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Преди много години, в една далечна, далечна
Галактика…
БУНТОВНИЧЕСКИЯТ АЛИАНС е унищожил
ужасяващата имперска ЗВЕЗДА НА СМЪРТТА,
но галактиката остава в хватката на гражданската
война, а имперският флот преследва бунтовниците
между звездите.
ЛЮК СКАЙУОКЪР, пилотът, унищожил Звездата
на смъртта, сега е приветстван като герой. Но Люк
иска само да помогне на бойците за свобода и да
служи на Бунта, управлявайки своя изтребител.
Докато лети с пилотите на Червената ескадрила,
Люк усеща смущения в мистичното енергийно
поле, известно като Силата. Сега фермерското
момче, превърнало се в летец, започва да подозира,
че съдбата му минава по друг път...

ПРОЛОГ

Д

ЖЕСИКА ПАВА не можеше да спре да
гледа своя Х-изтребител.
Тя отметна черната коса от очите си и
въздъхна, като се принуди да извърне очи от смъртоносния малък изтребител, кацнал в центъра на
хангара. Останалите пилоти знаеха, че тя няма търпение да се върне в космоса като Син 3.
Но тази седмица Джесика трябваше да наглежда
дроидите. Работата ѝ бе да направи инвентар на
астромеханиците и да провери дали са готови за
битка – с последни ъпдейти на програмите, изпитани оръжия и потвърждение, че работят. Това не
бе най-лошата работа в ескадрилата – да помагаш на
дроидите от поддръжката с чистенето на гориво бе
далеч по-черна работа, но Джесика бе сигурна, че е
най-скучната.
Нейният датапад* изсвири, за да привлече вни* Eлектронен бележник с база данни – футуристична технология от света на „Междузвездни войни“. – Бел. прев.

манието, и тя въздъхна, поглеждайки първо него,
а после дроида Р-4 с конусовидна глава, който се
търкаляше на трите си дебели крачета. Дроидът бе
оцветен като шахматна дъска в зелено и бяло, вероятно работа на някой отегчен механик с много свободно време.
– Хей, дроиде – извика младата пилотка, – може
ли да ми помогнеш за миг с проверката на дейнос
тите?
Астромеханикът изсвири тъжно. Не бе много
по-доволен от Джесика с работата по проверките.
Все пак спря и извади табло от купола си, което
разкри жак за диагностика. Джесика се прицели в
него с датапада и той започна да свети, давайки сигнал, че разменя данни със системите на дроида. Тя
седна с кръстосани крака върху пода на хангара и си
наложи да бъде търпелива.
– Извинете – долетя бодър глас, – може ли да
помогна с нещо?
Джесика вдигна очи, за да се вторачи в безизразното лице на протоколен дроид със златна
повърхност. Това бе стар модел с почти антикварна
стойност. Едната му ръка бе покрита с червеникав
метал и бе доста изкривена и нагъната.
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– Не, но все пак благодаря – каза Джесика. –
Тази работа е за дроиди. Диагностиката на практика си работи сама.
– Но не твърде ефективно – отвърна дроидът.
Звучеше разочарован. – Аз обаче забравих за обноските си. Казвам се Си Трипио, протоколен дроид,
на вашите услуги, госпожице...
– Пава. Джесика Пава. Син 3.
– За мен е чест да се запозная с вас, госпожице
Пава – каза Трипио.
– Викай ми Син 3.
– О! Както предпочитате, госпожице... искам да
кажа Син 3. Както вече казах, може би ще успея да
помогна. Току-що ми инсталираха вълнуваща преводаческа програма, с която владея седем милиона
форми на комуникация, сред които, естествено, и
сравнително примитивните езици, на които разговарят астромеханиците и таблетите за диагностика.
Р-4 изписука възмутено към Трипио.
– Да те обиждам? – отвърна Трипио и отстъпи
назад от изненада. – Не съм правил нищо подобно.
Прекалено си чувствителен, плажна топко! Методът
ти на комуникация е примитивен. Само споделях
факт. Ти дори нямаш добър речник!
пролог
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Р-4 изсвири и разпери купол, за да загледа протоколния дроид с единственото си електронно око.
– Не мърдай – каза Джесика. – Ако нарушим
връзката с базата данни...
Датападът ѝ изсвири жално.
– Сега трябва да започвам отначало!
Астромеханикът погледна обвинително към
Трипио.
– Вината била моя? – възмути се Трипио – Как
пък не! Не бъди глупав. Тя ти каза да не мърдаш.
Син 3, може ли да предложа...
– Знаеш ли какво, Си Трипио? Няма проблем.
Процедурата е наистина проста. Сигурна съм, че си
имаш и друга работа.
– Така мислите, предвид моите умения в комуникацията и протокола – отвърна Трипио, – но се
случи тъй, че си свърших работата за деня. Мислех да
изразя мнение, че този дроид Р-4 има нужда от форматиране на паметта. Когато започнат да се обиждат
на всяко полезно предложение, обикновено е знак за
бъг в мотивационното програмиране.
Р-4 заля Трипио с електронни ругатни, но този
път остана неподвижен, докато диагностиката се
зареждаше. Джесика завъртя очи, когато златният
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дроид продължи да бърбори.
– Често казвам на господаря Люк, че поведението на R2 ще се подобри много, ако му форматират паметта. Неговата ексцентричност ми идва в
повече последните няколко десетилетия. Последният път бяхме на дипломатическа мисия до Циркарпус, когато...
– Да не каза господаря Люк? – прекъсна го Джесика.
– Казах господаря Люк Скайуокър – потвърди
Трипио. – Да не би да го познавате?
– Дали познавам Люк Скайуокър? – попита изумено Джесика и скочи на крака. – Разбира се, че го
познавам! Е, всъщност никога не съм го срещала,
но всички знаят кой е. Той е победил Императора!
Казват, че е най-великият пилот в галактиката!
– Трябва да питате R2 за това. Трябва обаче да
ви предупредя, че R2 има твърде високо мнение за
собствените си способности. Аз самият намирам
междузвездните пътувания за изключително неприятни...
– Чакай, да не би да имаше предвид R2-D2? –
зяпна Джесика. – Астромеханикът, помогнал на
Скайуокър да унищожи първата Звезда на смъртта?
пролог
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Трипио килна златната си глава.
– Ами да – каза той, – двамата с R2 сме били
свиде
тели на множество знаменателни събития
от Галактическата гражданската война, макар той
обикновено да се заемаше с банална работа по компютрите, докато аз бях натоварен с жизненоважни
дипломатически мисии. Що се отнася до Звездата
на смъртта, R2 не можа да помогне в най-критичния
момент, макар често да си приписва цялата заслуга
за успешния изход на тази операция.
Датападът изсвири, като даде знак, че диагностиката е приключила. Джесика обаче не му обърна
внимание.
– Разкажи ми повече за операцията по унищожаването на Звездата на смъртта? – каза тя. – Как
точно Скайуокър я е разрушил?
– Удоволствието е мое, Син 3 – каза Трипио. –
Макар приключението да започна по крайно неприятен за мен начин. Бяхме катастрофирали на Татуин,
а R2 трябваше да извърши някаква тайна работа на
Алианса, която не ми разкриваше с типичния си
инат. Ако не бяха ценните ми съвети, още щяхме да
се лутаме из онова ужасно море от дюни...
– Всъщност по-добре да оставим тази за по-ната10
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тък – бързо го прекъсна Джесика, предугаждайки,
че тази версия се превръща в легенда за подвизите на
Трипио. – Разкажи ми друга история за господаря
си, която не е била разказвана вече милион пъти.
Р-4 изписука въпросително към нея, а тя го
потупа разсеяно по конуса.
– Програмите ти са ъпдейтвани. Може да док
ладваш на останалите дроиди – каза тя и се обърна
отново към Трипио.
– О, има толкова много истории! – замисли се
Трипио. – Откъде да започна? А, сетих се. Двамата с
R2 присъствахме на първия случай, в който господарят Люк използва светлинен меч в битка. Това стана
скоро след Битката при Явин*.
– Разкажи ми повече! – каза Джесика.
– Много добре – каза Трипио. – Всичко започна
на планетата Гиджу, при една мисия на Червената
ескадрила...

* Битката при Явин е битката срещу първата Звезда на смъртта. В галактиката на
„Междузвездни войни“ това е знаменателна дата, тъй като се счита, че от нея се
обръща хода на войната между Бунтовническия съюз и Галактическата империя. –
Бел. прев.

пролог
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