
 

STACJA VERAAD 
Dane astronawigacyjne: orbita Veraad V, układ Veraad, 
sektor Sojuszniczego Tion, Zewnętrzne Rubieże 

Dane orbitalne: 2032 dni w roku/768 godzin (korzysta ze 
standardowego imperialnego kalendarza) 

Władza: Imperialny gubernator 

Populacja: 200 000 (60% ludzie, 15% twi’lekowie, 8% 
Besaliskowie, 17% inni) 

Języki: Wspólny 

Ukształtowanie terenu: stacja kosmiczna 

Główne miasta: stacja Veraad 

Interesujące miejsca: Wielka Promenada, przetwórnie 
paliwa, przetwórnie urobku górniczego, port kosmiczny, 
kantyna „Jednooki Rankor” 

Główne towary eksportowe: paliwo, urobek górniczy, 
przemyt, rozrywka 

Głowne towary importowe: jedzenie, przemyt 

Trasy handlowe: Prelemiańska Trasa Handlowa 

 

Tło planety: Układ został zasiedlony przez ludzi z 

Hegemonii Tion około pięciu wieków temu.  Od początku 

władze Hegemonii przeznaczyły go na układ górniczy, 

dostarczający urobek do licznych stoczni w sektorach 

należacych do Tion. Dodatkowo specyficzny skład 

gazowego giganta Veraad V sprawił, że wybudowano 

wokół niego sieć zautomatyzowanych platform 

pobierających składniki do produkcji paliwa. Centralnym 

punktem układu została stacja zarządzająca zawieszona 

na areostacjonarnej orbicie Veraad V. Służyła ona 

początkowo jako przetwórnia paliwa i urobku (na 

poziomie mechanicznego odzielania rudy od 

zanieczyszczeń) oraz jako centralny port dla 

transportowców zabierających rudę i paliwo poza układ z 

biegiem czasu stała się jednak również centrum rozrywki 

dla rosnącej rzeszy górników pracujących w układzie. 

Z biegiem lat w układzie pojawiło się coraz więcej firm 

zajmujących się górnictwem, a zaraz za nimi zjawił się 

półświatek. Relatywne sąsiedztwo Perlemiańskiej Trasy 

Handlowej przy jednoczesnej nieistotności układu 

sprawiły, że miejsce to stało się najważniejszym Portem 

Cieni w całej Hegemonii Tion. 

W trakcie Wojen Klonów mimo przynależności do 

Separatystów układ Veraad pozostał spokojny, lecz zaraz 

po nich wkroczyło tam Imperium nacjonalizując stację. Na 

czele układu został postawiony gubernator a samą stację 

podzielono na sekcje. Obejmująca przetwórnie paliwa i 

górne pokłady część imperialna przeznaczona jest tylko 

dla ludzi. Dolne pokłady, w tym magazyny i przetwórnie 

urobku to część przeznaczona dla górników i obcych. 

Centralna część stacji – rozrywkowa Wielka Promenada 

dostępna jest dla wszystkich z tym, że znajduje się pod 

imperialną kontrolą policyjną. 

 

Pierwszy przydzielony do stacji gubernator skutecznie 

przydusił przestępczość. Doprowadziło to do przejęcia 

władzy w półświatku na stacji przez mające największe 

wpływy w Hegemonii Konsorcjum Zann. Dzięki łapówkom 

wręczanym na szczeblu sektora gubernatora przeniesiono a 

jego następczyni okazała się bardziej skłonna do 

przyjmowania finansowych gratyfikacji od wdzięcznych 

obywateli. 

 

 

Wielka Promenada to rozrywkowe serce stacji. 

Pełno tu różnego typu lokali, zaczynając od 

zwyczajnych kantyn, przez hotele i domy gry, aż po 

domy uciech. Przemytnicy i zwyczajni podróżnicy 

zatrzymują się tu by odpocząć, wydać ciężko 

zarobione kredyty lub znaleźć okazję do ich 

zarobienia. Mówi się, że całej Hegemonii Tion nie 

ma lepszego miejsca by kupić nielegalny sprzęt lub 

znaleźć intratny fracht lub zlecenie na mokrą 

robotę.  

 

Jedną z najbardziej interesujących postaci na stacji 

jest kapitan Garron Hexx, dowódca niewielkiego 

kontyngentu szturmowców. W przeciwieństwie do 

większości lokalnych urzędników pozostaje 

nieprzekupnym strażnikiem prawa i porządku. 

Mimo nacisków z góry i licznych zamachów na jego 

życie z zapamiętaniem ściga przestępców i 

wrogów Imperium. 


