowca - Albo spodobało mi się używanie głowy twego syna jako 

celu treningowego. 
Cradossk zachichotał - Proszę, przyjmij moje przeprosiny. Nie mam pojęcia, dlaczego 

Bossk wkradł się do twojego doku. Mam nadzieje, że ten incydent nie powstrzyma Cię przed 
rozważeniem mojego zaproszenia do Gildi? 

- Już raz dziś odpowiedziałem na to pytanie. 
Cradossk zmarszczył brwi - Bossk zostanie ukarany za zabranie twej własności - 

Trandoshanin oczekiwał odpowiedzi, ale gdy jej nie otrzymał, dodał - Chłopak jest twój, 
prawda? 

Boba spojrzał w górę, na Jango, ciekawe, co jego ojciec odpowie. W końcu ten zabrał 
głos - To prawda. 

Cradossk się uśmiechnął - Wiedziałem. Jest bardzo dzielny. Widzę to w jego oczach. I 
musi być dla ciebie dość cenny, skoro ruszyłeś mu na ratunek. Czym jest? Twym niewolni-
kiem? Albo zakładnikiem, którego przewozisz? Nie, pozwól mi zgadnąć. Jest... 

- Żegnaj, Cradossku - przerwał Jango, Wciąż celując w Trandoshanina, wolną ręką 
chwycił Bobę za ramię i wyprowadził z pomieszczenia. Nie zamknął za sobą drzwi. 

Cradossk się uśmiechnął. Nie musiał zgadywać, co łączy Jango i chłopca. Ich zapach 
był zbyt podobny, a nos Trandoshanina nigdy się nie mylił w takich sprawach. Spojrzał na 
nieruchomego Bosska i westchnął - Ach, Bossk, ty mierny prostaku. Dlaczego nie możesz 
być bardziej taki jak syn Jango? 

Następnie Cradossk odwrócił się do konsoli komunikacyjnej i nawiązał kontakt z kimś 
znajdującym się bardzo daleko. 

 

ROZDZIAŁ DRUGI 
Kierując się do doku, gdzie spoczywał Slave I, Jango polecił - Powiedz mi, co się wy-

darzyło. 
- Pracowałem wewnątrz Slave'a I nad klatkami, powiększając je jak kazałeś. Potrze-

bowałem długiego kawałka durastali, by wzmocnić pręty klatki. Wyjrzałem przez owiewkę i 
zauważyłem kupkę materiałów w doku. 

- A więc wyszedłeś na zewnątrz, by zdobyć materiały i Bossk cię pojmał? - zapytał 
Jango. 

- Tak - odparł Boba - Przepraszam. 
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- Przepraszam mogło cię zabić - odparł łowca - Powinieneś zostać na statku! Miałeś 
szczęście. 

- Jest coś, co powinieneś wiedzieć - stwierdził Boba - O Cradossku... powiedział, że 
mój zapach jest taki jak twój. 

Jango zatrzymał syna - Powiedz mi dokładnie, co powiedział. 
Boba pogrzebał w pamięci i odpowiedział - Powiedział "Ten chłopak pachnie niemal 

identycznie jak Jango Fett. On należy do Jango!" 
Jango skrzywił się pod hełmem. Gdy Cradossk spekulował na temat tożsamości Boby, 

sądził, że jedynie zgaduje. Ale jeśli jego zmysł powonienia był dość czuły, by powiązać Bobę 
z Jango, doskonale wiedział, że nie był on jego niewolnikiem ani zakładnikiem. A to stanowi-
ło duży problem. Boba był w galaktyce  najważniejszą rzeczą dla Jango i ostatnią rzeczą, ja-
kiej by sobie życzył, to wyciek informacji o tym, że ma syna. Gdyby tak się stało, to Bossk, 
albo jakikolwiek inny głupiec z blasterem mógłby wpaść na pomysł skrzywdzenia lub zabicia 
Boby, by dorwać Jango. 

Nawet nie widząc twarzy ojca, Boba z jego milczenia mógł domyślić się, że jest zły - 
Naprawdę przepraszam. 

- To nie twoja wina - odparł Jango - To moja wina, zabrałem Cię na polowanie. Jeśli 
Cradossk podejrzewa kim jesteś, musimy coś z tym zrobić. 

- Jak? 
- Na początek, zabierając Cię z powrotem na Kamino - powiedział łowca - Chodźmy. 
Resztę drogi do Slave'a I spędzili w milczeniu. Gdy dotarli do wejścia do doku, na-

przeciw wyszła im przygarbiona i zakapturzona postać, wspierająca się laską. Wysuszoną 
ręką odchyliła swój kaptur, ujawniając pomarszczoną twarz starszej kobiety 

- Przepraszam - wysapała kobieta - Zgubiłam gdzieś mojego ruffelluffa, a wszystkie te 
doki wyglądają tak podobnie. Bylibyście tak mili i pomogli mi go znaleźć? 

- Ten ruffelluff był samcem czy samicą? - zapytał Jango. 
- Samcem, ale z dwoma ogonami - odparła kobieta, pokazując dwa kościste palce. 
- Taa, widziałem twojego zwierzaka - odpowiedział Jango, zaskakując Bobę, który 

wcześniej nawet nie słyszał o ruffelluffach. Wtedy Jango dodał - Zabłąkała się na mój statek. 
- Jest ranna? 
- Jeszcze nie. Chodź i ją zabierz. 
Zdezorientowany Boba podążał za starą kobietą i swym ojcem do doku a tam na ram-

pę Slave'a I. Biorąc pod uwagę zabezpieczenia przeciwko intruzom, w jakie wyposażony był 
Slave I, chłopak wątpił, by jakakolwiek istota - nawet ruffelluff, czymkolwiek by był - potrafił 
dostać się do wnętrza. Nie miał też pojęcia, dlaczego ojciec pozwala wejść na pokład kom-
pletnie obcej osobie. Gdy znaleźli się w przedziale pasażerskim, kobieta odwróciła się do Bo-
by i zapytała - Widziałeś kiedykolwiek ruffelluffa? 

- Nie - odparł Boba. 
- I nigdy nie zobaczysz - Na twarzy kobiety pojawił się pomarszczony uśmiech, zaraz 

też dodała - One nie istnieją. Już nie. - Po tych słowach Boba w osłupieniu patrzył, jak kobie-
ta stanęła prosto, a następnie skóra na jej twarzy i rękach sie wygładziła. Nie była jednak wca-
le taka stara. 

- Zam! - powiedział Boba. 
- We własnej osobie. - Odparła, uśmiechając się. Zam Wesell, łowczyni nagród i za-

bójczyni była zmiennokształtną Clawditką. Z tego, co wiedział Boba, była jedyną przyjaciół-
ką ojca. Boba też ją lubił. Zmierzwiła jego włosy - Nabrałam Cię! 

Boba odwrócił się do ojca i spytał - Cały czas wiedziałeś, że to Zam? 
Jango zdjął hełm i odpowiedział - Tak. 
- Dopiero po tym, jak powiedziałam ruffelluff - dodała Zam - To słowo klucz, dzięki 

któremu twój ojciec może rozpoznać mnie, gdy jestem w przebraniu. 
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- Rozpoznałem cię, zanim cokolwiek powiedziałaś. Nikt inny nie chodzi w ten sposób. 
- Naprawdę, Jango? - zapytała łowczyni, rozpromieniając się - To brzmiało niemal jak 

komplement. 
- Nie było nim - odparł - Co robisz na Esseles? 
- Sprawy zawodowe - powiedziała, opierając się o metalową ścianę - Byłam w kanty-

nie Jonowa Piaskownica i podsłuchałam Trandoshanina o imieniu Bossk... znasz go? 
Jango przytaknął - Syn Cradosska. 
- Bossk pytał barmana - kontynuowała Zam - czy widział łowcę nagród o imieniu Jan-

go Fett, noszącego Mandaloriańską zbroję. 
- I co odpowiedział barman? 
- Że nigdy nie słyszał o Jango Fettcie i nie ma pojęcia jak wygląda Mandaloriańska 

zbroja. Co oznacza, że albo mówił prawdę, albo wiedział, że lepiej o tobie nie mówić za wie-
le. 

- Kontynuuj - zachęcił Jango. 
- Zakończyłam swe zadanie, więc postanowiłam się rozejrzeć. Znalazłam Slave'a I, a 

następnie waszą dwójkę. Ale dość o mnie - powiedziała i zerknęła na Bobę - A co sprowadza 
takiego przystojnego młodzieńca tak daleko od domu? 

Boba się zarumienił, Jango jednak odpowiedział - Zabrałem go na robotę. To był błąd. 
Bossk go pojmał, a Cradossk powiązał jego zapach z moim.  

- Naprawdę? - zapytała, po czym pochyliła się i powąchała włosy Boby - Nie wydaje 
mi się, żeby pachniał jak ty. 

- Nie jesteś Cradosskiem. Jego instynkty są skuteczne. Jeśli powiąże Bobę ze mną, co 
się stało, to znaczy, że wie za dużo. 

Zam westchnęła - Nie możesz ukrywać swego syna wiecznie. 
- Wiem o tym - odparł jango. 
- Mogę jakoś pomóc? - zapytała. 
Jango spojrzał na Bobę i polecił - Udaj się do swojej koi i odpocznij, synu. 
- Do zobaczenia później - pożegnała się Zam. 
Boba się skłonił i opuścił przedział pasażerski. Jango spojrzał na Zam i zapytał - Jeśli 

pokażę ci hologram kogoś, kobiety, umiałabyś się w nią wcielić? 
- Możliwe - odpowiedziała, uśmiechając się - chodzi o pracę, czy dla przyjemności? 
- Pracę, Zam - odparł - Absolutnie pracę. 
- Szkoda. To oznacza, że będziesz musiał zapłacić! 
Jango pokazał jej hologram Hurlo Holowan i opowiedział o senatorze Rodd oraz Hutt-

cie Groodo. Następnie wręczył jej elastyczne bandaże i opancerzoną kamizelkę, informując, 
co chciałby, by zrobiła. 

 

ROZDZIAŁ TRZECI 
Senator Rodd siedział skulony w jednej z klatek Slave I, zastanawiając się, jak długo 

jeszcze będzie żył. Godzinę? Dzień? Minutę? Wziął głęboki oddech i zamknął oczy, życząc 
sobie już nigdy nie oglądać opancerzonego łowcy, który go pojmał. 

Usłyszał zbliżające  sie kroki i mocniej zacisnął powieki. Idź sobie, myślał,  Idź sobie, 
idź sobie, idź sobie... 

- Senatorze! - odezwał się chrapliwy głos - Senatorze Rodd! 
Rodd otworzył wpierw jedno oko, zaraz także drugie. Zdumiony, zobaczył kobietę z 

krótkimi, ciemnymi włosami i niesamowicie bladą skórą. To była Hurlo Holowan, stojąca 
przed jego klatką, trzymając komplet kluczy. 

- Holowan? - wyszeptał. 
- Zabiłam łowcę nagród - powiedziała - Zabieram cię stąd. 
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Roddowi opadła szczęka - Ty go zabiłaś? 
- Cóż, jeden z moich droidów to zrobił. A teraz siedź spokojnie i pozwól mi otworzyć 

tą rzecz. 
Rodd intensywnie myślał - Był jeszcze chłopiec który pomagał łowcy! 
- Taa, jego zabiłam osobiście. Stang! Co jest z tymi kluczami?! 
Rodd zdał sobie sprawę, że coś jest nie tak z głosem Holowan. Nie brzmiała ani trochę 

jak ona. Zauważył także plaster znajdujący się wokół jej szyi. - Twoja szyja? 
- Łowca mnie zranił - odparła, dalej grzebiąc w kluczach - Powiedział, że jak nie po-

wiem mu wszystkiego co wiem, to mnie zabije. Cóż, pokazałam mu co potrafię! 
- Myślałem, że po zostawieniu mnie na Esseles, udasz się na Kuat - powiedział Rodd - 

Czy... czy wciąż jesteśmy na Esseles? Nie słyszałem, żeby statek odlatywał. 
- Na Kuat na mnie i Groodo oczekiwały władze, wróciliśmy więc tutaj, by Cię zabrać 

- powiedziała, testując kolejny klucz. 
 -Władzę? Przecież twój ojciec jest patriarchą domu kupieckiego Kuat. Powinnaś być 

dobrze chroniona. 
 - Ten! - wykrzyknęła Holowan, wsuwając jeden z kluczy w dziurkę zamka - Znala-

złam! 
 Ku przerażeniu Rodda, rozległ się dźwięk blasterowych strzałów, a Holowan uderzyła 

w klatkę, a następnie osunęła się na podłogę. Z wypalonej dziury w plecach jej tuniki unosił 
się dym. Rodd spojrzał w kierunku drzwi i zobaczył zamaskowanego łowcę nagród, trzyma-
jącego pistolet blasterowy. 

 - Nie jesteś prawdziwy! - wykrzyczał Rodd - Ty nie żyjesz! Nie żyjesz! Ona cię zabi-
ła! 

 - Teraz jesteśmy kwita - stwierdził Jango. Gdy Rodd dalej się buntował, Jango pod-
niósł ciemnowłosą kobietę z podłogi, wyniósł z pomieszczenia więziennego i zamknął za so-
bą drzwi. 

  
 Mięśnie twarzy wciąż trzymanej przez Jango kobiety się zmieniły, a jej włosy rozja-

śniły, do koloru czerwonawego. W końcu Zam zapytała - Sądzisz, że kiedykolwiek naprawdę 
mógłbyś mnie zastrzelić? 

 - Tylko gdybym musiał - odparł łowca, delikatnie ją stawiając. 
 - Mówisz same miłe rzeczy. Zdjęła swą tunikę i opancerzoną kamizelkę, którą Jango 

jej pożyczył. Po zdjęciu bandaża z szyi dodała - Dobrze, teraz już wiesz, że Holowan jest na 
Kuat i że jest chroniona, ponieważ jest córką jakiegoś wpływowego gościa. Jesteś gotowy do 
zajęcia się nią. 

Jango zdjął hełm i odparł - Nie do końca. Biorąc pod uwagę sytuację z Cradosskiem, 
chcę odstawić wpierw Bobę na Kamino, gdzie będzie bezpieczny. Ale nie chcę stracić także 
okazji z Holowan. 

- Brzmi, jakbyś potrzebował pomocy. - stwierdziła Zam. 
- Nie pomocy - odparł łowca - Wsparcia. Chce cię wynająć, byś pojmała Holowan dla 

mnie. Nie będzie to łatwe. Wiem od Cradosska, że ktoś go wynajął by wytropił Rodda, Holo-
wana i Groodo. Ale Cradossk wydaje się być bardziej zainteresowany moim dołączeniem do 
Gildii Łowców Nagród niż zleceniem. 

 - Poradzę sobie z Cradosskiem, jeśli będę musiała - odparła Zam. 
 - Holowan jest zapewne chroniona przez droidy strażnicze, prawdopodobnie Ostrzo-

żerców- ostrzegł łowca. 
 - Ostrzożerców? - powtórzyła Zam - Takie jak ten, który niemal zabił cię na Balmor-

rze? 
 - Wtedy byłem nieprzygotowany. Orbitalne stocznie Groodo i jego forteca są chro-

nione przez Ostrzożerców. Ale poradziłem sobie z nimi. Nie są niepokonane. 
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 - Skoro tak się sprawy mają, czemu to nie ja miałabym odwieźć Bobę na Kamino, a ty 
udać się na Kuat? 

  - Ponieważ jest coś jeszcze, co muszę zrobić na Kamino. Jeśli dostarczysz Holowan 
żywą, zapłacę Ci sto tysięcy kredytów. 

  - Sto tysięcy Republikańskich kredytów? - zapytała Zam, unosząc brwi. 
  - Dokładnie - odparł - Taką stawkę zaakceptowałem. Dostarczysz Holowan i pienią-

dze są twoje. Zgoda? 
  - Za sto tysięcy republikańskich kredytów dostarczę ją gdzie tylko zechcesz. 
  Jango i Zam ustalili jako punkt spotkania orbitę Commenoru, planety znajdującej się 

w odległości krótkiego skoku nadprzestrzennego od Kuat. Po tym jak Zam opuściła Slave'a I, 
Jango udał się do konsoli komunikacyjnej i nawiązał kodowane połączenie HoloNetowe z 
Geonosis. W ciągu mniej niż minuty nad projektorem holokomunikatora pojawił się obraz 
Tyranusa. 

  - Jak postępy? - zapytał. 
  Jango nie tracił czasu na zbędne szczegóły - Mam senatora Rodda, ale pojawiły się 

nieoczekiwane problemy. Potrzebuję stu tysięcy kredytów, z góry, przed dostarczeniem. 
  - Jako, że masz już senatora, wydaje mi się to w porządku. Kredyty zostaną nie-

zwłocznie przekazane na twoje konto. Jeszcze jakieś problemy? 
  - Głowa Gildii Łowców Nagród także dostała zlecenie na Rodda, Holowan i Groodo. 
  - To niekorzystne - odparł Tyranus, lekko marszcząc brwi - Wynajęto go, by pojmał 

czy zabił tą trójkę? 
  - Nie powiedział. 
  - Dowiem sie kto go wynajął i zadbam, by został odwołany. Coś jeszcze? 
  - Na teraz to wszystko. 
  Tyranus przerwał połączenie i hologram znikł. Jango nie miał pojęcia, jak rozmówca 

zrealizuje swe zamiary, ale wiedział, że tak się stanie, choćby z tego powodu, że taki już był 
Tyranus. 

  Jango zostawił konsolę komunikacyjną i udał się do koi Boby. Chłopak miał za-
mknięte oczy, ale ojciec wiedział doskonale, że nie śpi. Gdy Jango potrącił jego ramię, Boba 
otworzył oczy. - Czas ruszać. Zabieram Cię z powrotem na Kamino. Chcesz pilotować pod-
czas opuszczania portu? 

  - Tak jest! - odpowiedział. Zszedł ze swojej koi i powiedział - przepraszam, że Cię 
rozczarowałem, ojcze. 

 - Nie rozczarowałeś mnie, Boba. Nie na Fondorze, gdy umieściłeś lokalizator na stat-
ku senatora Rodda. I nie dziś, gdy stanąłeś twarzą w twarz z głową Gildii Łowców Nagród. 
Ale obaj przekonaliśmy się, że nie jesteś jeszcze gotowy na takie zadania, a ja się przekona-
łem, że nie jestem gotów, by ryzykować twym życiem. Ale ty... już niedługo będziesz goto-
wy. A gdy będziesz, razem zajmiemy się galaktyką! 

 - Dzięki, Tato! - powiedział Boba - Będziesz ze mnie dumny, obiecuję. 
 Obydwaj zajęli swe miejsca w kokpicie, następnie odlecieli z Esselesa. Znajdujący się 

w przedziale więziennym Slave'a I senator Rodd wyczuł, że statek wystartował i zastanowił 
się, czy jego koszmar kiedykolwiek się skończy. 
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ROZDZIAŁ CZWARTY 
 Bossk obudził się w biurze w doku numer 32, z pulsującym bólem głowy. Chrząknął, 

gdy wyczuł tył swej głowy, następnie wstał z podłogi i rozejrzał się. Jego ojciec nie siedział 
już za biurkiem, nie było także długowłosego chłopaka. Bossk chciał zrobić krok ku drzwiom, 
gdy poczuł jak coś podrapało o jego lewą kostkę. Gdy spojrzał w dół, zobaczył pręt pamię-
ciowy przyklejony taśmą do nogi. 

 Trandoshanin oderwał taśmę i przyjrzał się prętowi. Nigdy wcześniej takiego nie 
używał, ale widział jak ojciec wykorzystuje urządzenie, by tworzyć dwuwymiarowe nagrania. 
Nacisnął przełącznik z boku pręta i patrzył, jak mały ekranik ożywa. Następnie zobaczył na 
nim nagraną wiadomość od ojca.  

- Witaj, Bossk - rozległo się z nagrania. Wyglądało na to, że Cradossk siedział na nim 
na krześle przy biurku gdzie obecnie stał Bossk. Spojrzał on na puste krzesło, następnie z po-
wrotem na ekran. 

- Gdzie jesteś? - warknął Bossk - Powiedz coś! 
Obraz Cradosska się uśmiechnął i powiedział - Jeśli jesteś tak głupi jak sądzę, że je-

steś, prawdopodobnie już zapomniałeś, że oglądasz nagranie, nie prowadzisz holorozmowę, i 
zdążyłeś zadać mi pytanie. 

- Nie jestem głupi! - syknął Bossk - Ty jesteś głupi! 
Cradossk kontynuował - A teraz pewnie zdążyłeś powiedzieć, że to ja jestem głupi, 

ale to nie ja jestem głupcem, który ponownie dał się oszołomić. A jeśli mi nie wierzysz, sam 
zobacz - obraz się zmienił i Bossk mógł zobaczyć teraz samego siebie, jak leżał twarzą do 
dołu na podłodze. 

Bossk zaryczał. 
- Spokojnie, synu - Z urządzenia ponownie wydobył się głos Cradosska, a obraz po-

nownie pokazał przywódcę Gildii Łowców Nagród. - Nie zniszcz prętu z nagraniem, bo mam 
dla ciebie ważną wiadomość. Odkryłem, że łowca nagród, który cię oszołomił, może zmie-
rzać na Kuat. Gdy byłeś nieprzytomny, skontaktowałem się z handlarzem informacjami, który 
powiedział mi, że Hurlo Holowan ma zamożnego, wpływowego ojca na Kuat. Zgaduję, że 
łowca, który cię ogłuszył, także poluje na Holowan. Masz szansę ubić dwa nerfy jednym ka-
mieniem... innymi słowy, dorwać tajemniczego napastnika i pojmać Holowan. 

 - Taak? - odparł Bossk, ponownie zapominając, że ogląda nagranie. 
 - By dać Ci szansę na pokazanie, co potrafisz, synu, w momencie, gdy to czytasz, ja 

opuściłem już Esseles, a więc działasz na własną rękę. Jeśli nie znajdziesz Kuat, znasz drogę 
do domu. 

 Bossk zawył wściekle, chcąc rzucić prętem z nagraniem przez całe biuro, gdy głos je-
go ojca kontynuował - No i jeszcze jedna rzecz. Zgaduję, że w tej chwili jesteś gotów, by 
zniszczyć pręt z nagraniem, to więc dobry moment, by ostrzec cię, że w jego rączce umieści-
łem potężny ładunek wybuchowy. 

 - Ładunek? - syknął Bossk. Wziął pręt przed oczy i przyjrzał się ekranowi odtwarza-
jącemu. Szpony Cradosska objęły pole nagrania, gdy łowca konfigurował pręt. 

- O, tak to się robi. Ładunek jest ustawiony. Ładunek wybuchnie po trzech sekundach, 
by nagranie nie wpadło w niepowołane ręce. 

Bossk rzucił pręt na biurko i niemal potknął się o własne nogi, gdy rzucił się w kie-
runku wyjścia z biura. Rzucił się na ziemię, przeturlał, zakrył głowę i wyczekiwał eksplozji. 

Nic się nie wydarzyło. 
Bossk odczekał pełne trzydzieści sekund, aż usłyszał śmiech dobiegający z wnętrza 

biura. Wstał i ignorując wzrok przechodniów, wrócił z powrotem do środka. Tamże zdał so-
bie sprawę, że to, co słyszy, to nagrany śmiech ojca. 
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- Haha hah - chichotał Cradossk - Żałuję, że nie mogę zobaczyć twojej miny. Przepra-
szam za fałszywy alarm. Teraz masz tutaj prawdziwe trzysekundowe ostrzeżenie. Trzy... 
Dwa... 

- Ta, jasne - mruknął Bossk. 
Pręt eksplodował. Fala uderzeniowa zwaliła Bosska z nóg, rzucając go przez pół ulicy 

prosto w pobliską stertę.  
Usiadł i splunął na ziemię. W takich momentach naprawdę, naprawdę nienawidził oj-

ca. 
Wstał i ukradł pierwszy statek, jaki znalazł. 
 

ROZDZIAŁ PIĄTY 
Sto tysięcy republikańskich kredytów wyszeptała do siebie Zam Wesell, obserwując 

przez owiewkę mieniącą się hiperprzestrzeń.  Siedziała w kokpicie błyszczącego, stosunkowo 
niedawno wypuszczonego przez korporację Subpro modelu myśliwca klasy StarNailer, który 
ukradła, wybierając z pośród wielu statków w doku intergalaktycznego portu gwiezdnego 
Curamel. Były trzy powody, dla których Zam wybrała StarNailera. Po pierwsze, miał hiper-
napęd drugiej klasy, dzięki któremu dostanie się z Esseles na Kuat szybciej niż w przypadku 
większości jednostek cywilnych. Po drugie, to był rzadki i drogi statek, z pewnością więc jego 
kradzież zostanie ogłoszona w HoloNecie. I po trzecie, ktoś, kto zostawia StarNailera w pu-
blicznym hangarze zamiast bezpiecznego, prywatnego, zasługuje na to, by mu go ukraść. 

Drugi powód był najbardziej przewrotny. Zam liczyła, że kradzież StarNailera zosta-
nie zgłoszona do wszelkich agencji porządkowych w regionie światów jądra oraz kolonii, jak 
nie całej galaktyki. Z pewną dozą szczęścia, powinna zostać aresztowana w ciągu kilku minut 
od pojawienia się w układzie Kuat. 

Sto tysięcy republikańskich kredytów powtórzyła Zam. Zastanawiała się, kto może ofe-
rować nagrodę tej wielkości za Hurlo Holowan - ale w końcu uznała, że w sumie to nie chce 
wiedzieć. Osoby z takimi funduszami mogą zapłacić za znacznie gorsze rzeczy niż tylko poj-
manie czy zabicie kogoś, a z takimi Zam woli pracować za czyimś pośrednictwem. 

Na komputerze nawigacyjnym statku zamrugało światełko, sygnalizując rychłe wyj-
ście z nadprzestrzeni. Dwadzieścia sekund później statek wyszedł do prawdziwej przestrzeni, 
w układzie Kuat. 

Kuat było domem dla produkującej statki firmy Kuat Drive Yards. Planetę pokrywały 
gęste połacia lasów, ale była przy tym dosłownie otoczona przez gwiezdne stacje znajdujące 
się na jej orbicie. Zam doskonale wiedziała, że planeta jest ściśle chroniona i dostanie się na 
jej powierzchnie na własną rękę byłoby bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Dlatego też 
chciała, by ją pojmano. 

Gdy Zam zbliżała się ku Kuat, transponder StarNailera  dyskretnie ogłosił pojawienie 
się pojazdu w okolicy. Łowczyni wciąż kierowała się ku planecie, gdy z jednej z olbrzymich 
stacji, portu pasażerskiego Kuat wystartowały ku niej dwa statki patrolowe, zajmując pozycje 
wokół maszyny. 

Zam wyczuła, jak dwie jednostki pochwyciły StarNailera promieniami ściągającymi. 
Aktywowała komunikator, by usłyszeć, jak Kuatański pilot rozkazuje - Jesteś aresztowana 
pod zarzutem pilotowania kradzionego statku. Poddaj się natychmiast! 

- Poddaje się - odparła celowo drżącym głosem, następnie zaś wyłączyła silniki Star-
Nailera, pozwalając statkom patrolowym zabrać jej jednostkę do doku w porcie pasażerskim. 
Nim statek został wciągnięty do środka, Zam transformowała swą twarz i ciało, by bardziej 
pasowały do użytego przez nią głosu. Gdy wyszła ze statku i zeszła na powierzchnię doku, 
Kuatańscy strażnicy nie widzieli Zam Wesell, ale chudego, zalęknionego starca w ciemnym, 
dopasowanym do ciała kostiumie. 



12 
 

Gdy trzej strażnicy wycelowali blastery w Zam, dwaj kolejni zabrali jej uzbrojenie - 
blaster KYD-21 i klucz uniwersalny trzymane w pochwie na lewym udzie. Po tym jak jej 
własność została zabezpieczona, jeden ze strażników spojrzał jej w oczy i, widząc przed sobą 
mężczyznę, zapytał - Masz jakieś dokumenty? 

Zam potrząsnęła głową i nerwowo wyjąkała - Nie-e, proszę pana. 
Łowczyni zauważyła w postaci strażnika cień sympatii i zrozumiała, że jej przebranie 

okazało się skuteczne. Dla strażników Zam wyglądała na nie stanowiącego zagrożenia pro-
staka. 

- Podaj swoje imię i planetę pochodzenia - zażądał strażnik 
- Muh.. Muh...Marby Welcus, z Korelii. - wyjąkała. 
- Co robiłeś na pokładzie StarNailera, Welcus? 
- St... St... StarNailera? 
- Statku. Dlaczego zabrałeś statek z Esseles? 
Starając się wyglądać na możliwie smutną, odparła - Ja nie... nie... nie wiem. 
- Idziesz z nami, Welcus. 
Podczas gdy strażnicy eskortowali Zam poprzez dok, wleciały do niego dwa kolejne 

statki patrolowe, eskortujące pojmany promieniem ściągającym stary, pokiereszowany my-
śliwiec. Zam doskonale widziała pilota znajdującego się w kokpicie. Był to Trandoshanin, i 
zdecydowanie nie wyglądał na zadowolonego - nie to, żeby kiedykolwiek wyglądali oni na 
zadowolonych. Zwłaszcza ten nazywający się Bossk. 

 

ROZDZIAŁ SZÓSTY 
 - Nie możecie mnie aresztować! - warknął Bossk na dwunastkę Kuatańskich strażni-

ków, którzy otoczyli go na pokładzie doku. Uderzył w jeden z trzymanych przez strażników 
karabinów blasterowych i ryknął - Nie celuj tym we mnie!  

Naprzód wystąpił kapitan Kuatańskiej Kontroli Przestrzeni - Pilotował pan kradziony 
statek. 

 - Nie wiecie kim jestem? Bosskiem! Synem Cradosska, głowy Gildii Łowców Na-
gród! 

 - Tak twierdzisz - odparł kapitan, po czym odwrócił się do jednego ze strażników i 
wyszeptał - Mamy odpowiednie kajdany, by utrzymać tego gościa? 

- Mam zlecenie! - wyryczał Bossk - Musicie to respektować! Zakłócanie pracy licen-
cjonowanego łowcy nagród jest koralne! 

 - Koralne? - spytał kapitan - Miałeś na myśli karalne? 
 - To właśnie powiedziałem! - warknął łowca - A teraz natychmiast mnie puśćcie! 
Kapitan zrobił ostrożny krok w tył - Bossk, conajmniej tuzin blasterów jest wycelo-

wanych prosto w twą głowę. Jeśli natychmiast nie zdasz broni i nie pozwolisz odprowadzić 
się do celi, osobiście dostarczę twe zwłoki twemu ojcu. 

Spluwając na buty kapitana, Bossk odparł - Chcę zobaczyć jak próbujesz to zrobić! 
Kapitan zmarszczył brwi a Bossk usłyszał, jak dwanaście blasterów jest przełączanych 

z trybu OGŁUSZANIA na ZABIJANIE. 
Zaśmiał się tylko jednak i odrzucił swą broń  -Chcecie mojej broni? Proszę! Weźcie 

sobie! 
 

*** 
Zam Wesell została doprowadzona przez dwóch strażników do pomieszczenia, w któ-

rym naprzeciwko rzędu dziesięciu szafek, siedział wartownik. Obserwowała, jak odłącza on 
jeden z kluczy od pęku przy pasie i otwiera jedną z szafek. Po tym, jak strażnik schował rze-
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czy Zam w jednej z nich, zabezpieczył zamek i przyczepił klucz z powrotem. Spojrzał też na 
Zam i zobaczył to samo co wszyscy, smutno wyglądającego starszego mężczyznę.  

Dwójka strażników zabrała Zam do celi i zamknęła w niej. Cela była mała ale wypo-
sażona w urządzenia sanitarne i metalowe łóżko w rogu. Nie było żadnych okien i Zam zaczę-
ła się zastanawiać, czy cela jest dźwiękoszczelna. Po kilku sekundach przekonała się, że nie - 
mogła usłyszeć, jak przyprowadzony do strefy więziennej Bossk się wydziera. 

- Myślicie, że mnie powstrzymacie? Huh? Poczekajcie, niech tylko dorwę was w swe 
szpony - krzyczał. 

Łowczyni słyszała, jak jest on wrzucany do sąsiadującej celi, a także głosy odchodzą-
cych strażników. Uznając, że Trandoshanin spędzi w celi jakiś czas, uznała, że to czas, by 
rozpocząć swe zadanie pojmania Hurlo Holowan. 

 

ROZDZIAŁ SIÓDMY 
Strażnicy portu pasażerskiego Kuat sądzili, że zabrali całą broń "Marby Welcus", nie 

udało im się zauważyć warstwy fałszywej skóry na lewym ramieniu Zam. Skrywał sie tam 
cienki plaster materiału wybuchowego zaprojektowanego przez Zam. Tym, co najbardziej w 
nim lubiła, to fakt, że pomimo sporej siły rażenia, nie robił zbyt wiele hałasu. 

Zam zerwała warstwę sztucznej skóry, odkleiła ładunek wybuchowy i przymocowała 
go do drzwi celi. Oderwała plastikowy element z jednego końca paska i skryła się pod meta-
lowym łóżkiem, chroniąc głowę. Po chwili materiał eksplodował i z wytłumionym pop drzwi 
celi stanęły otworem. 

Rozerwane wyjście wciąż dymiło, gdy Zam wyskoczyła z celi, by zmierzyć się  z 
dwójką strażników. Obydwaj zostali zwaleni z nóg przez wybuch, celny kopniak Zam po-
zbawił przytomności jednego z nich, drugiego natomiast powaliła celnym ciosem w tył gło-
wy. 

 - Hej! - krzyknął Bossk ze swej celi - Co tam się dzieje? 
 Ignorując Bosska, Zam przeszła nad ciałami pokonanych strażników. Jeden był akurat 

rozmiarów Zam. Przyjrzała się jego twarzy a następnie zmieniła swoją tak, by ją przypomina-
ła, czując jak mięśnie jej twarzy wykrzywiają się na żądanie. Szybko zdjęła ze strażnika ubra-
nie i je założyła. Przy pasie strażnika znajdowała się pałka ogłuszająca i pęk kluczy do szafek 
w pobliskim pomieszczeniu.  

Ubrana w strój strażnika, Zam opuściła obszar więzienny, kierując się korytarzem do 
interesującego ją pomieszczenia. Gdy zobaczyła strażnika siedzącego przy konsoli bezpie-
czeństwa, naprzeciw szafek, trzymając głowę schyloną, niskim głosem powiedziała - Potrze-
bujemy twojej pomocy z Trandoshaninem.  

- Coś nie tak z Twoim głosem? - zapytał strażnik, spoglądając na rozmówcę. Nie zdą-
żył zobaczyć nawet zbliżającej się pałki ogłuszającej. Zam trafiła go tylko raz, poniżej lewego 
ucha. Jego ciało zsunęło się z siedziska i nieprzytomne upadło na podłogę. 

Skupiając się na szafkach, Zam zlokalizowała tę, w której schowano jej uzbrojenie. 
Grzebała chwilę przy kluczach, aż znalazła pasujący. Otworzyła wtedy pojemnik i zabrała 
swoje rzeczy. 

Wciąż udając Kuatańskiego strażnika, wyniosła swe rzeczy z pomieszczenia i skiero-
wała się ku wyjściu do części publicznej. Minęła kilku pracowników stacji, nie wzbudzając 
żadnych podejrzeń. Chociaż przebranie pozwoliło jej dotychczas dostać się gdzie chciała, 
wiedziała, że znajdzie się w tarapatach, jeśli zostanie zatrzymana i przepytana przez którego-
kolwiek z prawdziwych strażników. Weszła do jednej z publicznych toalet i pozbyła się prze-
brania. Wychodząc, przez chwilę była zdezorientowana, widząc swe odbicie w lustrze. Jej 
twarz wciąż wyglądała jak ta należąca do Kuatańskiego strażnika. Bez większego wysiłku 
zmieniła swoją twarz na swój standardowy wizerunek ludzkiej kobiety. 
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Po opuszczeniu toalety, Zam podeszła do szerokiego transpastalowego okna, przez 
które można było przyjrzeć się planecie Kuat. Zastanawiała się, czy jej cel, Hurlo Holowan, 
czuje się naprawdę bezpieczna w rodzinnym domu w Kuat City. Jeśli tak się czuła, Zam miała 
zamiar sprawić, że nie potrwa to długo. 

Przez okno Zam obserwowała jak do stacji zbliża się mały prom i do niej dokuje. Uda-
ła się więc poprzez publiczny w kierunku miejsca, gdzie wylądował pojazd. Szybko dotarła 
do sporego hangaru. 

W odległym krańcu hangaru stał prom kosmiczny z logo Expressu Kuat City. Kilka 
tuzinów pasażerów było w trakcie wsiadania na pokład. Zam usłyszała głośny, syntetyczny 
głos informacyjny - Ostatnie wezwanie na Express Kuat City, odlatujący z portu pasażerskie-
go Kuat za minutę. 

Zam nie była jedyną osobą, która słyszała ogłoszenie. Smukły mężczyzna ubrany w 
strój typowego Kuatańskiego handlarza przebiegł obok niej, kierując się do promu. Niechcący 
upuścił swój portfel, zatrzymał się więc i odwrócił. Chciał go podnieść, gdy wyprzedziła go w 
tym Zam, podnosząc własność mężczyzny. 

- Dziękuję - powiedział mężczyzna, sięgając po sakwę, ale Zam zrobiła krok w tył, 
mocniej chwytając posiadany przedmiot. - Zobacz - powiedział mężczyzna - Jestem Khoss 
Knylenn a to należy do mnie. 

Zam zrobiła jeszcze jeden krok w tył, by znaleźć się obok kontenerów oddzielających 
ją od pasażerów promu. Trzymając zdobytą sakwę, uśmiechnęła się figlarnie do mężczyzny - 
Chodź i ją sobie weź, Khoss. 

 - Nie mam czasu na zabawy - powiedział mężczyzna, przysuwając się, by odzyskać 
swoje. W mniej niż sekundę Zam uderzyła handlarza swym kolanem w brzuch, łokciem w 
szyję i dodatkowo zadała cios w szczękę. Gdy padał na ziemię, był nieprzytomny. 

Po ukryciu go pomiędzy dwoma kontenerami, Zam przeglądała zawartość jego sa-
kiewki, kierując się pewnie ku promowi. Spodziewała się, że znajdzie sporo kredytów, ku 
swej uciesze znalazła także jednorazowy bilet na luksusowy przejazd w jedną stronę, do Kuat 
City.  

Po wejściu na pokład promu, Zam skierowała się do luksusowego przedziału. Usada-
wiając się w pobliżu szerokiego ekranu widokowego, właśnie rozciągała nogi, gdy podszedł 
do niej steward i powiedział - Przepraszam, ale to miejsce jest zarezerwowane dla Khossa z 
Knylennów. 

Uśmiechając się do rozmówcy, Zam odparła - Nie mógł dotrzeć. Musiał zająć się 
sprawami biznesowymi. Jak długo zajmie przejazd do Kuat City? 

- Dwadzieścia minut. 
Zam zamrugała - W sam raz na drzemkę - Zamknęła następnie oczy, a steward zosta-

wił ją samą na resztę podróży. 
 

*** 
Bossk niemiał żadnych ukrytych materiałów wybuchowych, ale miał ostre pazury, sil-

ne nogi i bardzo twardą głowę. W momencie, gdy udało mu się przebić przez drzwi celi, był 
tak wściekły, że ledwie mógł wyraźnie widzieć. Ledwie zauważył dwójkę nieprzytomnych 
strażników na zewnątrz swojej celi, ale już nie dostrzegł, że jeden z nich pozbawiony został 
munduru. 

Gdy dotarł do pomieszczenia, gdzie schowana była jego broń, nie zauważył także nie-
przytomnego strażnika leżącego za konsolą bezpieczeństwa. Był zbyt zajęty rozrywaniem na 
strzępy szafek, aż do chwili, gdy odnalazł swą broń... i kilka dodatkowych. 

- Pokażę im, że nie warto ze mną zadzierać! - mruknął do siebie, wychodząc ze strefy 
więziennej - Wszystkim pokażę! 
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ROZDZIAŁ ÓSMY 
Port kosmiczny Kuat był wybitnie czysty a każdy widziany przez Zam Kuatańczyk 

nosił elegancki strój. Choć w stacjach orbitalnych okalających Kuat pracowały miliardy istot, 
niewiele z nich kiedykolwiek stawiało nogę na planecie zamieszkałej głównie przez wpływo-
wych handlarzy, ich rodziny i służbę. Jak się Zam orientowała, osoby z zewnątrz nie były tu 
mile witane. By swobodnie się przemieszczać, musiała zdobyć nowe przebranie. 

W porcie było wiele sklepów, w tym i taki z eleganckimi ubraniami. Z przodu sklepu 
stał manekin obleczony w pelerynę z kapturem niemal całkowicie skrywającym głowę jak i 
resztę ciała. Było to dokładnie takie ubranie, jakiego poszukiwała Zam, mogła je bowiem 
ubrać na własny strój. Wpierw pomyślała o kradzieży peleryny, ale przypomniała sobie o kre-
dytach z sakwy Khossa i zdecydowała się za nią zapłacić. 

Po dokonaniu zakupu i ubraniu nabytku, Zam ruszyła, by znaleźć Dom Holowanów. 
Tuż poza portem znalazła punkt informacyjny prowadzony przez droida protokolarnego.  Za 
droidem znajdowała się mapa Kuat City. 

- Chce dowiedzieć się jak trafić do Domu Holowanów - powiedziała Zam. 
Droid protokolarny odparł z zaprogramowaną uprzejmością - Byłbym zaszczycony, 

mogąc udzielić Ci wskazówek na temat kierunku bądź wspomóc cię w jakikolwiek sposób, 
który uczyniłby twą wizytę w Kuat City przyjemniejszą. Och, jak modną pelerynkę masz na 
sobie. Z pewnością pasujesz do lokalnej populacji. 

Zam wyjęła z pod peleryny blaster i wycelowała w droida - Powiedz mi jak dostać się 
do Domu Holowan albo odstrzelę Ci głowę. 

Droid wskazał w kierunku pobliskiej stacji, na którą właśnie po magnetycznych torach 
wjeżdżał pociąg - Proszę wsiąść w jadący na północ pociąg, do Holowan Terrace a następnie 
przejść jeden blok na północ. 

- Dziękuję - odpowiedziała łowczyni, chowając blaster z powrotem do pochwy i kła-
dąc żeton kredytowy na półce obok droida. Gdy Zam odeszła i ruszyła szybko na pociąg, dro-
id wziął żeton i spojrzał na niego z zaskoczeniem. 

- Wielokrotnie celowano we mnie blasterami, ale nigdy wcześniej nie dostałem od ta-
kiej osoby napiwku - mruknął. Następnie skierował fotoreceptory w kierunku, gdzie udała się 
Zam i dodał - Nie sądzę, by się tutaj jednak wpasowywała. 

 
*** 

Nie mając lepszych pomysłów, Bossk wrócił do doku, którym przybył do portu pasa-
żerskiego Kuat. Znajdowało się tam sporo strażników, ale Bossk - zwalczając chęć strzelenia 
do wszystkich w zasięgu wzroku - dał radę dotrzeć bez wzbudzania alarmu do zniszczonego 
myśliwca, który ukradł na Esseles. 

Kiedy wspiął się do niego, zasiadł za sterami i uruchamiając  silnik, wymruczał do 
siebie - Kolejny przystanek, Kuat City. 

Silnik jednak nie odpalił. Bossk chciał roznieść na strzępy tablicę sterującą, i tak zro-
bił. Następnie spróbował pomyśleć, co robić dalej. Niestety, nie było to coś, w czym byłby 
dobry, przez co siedział teraz w kokpicie, podczas gdy Kuatańscy strażnicy otaczali jego kra-
dziony statek. Znowu. 
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ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY 
Kolejka dotarła do Holowan Terrace i Zam wyszła na ulicę. Podczas gdy mijali ją 

zwykli mieszkańcy, ustaliła, gdzie znajduje się Dom Holowanów, dobrze chroniona rezyden-
cja znajdująca się raptem jeden blok od stacji kolejki, dokładnie jak zapowiedział droid. Z 
miejsca, gdzie się znajdowała, poziomu ulicy, łowczyni mogła zobaczyć górne piętra rezy-
dencji oraz dach w kształcie piramidy.  

Ruszyła na północ i dotarła do rezydencji. Była otoczona przez wypełnioną wodą fosę, 
a główne wejście stanowił ruchomy most przechodzący w wysokie, łukowate wejście. Było 
ono otwarte, ale mostu broniły dwa roboty wartownicze. 

Pamiętając, jak wcześniej podszywała się pod Hurlo Holowan na pokładzie Slave'a I, 
Zam ponownie zmieniła swą twarz tak, by przypominać Holowan, a następnie weszła na 
most, kierując się ku droidom. 

Obydwie maszyny trzymały broń ogłuszającą i podniosły ją, widząc nadchodzącą Za-
m. Łowczyni zdjęła kaptur, by mogły dokładnie zobaczyć jej twarz - a raczej tą należącą do 
Hurlo Holowan - ale zawiodła się, gdy droidy nie opuściły swej broni. 

- Odsuńcie się - powiedziała. 
Jeden z droidów się odezwał - Rozpoznawanie głosu Hurlo Holowan: Nieudane. 
Maszyny starały się zająć pozycje bojowe, ale Zam poruszała się szybciej. Wyciągnęła 

blaster i strzeliła jednemu w głowę, w drugiego kopiąc tak, by stracił równowagę i wpadł do 
fosy. Droid nie umiał pływać i zatonął. 

Zam przeszła przez łukowate wejście i weszła do korytarza prowadzącego do Domu 
Holowan. Chociaż wejścia pilnowały dwa droidy, dziwnym wydawało się, że drzwi były 
otwarte. Zam nie posądzała Hurlo Holowan o lekkomyślność i podejrzewała raczej, że wcho-
dzi w pułapkę. 

Korytarz przechodził w zamknięty, trzypiętrowy dziedziniec ze ścianami pokrytymi 
winoroślą. Z sufitu zwisały dwa żyrandole. Pośrodku znajdował się posąg surowo wyglądają-
cego mężczyzny oraz okrągła fontanna mieniąca się światłem wpadającym do wnętrza przez 
świetlik. Według plakietki, statua wykuta została na podobieństwo przodków Holowan. Zam 
nie mogła powstrzymać się przed podziwem dla umiejętności twórców statui. Zastanawiała 
się, ile może być warta. 

Po drugiej stronie były szerokie drzwi, nad którymi znajdował się balkon. Gdy Zam 
ostrożnie szła przez dziedziniec, korytarz, którym weszła, został odcięty przez opadające 
drzwi, uniemożliwiające Zam powrót. 

Łowczyni usłyszała dochodzące z góry kroki, a następnie zobaczyła kobietę wchodzą-
cą na balkon. Ubrana była ona w czerwoną suknię wieczorową z czarną peleryną. Zam na-
tychmiast rozpoznała w niej Hurlo Holowan. Widząc Zam, wciąż wyglądającą jak Holowan, 
kobieta zareagowała dużym zaskoczeniem. 

Niespodziewanie z drzwi pod balkonem wyszły trzy droidy wartownicze i zajęły po-
zycje przy podstawie statui. Każdy z nich uzbrojony był w karabin blasterowy. Znajdująca się 
powyżej kobieta zawyrokowała - Zabić intruza! 

Zam podniosła swój blaster i dwa razy wystrzeliła w łańcuch, na którym podwieszone 
były żyrandole. Przerwała go i spadły one w dół, niszcząc dwa z droidów. Trzeci wystrzelił, 
niemal pozbawiając Zam lewego ramienia. Zam wystrzeliła pięciokrotnie, trafiając droida w 
głowę i tors. Głowa droida obróciła się w gnieździe szyjnym i zaraz eksplodowała w fontan-
nie iskier. 

Na balkonie, Ran rzuciła się w poszukiwaniu schronienia, uciekając z dziedzińca 
bocznymi drzwiami. Zam podbiegła do statui, wspięła się po niej i skoczyła na balkon, a na-
stępnie ku drzwiom, gdzie znikła Hurlo. 
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W połowie korytarza, na wyższym poziomie Zam zauważyła Holowan biegnącą ku 
otwartemu oknu. 

Zam wzięła swój blaster, przełączyła tryb na ogłuszanie, i wystrzeliła. Wiązka energii 
sięgnęła celu i Holowan upadła nieprzytomna. 

Zam podeszła do swej ofiary. Oczy Holowan wciąż były zamknięte, a usta częściowo 
otwarte. Zam dotknęła jej szyi, by sprawdzić puls, ale mięśnie twarzy kobiety zadrgały i się 
zmieniły, a kolor skóry zmienił się z jasnobiałego na matowozielony. Zam zrozumiała, że nie 
była to Hurlo Holowan. 

Kobieta była zmiennokształtną Clawditką. 

 

ROZDZIAŁ DZIESIĄTY 

Clawdite wydała bełkotliwy odgłos i otworzyła oczy. Widząc Zam, odruchowo zmie-
niła swą twarz, by wyglądać jak Hurlo Holowan. 

 - Nie marnuj swej energii - powiedziała Zam, zmieniając swój wygląd na naturalny 
dla Clawdite'ów. 

 Druga Clawdite'ka wydyszała - Też jesteś Clawditem. 
 - To nie czyni nas siostrami - odpowiedziała Zam - Hurlo Holowan wynajęła cię jako 

wabika? 
 - Tak. 
 Zam przycisnęła wylot swego blastera do głowy Clawdite'ki i powiedziała - Powiedz 

mi gdzie jest. 
 - Zabije mnie! 
 - Ja cię zabiję, jeśli mi nie powiesz. 
 Clawdite'ka podniosła rękę i wskazała na schody na końcu sali - Tamtędy - powie-

działa - W dół schodami. Prowadzą do jej laboratorium. 
 - Lepiej, żebyś nie kłamała - stwierdziła Zam. Clawdite'ka chciała coś odpowiedzieć, 

ale Zam zmieniła tryb działania blastera i strzeliła rozmówczyni w biodro pociskiem ogłusza-
jącym o sile wystarczającej, by pozbawić Clawdite'ke przytomności i zapobiec ostrzeżeniu 
przez nią Holowan. Zam schowała swój blaster, zaciągnęła nieprzytomną istotę do schowka i 
ją w nim ukryła. Gdy tylko była pewna, że droga jest czysta, pobiegła ku schodom. 

 Idąc w dół, Zam zmieniła swą twarz w standardowy żeński wygląd. Na dole schodów 
znalazła pojedyncze drzwi. Były zamknięte i nie było widać żadnej metody, by je otworzyć. 
Nawet klucz uniwersalny Zam był bezużyteczny bo nie było nigdzie widać żadnego miejsca 
na klucz. Ale wysoko nad drzwiami znajdowało się okienko na zawiasach wyglądające wy-
starczająco szeroko, by Zam mogła się przez nie prześlizgnąć. 

 Łowczyni wspięła się po ścianie i zajrzała przez okienko. Zobaczyła Hurlo Holowan - 
prawdziwą Hurlo, jak miała nadzieję - stojącą przy stole pokrytym częściami droidów. Z sufi-
tu zwisał dźwig magnetyczny i sporo kabli energetycznych. Hangar pełnił podwójną funkcję, 
będąc także hangarem dla prywatnego statku Holowan. Spoczywał on na polu lądowniczym 
pod otwartym dachem, na jednym z końców wielkiego laboratorium.  

Zam prześlizgnęła się przez wąski przesmyk i wylądowała na podłodze laboratorium. 
Wylądowała cichutko, ale musiała uruchomić jakiś czujnik, bo Holowan podskoczyła i spoj-
rzała w kierunku drzwi. 

Gdy tylko zobaczyła Zam, łowczyni powiedziała - Ręce do góry. 
Holowan podniosła ręce, ale robiąc to, przełączyła ukryty przełącznik w stole. Nie-

spodziewanie, podłoga pod Zam zadudniła. Odsunęła się i oparła o ścianę, obserwując, jak 
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podłoże rozsuwa się i ukazuje prostokątne wgłębienie. Z którego wyjeżdżała powoli unosząca 
się platforma, aż zrównała się z podłogą laboratorium. Stał na niej droid. 

Zam nigdy wcześniej nie widziała Ostrzożercy, ale dzięki Jango wiedziała o nich 
wszystko, wiedziała też, że właśnie stoi przed nią jeden. Zabójcza maszyna miała 2,25 metra 
wysokości. Skierował swe czerwone fotoreceptory na Zam, zgiął zakończone kleszczami du-
rastalowe ramiona i otworzył wypełnioną niezwykle ostrymi zębami szczękę. 

- Potrzebujesz dentysty! - powiedziała Zam. 
 

ROZDZIAŁ JEDENASTY 
Ostrzożerca zrobił krok w przód. Za droidem platforma zaczęła z powrotem opadać a 

podłoga nad wnęką się zamykać. 
Zam nie miała wątpliwości, że jeśli tylko maszyna dostanie ją w swe ramiona, rozer-

wie ją na strzępy. Nie miała jednak zamiaru do tego dopuścić. 
Wystrzeliła w kierunku fotoreceptorów droida, na chwilę go oślepiając, następnie sko-

czyła. Jej stopy sięgnęły klatki piersiowej droida, następnie zaś odskoczyła, lądując z dala od 
pozbawionego równowagi droida. Maszyna starała się odzyskać równowagę, machając ra-
mionami, ale upadła do tyłu, wpadając do jeszcze nie zamkniętego otworu. Zamykająca się 
podłoga spełniła rolę imadła, miażdżąc droida. 

Zam odwróciła się do Holowan - Twój Ostrzożerca został wyeliminowany. Poddaj się. 
- Nigdy! - krzyknęła Holowan. Nim Zam zdążyła zareagować, Holowan przełączyła 

kolejną dźwignię, uruchamiając ukryte drzwi w jednej ze ścian laboratorium. Gdy się otwo-
rzyły, ujawniły klatkę z niesamowicie wielkim Felinxem, ze spiczastymi uszami i długim 
ogonem. Jedyne felinxy, jakie Zam dotychczas widziała, były małe, pokryte futrem i udomo-
wione. Zam podejrzewała, że Holowan zmanipulowała kod genetyczny tego konkretnego 
felinxa, by stworzyć potwora. 

- Ładny kotek - stwierdziła Zam. 
Holowan nacisnęła guzik i drzwi klatki się otworzyły. Ogromny felinx spojrzał swymi 

złotymi oczami na Zam a następnie rzucił się na nią. Zam rzuciła się na ziemię, a bestia prze-
leciała nad nią. Po wylądowaniu na swych potężnych łapach, bestia odwróciła się i przekona-
ła, że patrzy w wylot blastera Zam. 

Zam wystrzeliła ogłuszający pocisk w dolną szczękę felinxa, przez co zwierzak zary-
czał. Zam skoczyła na bok od zwierzęcia i ponownie wystrzeliła, tym razem celując w jedną z 
łap. Ciągnąc niewładną łapę za sobą, felinx wycofał sie, wracając do klatki. 

Zam wycelowała swój blaster w Holowan - Naciśnij jeszcze raz cokolwiek, a odstrzelę 
ci palce. 

Niemająca już żadnych sztuczek w zanadrzu, Holowan zdawała sobie sprawę, że jest 
w potrzasku. Nie stawiała oporu, gdy Zam zakuwała ją, jedynie spytała - Co teraz? 

- Przejedziemy się - odparła Zam, wskazując na stojący w pobliżu statek. 
Obydwie weszły na statek. Na mostku Zam nakazała Holowan usiąść i przywiązała ją 

do siedziska. Co dziwne, pojmana się uśmiechnęła. 
 - Co cię tak śmieszy? - zapytała Zam. 
- Oh, nic - odpowiedziała, przestając sie uśmiechać. 
Zam usiadła w fotelu pilota, przyjrzała się konsoli i znalazła zabezpieczenie antykra-

dzieżowe uniemożliwiające uruchomienie statku. Urządzenie miało kształt T i było przymo-
cowane do głównych kontrolerów. Były trzy przyciski, każdy z innym oznaczeniem - trójkąta, 
kółka i kwadratu. 

Bez spoglądania na pojmaną, Zam się odezwała - A więc to to cię tak ubawiło. Jaka 
jest kombinacja? 

- Nie wiem. - odpowiedziała. 
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Zam wyjęła swój blaster i wycelowała w jedną ze związanych rąk Holowan. Ta jednak 
powiedziała - Naprawdę nie wiem! Gdybym wiedziała, przysięgam, powiedziałabym! Tylko 
mój kierowca zna kombinację, a dziś ma dzień wolny! 

- Przyciski są zaprogramowane, by ogłuszyć każdego, kto poda złą kombinację, tak? 
- Tak - odparła Holowan - Dokładnie. 
Wciąż trzymając ją na muszce, Zam uwolniła jedną z rąk kobiety, przez co ta zapytała 

- Co robisz? 
- Pozwolę Tobie ustalić kombinację. - Powiedziała Zam, chwytając wolną rękę roz-

mówczyni i przesuwając ją nad przyciski. - No dalej, Hurlo. Naciskaj. 
Holowan nacisnęła przycisk oznaczony kółkiem swym palcem wskazującym. Urzą-

dzenie zabrzęczało. 
- Pierwszy z głowy. - Stwierdziła Zam. 
Holowan zawahała się, ale następnie położyła palec na przycisku z kwadratem. Roz-

legł się głośny, niespodziewany dźwięk towarzyszący wyładowaniu elektrycznemu i Holowan 
zabrała swe ramie od urządzenia, opuściła je bezwładna. Zam pochyliła się, by sprawdzić jej 
puls - okazał się stabilny. - To cię oduczy prób porażenia mnie - stwierdziła łowczyni. 

Z powrotem przykuła rękę Holowan, a następnie sięgnęła w dół, ku małej pochewce 
znajdującej się przy jej lewym udzie, odczepiając stamtąd uniwersalny klucz. Przymocowała 
obwody klucza do trzech przycisków i zaraz usłyszała trzy następujące po sobie brzęknięcia. 
Urządzenie było unieszkodliwione. 

- Oczywiście, mogłam od razu użyć mojego klucza - wymamrotała Zam do nieprzy-
tomnej Holowan, odczepiając urządzenie od panelu kontrolnego i kładąc na podłodze - Ale 
wtedy pozbawiłabym się przyjemności oglądania, jak się pocisz. 

Zam uruchomiła silnik maszyny i wyleciała nią przez otwarty dach. Wznosząc się nad 
Kuat City, wprowadziła do komputera nawigacyjną kartę danych z koordynatami układu 
Commenor. Niedługo później opuściła atmosferę Kuat i znalazła się w przestrzeni między-
gwiezdnej. Kierowała się ku portalowi hiperprzestrzennemu, gdy w zasięgu wzroku zobaczy-
ła dwa statki patrolowe Kuat Drive Yards. 

Na konsoli komunikacyjnej, znajdującej się na lewo od Hurlo, zabłysnęło światełko i 
rozległ się głos Kuatańskiego pilota - Dokonałaś odlotu z Kuat City bez stosownego zezwole-
nia. Natychmiast wróć na orbitę Kuat i przygotuj się do wpuszczenia sił porządkowych na 
pokład. 

Zam wyłączyła komunikator i rozpoczęła manewry wymijające w stosunku do dwóch 
wrogich maszyn. Ścigające ją maszyny starały się powtarzać jej manewry, ona jednak prze-
rwała jedną z pętli i przyśpieszyła ku portalowi. Jeden z patrolowców strzelił w jej kierunku  i 
porcja ognia laserowego rozbłysła w zetknięciu z tarczami energetycznymi statku. 

Zam popchnęła dźwignię kontrolną i wprowadziła statek w hiperprzestrzeń. Widoczne 
na zewnątrz owiewki gwiazdy rozciągnęły się i spowiły statek mieniącym się światłem. Zam 
sprawdziła czujniki. Statki patrolowe nie dotarły do portalu. 

Łowczyni ponownie rozsiadła się w swym siedzeniu. Commenor nie znajdował się da-
leko od Kuat, ale Zam starała się korzystać z okazji do drzemki, kiedy tylko mogła. Przespała 
całą podróż do układu Commenor. 

 
*** 

Commenor służył jako punkt handlowy i port kosmiczny dla statków podróżujących 
szlakiem koreliańskim, koreliańską trasą handlową, drogą hydiańską i innymi handlowymi 
szlakami nadprzestrzennymi. Gdy Zam Wesell - odświeżona dzięki uciętej drzemce - wysko-
czyła z nadprzestrzeni w układzie Commenor, oczekiwała zyskownej wymiany z Jango Fet-
tem. 
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Pokierowała statek na orbitę Commenoru, następnie rozpoczęła skanowanie w poszu-
kiwaniu Slave'a I. Trwało to kilka minut, aż w końcu ujrzała charakterystyczną sylwetkę Fi-
respraya zbliżającego się do sterburtowego pola dokującego jej statku. Gdy dwa statki się 
połączyły, Zam ruszyła do przejścia, by powitać Jango. Wszedł on na pokład statku Holowan, 
ubrany w swą zbroję i trzymając skórzaną saszetkę. 

Zam spojrzała na nią i spytała - To kredyty? 
- Owszem - odparł - Gdzie jest Holowan? 
- Nieprzytomna i związana w sterówce. 
Jango, wciąż trzymając walizeczkę, zażądał - Pokaż mi. 
Zaprowadziła go więc na mostek. Po tym, jak sprawdził oznaki życia u nieprzytomnej, 

wręczył Zam walizeczkę - Proszę, zasłużyłaś na nie. 
Zam wzięła skórzaną saszetkę i się uśmiechnęła. Była ciężka. 
 

ROZDZIAŁ DWUNASTY 
Zam pomogła Jango przetransportować nieprzytomną Hurlo Holowan do klatki w 

przedziale więziennym Slave'a I. Senator Rodd siedział na podłodze, z zamkniętymi oczami i 
ściskając swe kolana. 

Jango zauważył, że Zam przygląda się nowej klatce, tej, którą Boba zrobił z dwóch 
innych. Nie miał okazji sprawdzić jakości jego roboty, ale był pod wrażeniem pracy syna. I 
Boba miał rację: klatka naprawdę potrzebowała długiego durastalowego elementu, by 
wzmocnić pręty. Albo to same pręty stanowiły problem. 

 -Gabloty - stwierdził Jango. 
- Gabloty? - powtórzyła Zam. 
- Zamiast klatek. Gabloty w stylu trumien ułatwiłyby kontrolowanie przetrzymywa-

nych. 
 -Pomysłowy z ciebie człowiek - stwierdziła. Mierząc wzrokiem rozmiary wnętrza 

klatki, dodała - Naprawdę sądzisz, że dasz radę wcisnąć tu Groodo? 
 - Wciskałem większych - odparł. 
 - Jakieś pomysły, gdzie może się znajdować? 
 - Przesłucham Holowan, gdy dojdzie do siebie. Ale myślę, że może być na Balmor-

rze. 
 - Dlaczego? 
 - Tam mieszka jego brat. 
 - Nie wiedziałam, że Groodo ma brata - odparła Zam, unosząc brwi. 
 - To dlatego, że nigdy nie byłaś na Balmorrze. A ja tak. 
 Zam podążyła za Jango, który opuścił przedział więzienny i udał się do kokpitu Sla-

ve'a. Widząc pustą koję z tyłu pomieszczenia, zapytała - Zabrałeś Bobę z powrotem na Kami-
no? 

 Jango przytaknął. 
 - Gdy byliśmy na Esseles, powiedziałeś, że jest jeszcze jakiś powód, dla którego mu-

sisz odwiedzić Kamino. Coś jeszcze, co musisz zrobić. Zaciekawiłeś mnie. Po co tam wraca-
łeś? Tylko nie mów, że po kredyty dla mnie. 

 - Ale musiałem zabrać kredyty dla Ciebie. 
 - Umiem wyczuć, kiedy coś przede mną ukrywasz - odpowiedziała Zam, potrząsając 

głową. 
 Jango zastanowił się chwilę i w końcu się odezwał - Prawdopodobnie powinienem Ci 

powiedzieć. Na wypadek, jakbyś usłyszała o tym później, co najpewniej się stanie. 
 - Usłyszała o czym? - spytała zirytowana. 
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 - Musiałem zdobyć coś dla Cradosska. Coś, co rozwiałoby jego podejrzenia na temat 
moich powiązań z Bobą. 

 - Zamierzasz osobiście wręczyć to Cradosskowi? 
 - Pokaże mu to. Jeśli będzie chciał, będzie mógł to dostać. 
 - A dowiem się kiedykolwiek, czym "to" właściwie jest? 
 - Pokaże Ci. Ale ostrzegam... nie spodoba Ci się. 
 Jango podszedł do łóżka i przesunął Zam, by stanęła obok niego. Obserwowała, jak 

ściąga z koi cienki materac, ukazując długi pojemnik z metalową pokrywą na zawiasach. 
 - To stąd pomysł na gabloty do przetrzymywania więźniów? 
 - Po prostu spójrz - powiedział Jango i podniósł metalowe wieko, by pokazać, co 

znajduje się w środku. 
 Zam spojrzała. I pomimo całej jej wiedzy i doświadczenia w zabójczej sztuce bycia 

łowczynią nagród, zakryła usta rękami. Ale nawet to nie powstrzymało jej przed krzykiem. 


