
 

OBROA-SKAI 
Dane astronawigacyjne: układ Obroa-Skai, sektor 

Paonnid, Wewnętrzny Krąg 

Dane orbitalne: 456 dnia/ 26 godzin 

Władza: imperialny gubernator/rada reprezentantów 

Populacja:  73 000 000 (60% Obroanie, 30% ludzie, 10% 
inni) 

Języki: Wspólny 

Ukształtowanie terenu: mroźne równiny, tundra, góry 

Główne miasta: Obroa 

Interesujące miejsca: Obroański Instytut 
Archeologiczny, Archiwum Celebratus, Centrum 
Medyczne Aurora, ruiny Akademii Jedi 

Główne towary eksportowe: jedzenie, slick 

Głowne towary importowe: Towary luksusowe 

Trasy handlowe: Korytarz Handlowy Vaathkree 

Tło planety:  Obroa-skai to jeden z największych cudów 

Galaktyki. Olbrzymia planeta-bilbioteka od ponad 15 

milleniów służy pokoleniom scholarów i badaczy do 

zgłębiania wiedzy. Największym skarbem planety są 

Archiwa Celebratusa. Olbrzmi kom kompleks biblioteczny 

ciągnie się na przestrzeni setek kilometrów. Uważa się, że 

znajdują się tam pisma ponad 300 000 ras. Lwia część 

informacji przechowywana jest oczywiście w formie 

cyfrowej, ale wiele dzieł ma tu również swoje papierowe i 

flimsiplastowe odpowiedniki. Całością kompleksu 

zarządzają dziesiątki tysięcy wszelkiego typu droidów 

bibliotecznych i protokolarnych. 

Przez cały czas trwania Republiki, planeta ta była 

otwarta dla każdego mieszkańca Galaktyki, który chciał 

zgłębiać swoją wiedzę na temat innych ras i kultur, gryż 

Obroanie - rdzenna, bliska ludziom z Obroa-Skai są 

uważani za jednych z największych kosmopoltów 

Galaktyki i nigdy nikomu nie bronili wstępu. W 

galaktycznych konfliktach planeta ta bardzo często 

pozostawała neutralna, ewentualnie jej mieszkańcy 

poddawali się bez walki Zakon Jedi miał tu swoją 

placówkę treningową. Ambasadorzy i konsulowie uczący 

się tutaj znani byli ze swej rozległej  wiedzy.  

Za czasów Imperium sytuacja nieco się zmienila. 

Akademia Jedi została zniszczona, a zawarte w niej 

materiały skonfikowne. Specjalnie powołana komórka 

ISB najpierw zajęła się zniszczeniem wszelkich danych na 

temat Jedi, a następnie przekształcona w Centralny Urząd 

Cenzury kontroluje dostęp do wszelkich informacji w 

bibliotekach.  

Na planecie znajduje się również jedna z Akademii 

Imperialnego Wywiadu. Szkoli się tu kryptologów, 

ksenologów i specjalistów od techniki. Rozległy jest tu 

również kampus Imperialnego Departamentu Badań 

Wojskowych.   

 

Centralny Urząd Cenzury ma na planecie władzę prawie 

absolutną i odpowiada tylko przed gubernatorem systemu, 

który sam jest wysokim urzędnikiem COMPNOR. Obroa-skai 

posiada silny imperialny garnizon, a na orbicie przebywa 

zazwyczaj conajmniej jeden gwiezdny niszczyciel. Do 

Archiwów Celebratusa dostęp mają tylko akredytowani 

naukowcy. Pozostali badacze muszą przejść żmudne 

procedury weryfikacyjne. 

 

Jednym z polularnych miejsc spotkań wśród 

miejscowej socjety jest galeria sztuki Finezja, której 

właścicielką jest ho’dinka Tal Anavere. Mimo 

obcego pochodzenia marszandki częstymi goścmi 

organizowanych przez nią wernisaży są imperialni 

notable, badacze i wykladowcy. Żaden z nich nie 

zdaje sobie jednak sprawy, że pod przykrywką 

Finezji działa komórka wywiadu Rebelii. Ho’dinka 

przy pomocy narkotycznych naparów ziołowych 

wyciąga ze swoich gości informacje lub uzależnia 

ich od swoich siebie i swoich medykamentów.  

Akademia na Obroa-skai została zaatakowana 

niedługo po wydaniu rozkazu 66. Na szczęście 

niektórym z rycerzy udało się zbiec. Większość 

zginęła w późniejszych latach jednak nieliczni nadal 

ukrywają się na planecie. Dzięki nim i wyniesionym 

przez nim holokronom powstała tu niewielka 

akademia, w której można zgłębiać swoją wiedzę 

na temat Mocy. Dostanie się do ukrytej w jednej z 

rozległych sekcji Archiwów Celebratusa Akademii 

jest niezmiernie trudne. Nawet Ci, którzy są 

wrażliwi na Moc są wielokrotnie sprawdzani przez 

starszyznę akademii nim dowiedzą się wogóle o jej 

istnieniu. W końcu Imperium nie śpi, a jego agenci 

zapłacili by wiele za informacje o takim miejscu. 


