
 

VAYNAI 
Dane astronawigacyjne: układ Vaynai, sektor Chorlian, 

Zewnętrzne Rubieże 

Dane orbitalne: 336 dnia/ 29 godzin 

Władza: plutokracja,  

Populacja:  40 000 (60% ludzie, 20% mon calamari, 10% 
Bothanie, 10% inni) 

Języki: Wspólny 

Ukształtowanie terenu: rozeległe oceany, archipelagi 

Główne miasta: Port Vaynai 

Interesujące miejsca: Sanktuarium Kooroo, Wrzące 
Morze, Port Vaynai 

Główne towary eksportowe: jedzenie, slick 

Głowne towary importowe: Towary luksusowe 

Trasy handlowe: w pobliżu Perlemiańskiej Trasy 
Handlowej. 

Tło planety: Vaynai ze względu na swe położenie (w 

połowie drogi pomiędzy Klastrem Tion a Sektorem 

Wspólnym) i tropikalny klimat jest jednym z ważniejszych 

światów-kurortów całych Zewnętrznych Terytoriów.  

Najważniejszym miejscem na planecie jest Port Vaynai. 

Znajduje się tam jedyny kosmoport i siedziba władczyni 

planety. W teorii planeta jest plutokracją, lecz w praktyce 

cała władza tutaj należy do Lonji Besadi Kuyre – huttessy 

będącej właścicielką prawie połowy planety. Właściciele 

prywatnych wysp powierzyli jej pieczę nad swoim 

bezpieczeństwem i przez prawie trzysta lat nie zawiedli 

się na jej umiejętnościach. 

Port Vaynai leży na największej wyspie planety. Na niej 

oraz na otaczających ją wyspach znajduje się sieć hoteli, 

sanatoriów, klubów, barów, wypożyczalni łodzi i cała 

pozostała infrastruktura turystyczna. Całość dostępna dla 

gości za całkiem przyzwoite pieniądze. Na krótkie 

wakacje w kurorcie Port Vaynai pozwolić mogą sobie 

pozwolić nawet przedstawiciele klas średnich z okolicy. 

Poza turystami do kurortu ściągają również różnej maści 

przemytnicy, najemnicy i łowcy nagród. Ze względu na 

swoje położenie i dość liberalne prawo łatwo tu o 

znalezienie pracy lub spieniężenie nie do końca legalnych 

towarów. Niepisana umowa pomiędzy hutessą a 

półświatkiem mówi, że jak długo nie kłopoczą turystów i 

właścicieli prywatnych wysp, tak długo mogą swobodnie 

prowadzić na planecie interesy. Kantyny i nocne kluby 

planety wykorzysywane są do prowadzenia cichych 

negocjacji między różnymi grupami wpływów. 

Większość wysp na planecie to prywatne wyspy 

należące do zarówno do arystokracji, czy viceprexów z 

CSA ale również bossów półświatka oraz imperialnych 

moffów i admirałów z okolicy.  Dlatego bardzo cenioną 

przez obywateli planety rzeczą jest prywatność. Dlatego 

też nad prywatnymi wyspami rozciąga się bezwzględnie 

egzekwowana strefa zakazu lotów. 

  

Planeta posada własne siły kosmiczne (w sile 4 eskadr) 

złożone prawie nowych myśliwców. Są to głownie 

coreliańskie LAF-250 oraz CL-1C Lancet. Do ich głównych 

zadań należy przechwytywanie pilotów, którzy wlecieli nad 

strefę zakazaną i ochrona transportów slicku. Ich pilotami 

są najemnicy, często latający wcześniej dla Separatystów. 

 

Częstym miejscem wycieczek turystycznych jest 

Sanktuarium Kooroo. Ta dziwna budowla jest 

starsza niż jakakolwiek inna na planecie i powstała 

pradopodobnie w czasach Imperium Rakatan. 

Świątynia ta jest częścią większej sieci budowli 

rozrzuconych na planetach w okolicach Sektora 

Wspólnego. Niektórzy wierzą, że są one częścią 

starożytnej sieci międzyukładowych teleportów. 

Do Port Vaynai często przylatują bogacze 

potrzebujący specjalistycznej i często nie do końca 

legalnej  pomocy. Większość kontraktów ląduje 

oczywiście w kieszeniach elity półświatka. Jednak 

nawet mniej doświadczeni przemytnicy, najemnicy 

i łowcy nagród mogą tu liczyć na niezłe kontrakty 

od  aryskokratów, viceprexów lub imperialnych 

decydentów. 

Slick to główne źródło bogactwa hutessy. 

Produkowany jest przez należące go niej olbrzymie 

Kombajny Oceaniczne, które zbierają pewne 

gatunki wodorostów i przetwarzają ję na silny 

środek leczniczy. Na planecie działa też kilka 

nielegalnych przetwórni Slicku. Ich właściciele 

zawsze chętnie szukają przemytników na tyle 

szalonych, by próbowali przełamać monopol Lonji. 


