
DEMENTIA 
(obsah kapitol) 
 
Kapitola 1. 
Agent Kybertroniku Cyril „Parabellum Rex“ Dent jede do sektoru Torricelli v Luna City, aby 
zde splnil rutinní špionážní misi jedné budovy. Zabíjí dva strážné Kapitolu, kteří ho mimoděk 
odhalili, a jejich mrtvoly schovává do kontejneru na odpadky. Aktivuje IR-echo-lokační špio-
nážní systém a prohledá budovu zvenčí, patro po patře. Uvnitř té budovy je Lorraine Kovano-
vá, žena, kterou sem nedávno přivezl Kapitol. Je nadopovaná, aby zůstala při vědomí a vyslý-
chána trojicí vyšetřovatelů. Chtějí vědět, co všechno zažila na Venuši. Jedním z nich je dok-
torka, která si myslí, že jí někdo znásilnil a proto teď má představy o útočících monstrech. 
Zdá se jí to jako uzavřený případ. Hlavní vyšetřovatel ji v tom utvrzuje, ačkoliv možná zná 
pravdu. Po nahrání celého výslechu Dent odchází. 
 
Kapitola 2. 
Dent jde zpět do kybertronického HQ, aby podal hlášení. Jde do sekce ARD, známé jako 
„Země Oz“, ale musí se vydat tajnou podzemní cestou, aby ho nespatřili lidé z Bratrstva, kteří 
sledují hlavní vchod. V podzemí je napaden robo-netopýrem, avšak snadno ho rozbíjí holou 
rukou. Od Dr. Simmonse se ihned dozvídá, že je to nový vynález Kybertroniku, Bat Guardian 
Security Drone 1, původně vyrobený jako hračka pro děti na Halloween. Simmons ho však 
očividně ještě musí hodně vylepšit, aby dokázal odolat i chvatům bojových umění. 
 
Kapitola 3. 
Dr. Andrea Carterová, hlavní lékařka ARD, obdržela těla oněch dvou strážců, které Dent 
v sebeobraně zabil a které nyní přivezl robotický popelářský vůz. Hodlá je nějak využít. Ana-
lyzovala je a zjistila, že žena byla ještě chvíli živá, ale pak na následky poranění umřela. Přes-
to se ale její přeměna v Chaseura, agenta Kybertroniku, povede a bude dokonce ještě rychlej-
ší, než v případě Denta. Muž ale dopadl hůř. Má nádor na mozku a jeho léčba by byla příliš 
drahá. Carterová ho hodlá zmrazit a rozřezat na náhradní orgány a tkáně. Dent chce své „stvo-
řitelce“ o své misi vyprávět, ale ona nechce nic slyšet. Nadřízení ji přikázali, aby Denta připo-
jila ke křeslu Subreality, aby mohl podat hlášení osobně.   
 
Kapitola 4. 
Dent se připojil do Subreality a setkal se zde s mužem, kterému říká „Carl“. Carl se ho vyptá-
vá na detaily ohledně mise a Dent je hlásí. Carl mu pak ukazuje záznamy průzkumné sondy 
předtím, než jí Kapitol sestřelil. Na záznamu je zachycena venušská vesnice Fairview, tedy to, 
co z ní zbylo – ohořelé trosky a stopy po tělech. Kapitol sice má Kovanovou u sebe, ale zdá 
se, že si není jist tím, jestli je to skutečně ta přeživší žena z vesnice. Stále si to ověřuje. Zdá 
se, že Kybertronik ví víc, než kolik Dent zjistil, což mu připadá podezřelé. Proč by ho ale tedy 
posílal na tak nebezpečnou špionážní misi? Carl analyzoval data ze špionáže a došel k zají-
mavému závěru – Dent očividně ví o Kovanové víc, než si pamatuje. Možná ji znal z před-
chozího života, čehož teď chce Kybertronik využít – donutit ho, aby měl sám potřebu pátrat 
dál. Carl vysvětluje, že jak se postupně upravuje spojení počítačového implantátu s mozkem, 
začne to napravovat některé přerušené synapse, takže Dent bude časem schopen si vzpome-
nout na to, kým byl předtím.       
 
Kapitola 5. 
Dent jde do klubu Midnight Sun, kde potkává žoldnéře Lana Chunga, Pam Aftonovou, Fay 
Fanovou a Klause Dahlena. Povídá si s nimi, protože je zná z nějakých starých operací. Kou-
pil si pivo, ale záhy upadl do bezvědomí. 



Kapitola 6. 
Dentova mysl se dostala do nějakého jiného těla, rozhodně ne lidského. Dent s tělem nemůže 
hýbat, může jen vidět a slyšet. Před ním se klaní zraněný Nefarit Ragathol, který vysvětluje, 
že se mu nepovedlo poslat jeho dar, Schránku vizí – Kovanovou. A navíc během bitvy přišel 
o základnu na Luně a potom i o celou citadelu na Venuši. Bytost, ve které je Dentova mysl 
uzavřena, mu dává ještě jednu poslední šanci. Chce Kovanovou pohltit, protože je příliš napl-
něná strachem a šílenstvím… a potom hodlá pohltit i Ragathola samotného. 
Cyril Dent se náhle probouzí. Leží na zemi a Pam na něj míří pistolí, protože právě z bezvě-
domí mluvil o Ragatholovi. Chce vědět, odkud zná jeho jméno… 
 
Kapitola 7. 
Tým odvádí Denta do bytu Yojimba a Whiz Kida, aby o něm zjistil něco víc. Dent ví, že po-
třebuje jejich pomoc, protože oni o Ragatholovi vědí víc. Říká tedy, co přesně ve snu viděl. 
Whiz Kid se připojuje do Subreality a Dent nenápadně také, pomocí svého implantovaného 
bezdrátového vysílače  Whiz Kid zjistil, že na Luně nedávno přistála kapitolská loď Gabriella 
s vojáky na palubě. Mezi nimi však byla i prý jedna žena jménem Loretta Corranová, která 
přiletěla, aby naposledy před smrtí viděla rodinu. Je očividné, že je to krycí identita Kovano-
vé. Pam říká, že když sloužila u Marťanských smrtizvěstů, jejich velitel Mitch Hunter měl 
také přezdívku, Winchell Yeager. Whiz Kid je překvapen, protože právě muž jménem Win-
chell Yeager je mezi těmi vojáky. Je zřejmé, že Kapitol ho sem poslal, aby nad Kovanovou 
dohlížel, protože je to velmi schopný bojovník.  
Tým Dentovi nevěří, myslí si, že je to kacíř a nebo Inkvizitor. Yojimbo mu ale nakonec uvěří 
a nechává ho jít, aby mohl tyto informace nahlásit i svým lidem. Kdyby byl kacíř, tak by kací-
ři tým zabili už dávno, na pohřbu Vica Baera. Kdyby byl Inkvizitor, Bratrstvo by tým zabilo 
během ničení důkazů v Ragatholově doupěti. Bratrstvo ho ale nechalo být a kacíři také – pro-
tože nepřežil žádný, který by o týmu mohl podat hlášení. 
 
Kapitola 8. 
Dent jde domů, ovšem brzy zjišťuje, že je pronásledován dvěma muži. Zastavuje se tedy u 
telefonní budky a připravuje lest. Vytáčí číslo na svůj vlastní interkom a pak mezi sluchátko a 
telefon zaráží zátku tak, aby se spojení nepřerušilo, a jde dál. Zastavuje se před výlohou ob-
chodu opodál a předstírá, že si ji prohlíží. Muži se zastavují přímo u budky a mluví spolu – a 
Dent je dobře slyší. Z rozhovoru vyplývá, že to jsou Inkvizitoři. Jeden cítí, že Dent je z Ky-
bertroniku a oba jdou do budky, možná aby podali hlášení. Ale vytáčecí tón je hluchý. Inkvi-
zitor to zkouší znovu a znovu a zátka z telefonu náhle vypadává. Prohlédli lest a vědí, že už 
nemají co skrývat. Dent se dává do běhu a Inkvizitoři za ním, střílí na něj.  
Dent se prodírá skrze zamčené dveře do jedné budovy a zde čeká. Bere ramínko a dává na něj 
svoji bundu, kterou pak věší na kabel vedoucí nad vchodem. Schovává se do temného kouta a 
připravuje se na útok. Inkvizitor vbíhá dovnitř a střílí do falešného cíle, Dent náhle vyskakuje 
ze stínu a Inkvizitora odzbrojuje. Jeho pistolí Punisher pak zabíjí druhého Inkvizitora, který 
právě dorazil. Prvního Inkvizitora pak vyslýchá a hrozí mu, že ho zabije. Ten ale nechce nic 
prozradit a nemá žádný strach. Dent ho tedy chladnokrevně zabíjí. 
 

Kapitola 9. 
Dent se vrátil do HQ a připojil se do Subreality, aby si promluvil s Carlem. Dent sice schoval 
mrtvá těla, ale není si jist, jestli je majitel toho domu nenajde a nenahlásí. Carl ho ale ujišťuje, 
že si nemusí dělat starosti. Kybertronik ten dům právě koupil, takže důkazy jsou jeho. Byl to 
prý imperiální nevěstinec, ale jeho cena šla dolů potom, co došlo k té přestřelce. Agenti vede-
ní Coralem Beachem ho zajistili. Carl je ale naštvaný, že Dent nevyslýchal ty dva Inkvizitory. 
Je možné, že ho pronásledovali od Yojimbova bytu, protože Yojimbo posledně s Bratrstvem 
spolupracoval. 



Carl chce vědět víc o Dentových vizích. Má totiž teorii, že je to podobné, jako když se Dent 
bezdrátově napojil na Whiz Kidův počítač. Dent se podle něj jen psychicky napojil na komu-
nikaci mezi Ragatholem a jeho pánem, což bude zřejmě Černý apoštol. Dent je překvapen, že 
má psychické pouto s Apoštolem. Musí hlásit všechny informace o dalších vizích, pokud ně-
jaké ještě dostane. Dent chce další úkol, ale Carl odmítá. Má jít domů, na dva týdny si vzít 
volno a rozhodně nechodit do Subreality. Musí zůstat co nejdéle při vědomí, aby ho mohly 
postihnout další vize. Kybertronik mu zajistí zásobu jídla a piva – protože při jeho pití dostal 
vizi poprvé. Je možné, že podobné vize měl ve svém předchozím životě. Carl upravil jeho 
navigační systém, takže ho nohy samy odnesou domů, pokud po cestě upadne do onoho psy-
chického stavu. Carl zatím hodlá přednést zjištěné informace korporační radě, aby sestavila 
další plán a vyřešila některé hypotézy. 
 
Kapitola 10. 
Dent jde domů a cestou uvažuje nad tím, proč tak chladnokrevně zabil toho bezbranného 
Inkvizitora. Neměl ho zabíjet, měl ho zajmout a počkat, až přijdou agenti Kybertroniku. To, 
že ho zastřelil možná znamená, že nad ním má jistou kontrolu ta mysl Apoštola.  
Když dorazil domů, neměl co dělat a tak si již po několikáté pustil video ze svého pohřbu, 
které mu Kybertronik dal. Části, kde příbuzní a přátelé zmiňují jeho původní jméno, mají vy-
stříhaný zvuk. Jeden muž si bere na starost hlavní proslov a Dent hodlá tohoto muže lépe ana-
lyzovat. Nechává porovnat jeho hlas se vším, co za poslední týden slyšel – a vychází mu ten 
muž, který vyslýchal Kovanovou. Dent porovnal záznam špionážních infrakamer a vzal 
v úvahu jinou délku vlasů a polohu těla, postava odpovídala. Ten muž je očividně nějaký vy-
soce postavený člen Kapitolu, který ví o Kovanové víc, než dal vědět. Přiměl doktorku si 
myslet, že Kovanová má jen halucinace, aby zabránil šíření tajné informace. Podle toho, co 
Dent ví od Yojimba a Ragathola, je jasné, že Kovanová nemluvila o halucinacích, ale o tom, 
co skutečně viděla ve Fairview. 
Nahrává celé video do svého mozkového implantátu a prohledává všechny ostatní osoby na 
pohřbu doufaje, že mezi nimi najde Kovanovou. Nachází jen tři podobné lidi – rodiče a  
s největší pravděpodobností její sestru. Obličejové rysy odpovídají blízkým příbuzným. Vzal 
IR obraz Kovanové ze špionážních záznamů a nechal si ho zobrazit jako bezbarvou paletu. 
Pak začal extrahovat prvky vzhledu z její sestry a rodičů, aby sestavil její nejpravděpodobněj-
ší vzhled. Zdá se mu povědomý – Kovanovou určitě znal. Prozkoumává video dál a zjišťuje, 
že sestra a ten hlavní vyšetřovatel seděli vedle sebe a drželi se za ruce, což znamená, že jsou 
si hodně blízcí. Při výslechu v té budově se očividně snažil zakrýt toto příbuzenství, aby dok-
torka nenabyla nějaké špatné podezření.    
Je zřejmé, že Carl ho nasadil na tu misi, protože věděl, že je zná a chtěl mu tak ukázat, co 
legie Kovanové udělala. Tím ho asi chtěl přesvědčit, aby bojoval proti Legii a možná mu i 
dopomoci vzpomenout si na jeho minulý život. Dent je odhodlán zabránit Ragatholovi, aby 
Kovanovou dostal a jde svolat tým Yojimbo. Jakmile ale vstal ze židle, přišly na něj vize a on 
upadl do bezvědomí… 
 
Kapitola 11. 
Ragathol navázal kontakt s Apoštolem, aby mu řekl, že získal Kovanovou. Jeden z jeho kacířů 
na Luně totiž pracuje pro Imperiální bezpečnost a přemluvil své nadřízené, že Kovanová je 
cenná. Imperiál tedy zaútočil na kapitolskou budovu a získal ji. Ragathol ji teď hodlá odvést 
na Mars, aby byla v bezpečí. Apoštol je překvapen – Ragathol před ním úspěšně tajil velikost 
své lunární kacířské buňky… což je nebezpečné. Apoštol ale namítá, že citadela na Venuši 
byla také bezpečná a přesto se lidem podařilo Kovanovou zachránit. Ragathol se však hájí, že 
to bylo proto, že citadela nebyla dokončená a nebyla pod jeho velením. I když na Marsu také 
nebude velet – protože tam velí Saladin – Ragathol věří, že získá podporu a část jeho území. 



Apoštol ale ví, že Saladin je nebezpečný služebník Algerotha, takže Ragathol se mu bude 
muset zdaleka vyhýbat, jinak bude jeho operace zmařena. Pak je psychická komunikace 
ukončena. 
Dent se probouzí na podlaze, v kaluži vlastních zvratků. Do bytu náhle přichází Carterová, 
Coral Beach, Attila II Infiltrator „Ash“ a slečna Madeline Wickershamová – VAC pracovnice, 
která Denta již delší dobu přitahuje. Carterová Dentovi poskytuje lékařské ošetření a Beach 
prohledává byt, je zde ale bezpečno. Beach dorazil na Lunu, protože sem pronásledoval 
Mitche Huntera z Venuše. Když je Dent opět na nohou, je mu řečeno, že HQ ho chce ihned 
zpět. Někdo totiž unesl Kovanovou – Dent to ale ví díky vizi, může za to Černá legie. Beach 
je rád, protože za tu dobu, co je na Luně, ještě nikoho nezastřelil. Carterová a Ash odchází 
jako první, záhy poté Dent a Beach. Wickershamová zůstala v bytě, aby zde trochu poklidila. 
 
Kapitola 12. 
Dent a Beach jdou do HQ a cestou si povídají. Beach je zaražen, že Dent nechce vědět, jak 
zemřel. Nechce si prý vzpomenout, jakou tehdy udělal chybu, aby ji náhodou někdy nezopa-
koval. Beach na něj náhle útočí holýma rukama, ale Dent ho posílá rychlým chvatem k zemi. 
Beach mu tím jen chtěl ukázat, že Dent dříve býval dobrý voják – Kybertronik by ho jinak 
neobživil. Podle toho, co mu bylo řečeno, byl Dent Svobodný mariňák zabitý na Venuši bě-
hem útoku Bauhausu, ale kdo ví, jak je to ve skutečnosti. Jakmile došli do HQ, oba se připojili 
do Subreality, kde se setkali s Carlem. 
Dent je překvapen, že i Beach mu říká „Carl“. Ten jim ukazuje videozáznam kamery kapi-
tolské zásahové jednotky, která vešla do budovy poté, co na ní bylo zaútočeno. Ostraha budo-
vy byla mrtvá, ale podle stop se zdálo, že Kovanová byla odnesena a bránila se při tom. Pak 
se obraz přesunul na záznam autonehody dvou osobních aut. Puma Coupé patřila kapitolské 
jednotce, která pronásledovala auto únosců. Yosemite Family Wagon byl rodinný vůz se 
sedmičlennou osádkou. Z ní přežila jen jedna dívka, která vypověděla, že její otec začal náhle 
křičet, že je slepý a ztratil kontrolu nad vozidlem. Narazil do Pumy, jejíž posádka nepřežila. 
Beach připomíná, že kacíři ovládají Černou symetrii, díky níž dokáží své oběti dočasně osle-
pit. Ovšem Dent říká, že tohle je operace Imperiálu, nikoliv kacířů. Carl vysvětluje, že Impe-
riál ani nemusel tušit, že mu kacíři pomáhají zbavit se pronásledovatelů. Carl právě zachytil 
komunikaci Kapitolu, ve které bylo řečeno, že únosci byli identifikováni – byli to žoldnéři, 
tajně pracující pro Imperiál. To dává Kybertroniku šanci získat Kovanovou dřív než Kapitol. 
Carl je překvapen, že Dent má o ní najednou takový zájem. Dent se jen hájí, že jí znal a proto 
jí chce zachránit, což ovšem neznamená, že si chce vzpomenout na svoji minulou osobnost. 
Byl v mysli Apoštola a ví o něm hodně, ví jaké jsou pocity Černé legie. Je to jako to s tou 
autonehodou… Legie to schválně naaranžovala tak, aby poškodila nejen cíl, ale i udělala ztrá-
ty na straně té rodiny v autě a tudíž lidstvu jako celku. Dent chce Kovanovou zachránit, pro-
tože tím způsobí Legii také nějakou škodu. 
Carl ale neví, kde začít hledat. Dent mu tedy radí, aby analyzoval to video z nehody a prověřil 
všechny osoby na něm.  Pokud je mezi nimi kacíř, bude to snadné. Kacíři jsou jako pyromani-
aci – chtějí vidět následky své práce. Bude to někdo, kdo se zájmem a chladnokrevně sleduje 
tu spoušť a práci záchranářů. Na všechny podezřelé žoldnéře má být také nasazena špionáž, 
jen tak se snad podaří vypátrat jejich kontakt v Imperiální bezpečnosti. Kovanová nebude od 
takové osoby příliš daleko. Dent sděluje, že Kovanová bude odvezena na Mars a proto je 
možné, že bude držena v nějakém vesmírném přístavu. Je nutné zaútočit na tento přístav. Be-
ach souhlasí, že do akce půjde také, ale jen jako poradce. Dent shromáždí tým Yojimbo a Carl 
zatím identifikuje osoby z videa.    
 
 
 



 
Kapitola 13. 
Dent se vrací do Midnight Sun, Ash jde s ním jako doprovod. Bratrstvo po něm totiž zřejmě 
také půjde, aby se pomstilo za smrt svých Inkvizitorů. Setkává se s Pam, Lanem, Klausem a 
Fey a říká jim, že chce jejich pomoc pro jistou operaci. Tým prý nechal zprávu pro Mitche, 
aby přišel, ale on těžko bude chtít pracovat jako pouhý žoldnéř.  
V baru náhle vypadla světla a spustila se palba. Dent si ovšem uvědomuje, že světla nevy-
padla – všichni v sále jsou oslepení. Dent tedy přepíná své uši na echo-lokaci a „vidí“ tak své 
okolí. Napojuje se na Ashův sluchový systém, který mu poskytuje další informace. Dent má 
konečně přehled o okolí, bere pistoli Agresor od mrtvého žoldnéře Imperiálu a střílí na kacíř-
ské vrahy. Za chvíli se mu zrak vrací, což ho poněkud zaskočilo, ale počáteční šok ustál. Po-
střílel zbytek kacířů, ale bylo pozdě. Všichni imperiální žoldnéři byli mrtví. Ash se boje neú-
častnil, protože jeho programování mu přikazovalo bránit Denta, pokud by byl napaden. Ale 
kacíři měli spadeno jen na ty žoldnéře, chtěli se zbavit jakýchkoliv svědků toho únosu. Dent 
týmu říká vše, co ví o kacířsko-žoldnéřské operaci Imperiálu i o únosu Kovanové. Tým sou-
hlasí, že pomůže a poté všichni odchází do HQ na brífink. 
 
Kapitola 14. 
Tým dorazil do HQ a zavolal Yojimba, aby přišel také. Dent jde zatím do Subreality, aby od 
Carla získal nějaké novinky. Jeden z těch kacířů z přestřelky v baru byl prý mezi davem při-
hlížejících u autonehody. Pak přišel Yojimbo i Whiz Kid a Beach konečně zahájil brífink. 
Cílem je imperiální budova Furnerius Larkspur, která má nadzemní i podzemní patra. V těch 
podzemních bude možná Kovanová držena, protože tam je lékařské zařízení. Larkspur vybu-
doval klan MacGuire nedlouho před tím, než Imperiál získal Fukido. Pak byla ale výstavba 
zastavena, protože pan MacGuire byl zavražděn jeho opozicí právě kvůli politice ve Fukidu. 
Klan tak nemohl lobovat v Parlamentu a budova chátrala. V poslední době ale klan opět získal 
peníze a tak jí dokončil, ačkoliv některá podzemní patra stále nemají plnou podporu života. 
Nadzemní patra jsou pronajatá nezávislým firmám. Kybertronická firma Hexargos Industrial 
zde má své kanceláře, a právě v nich bude tým začínat. Už tam jsou nachystané nějaké zbraně 
a výstroj. 
Muž jménem Ford Wilson, který je členem Imperiálu, prý rezervoval dvě místa na Mars, na 
kapitolské lodi Red Corsair, která přiletí za týden. Pokud se Ford hne z místa dřív, špionáž 
podá varování. Do podzemních pater vedou čtyři výtahové šachty, ale jen jeden výtah tam 
může skutečně sjet, ostatní končí v přízemí. Plně funkční výtah je však zabezpečen proti ne-
povolenému vniknutí, takže sjet v něm by bylo velmi riskantní. Klaus navrhuje vytrhnout dve-
ře jednoho z těch tří a slanit až dolů, ale Pam říká, že dole potřebují funkční kabinu, protože 
Kovanová bude v bezvědomí. V tomhle ale Beach nevidí problém – zaměstnanci Hexargosu 
již nenápadně vyměnili ovládací terminály tří výtahů, takže nyní mohou sjet až dolů. Imperiál 
si toho nevšimne, protože monitoruje jen ten jeden. Jsou tam přibližně tři tucty stráží ve třech 
směnách. 
Tým zůstal v HQ dva dny, aby mohl pořádně nastudovat taktiku. Dent usnul a zdál se mu sen 
o Kovanové a jeho minulém životě.  
 
Kapitol 15. 
Tým vyráží do Larkspuru, do kanceláří Hexargosu. Jdou tam jednotlivě, aby neupoutali po-
zornost. Všude je spousta lidí, takže to jde bez problémů. Whiz Kid a Beach se odebrali do 
počítačového centra budovy a Kid se zde napojil na systém senzorů a inter-komu. Budou na-
vádět tým skrze chodby a podávat mu varování. Kid také připravil video-montáž, na které je 
zachyceno, jak všichni členové týmu z budovy odcházejí. Tuto falešnou informaci pak nahrál 
do bezpečnostních kamer. 



Tým je vyzbrojen samopaly CAW2000, jen Ash má pušku AR3000 a Klaus brokovnici SA-
SG7200i. Dent je vyzbrojen svým Punisherem. Všichni jsou oblečeni do balistické nylonové 
kombinézy a lehkého kompozitního brnění, jen Yojimbo má své těžké brnění Hatamotů a Ash 
žádné ochranné prvky nemá. Lane a Fay nesou výbušniny Semtek, Pam lékárničku a Klaus 
nese batoh s brněním pro Kovanovou. Beach má venku před budovou pro všechny případy 
tým Chaseurů a Attilů III, kteří hlídají únikové cesty. Tým si rozdělil krycí jména a sjel výta-
hem dolů. Zde narazil na čtyři techniky – tři se vzdali, ale jeden se ničeho nezaleknul a stiskl 
tlačítko alarmu. Ash po něm střelil granát, který proletěl neprůstřelným sklem a zničil celou 
místnost. Exploze a střepiny trochu narušily Ashovu umělou tkáň. Tým pokračuje v cestě, 
avšak dostává hlášení od Beache, že bezpečnostní systém začal předělávat chodby, takže nyní 
zde téměř vzniká bludiště. Tým se však nakonec dostává k cílovým dveřím. Dent je proráží a 
skáče do místnosti, přičemž nepřestává střílet. Jsou tu dva imperiální vojáci v brněních, která 
dokáží pistoli odolat. Jeden z nich po Dentovi vystřelil z brokovnice a zasáhl ho. Dent odletěl, 
vrazil do zdi a spadl napůl omráčený na zem. To už ale do místnosti vbíhá zbytek týmu. Yo-
jimbo provádí útok téměř současně, ovšem ani on není úspěšný. Klaus vystřelil z brokovnice 
a zasáhl jednoho vojáka. Ten s brokovnicí ho chce zabít, ale než stačil zmáčknout spoušť, Ash 
ho trefil přímo do hlavy. 
Kovanová tu je, a tak ji tým rychle obléká do brnění. To je poprvé, co jí Dent vidí na živo a 
připadá mu trochu jiná než ve snech. Oslovil ji jako „Sandy“ což ostatní členy týmu zaráží. 
Dent nařizuje, aby se všichni rychle evakuovali, on tu zůstane a pomstí se kacířům… 
 
Kapitol 16. 
Všichni se stáhli, jen Ash tu zůstal s Dentem. Střílí po nepřátelích z granátometu, avšak nako-
nec jsou oba obklíčeni v chodbě. Dent posílá Ashe jako prvního, aby na sebe soustředil nepřá-
telskou palbu, ovšem Ash je náhle doslova smeten těžkou kulometnou palbou. Na stropě 
chodby za rohem jsou totiž obranné automatické věže s rotačními kulomety Nabíječ, které se 
zaměřují na rádiové frekvence, které používá Kybertronik. Pronásledující kacíře tedy naprosto 
ignorují. Dent z Ashovy zničené hlavy vyjímá Kyrysníka, který neutrpěl žádné poškození, 
protože jeho schránka je z adamantia. Schovává ho do kapsy, Ash tak ještě není ztracen. Dent 
si uvědomuje, že jediným způsobem, jak se dostat přes ty věže, je vypnout svůj mozkový po-
čítačový implantát. Počítač ho několikrát varuje, že provádí velmi nebezpečnou věc, ale Dent 
je k tomu odhodlán. Dent je napůl paralyzován, nedokáže hýbat nohama, protože ty ovládal 
právě mozkový implantát. Také se mu vrací emoce, jak se jeho organický mozek začíná plně 
probouzet. Plazí se po břiše skrz chodbu, kulomety ho ignorují. Ale pronásledovatelé se neza-
držitelně blíží. Dent dostává záchvat hrůzy, nemůže se dál hýbat. Ví, že asi brzy zemře. 
Doplazil se přímo pod kulomet, když se jeho mozkový počítač automaticky aktivoval – je to 
bezpečnostní pojistka. Naštěstí, kulomet nemůže střílet přímo dolů, takže Dent je v bezpečí. 
Aktivace kulometů však upoutala pozornost kacířů, kteří právě přiběhli. Dent po nich střílí a 
nutí je krýt se, ale jen chvíli. Kacíři mají těžká brnění a jsou v přesile. Nutí Denta vzdá se. 
Přichází další kacíři a dokonce i jeden Razid s mishimským rotačním kulometem Dragonfire. 
Kacíři chtějí Denta vyměnit za Kovanovou. Situace se zdá být bezvýsledná.  
Dent ale dostává nápad – bere Kyrysníka z kapsy, zapíná ho a hází ho po Razidovy. Kulomet 
ihned zaměřil pohybující se objekt s frekvencí Kybertroniku a spustil po něm palbu. Tím za-
sáhl Razida do hlavy a doslova mu ji rozstřílel na kaši. Kyrysník se odráží od stěn a okolosto-
jících kacířů a palba kulometu ho pronásleduje. Všichni kacíři jsou tak mrtví. Dent pak do 
kulometu střílí, čímž ho ničí, a volá zbytku týmu. Jenomže vysílačka je hluchá, všichni jsou 
zřejmě již mimo dosah. Dent tedy bere Ashova Kyrysníka a pokračuje dál.   
 
 
  



Kapitola 17. 
Dent běží bludištěm a je pronásledován obrovskou přesilou kacířů. Potřebuje výbušninu, ale 
žádnou nemá a tak musí improvizovat. Propojuje se s Ashem a žádá o radu, jak postavit vý-
bušninu z chemikálií, které našel ve skladišti uklizečů. Dent se do skladiště schoval a pustil se 
do práce. Kacíři se před ním zatím shromáždili a střílí do zavřených dveří. Dveře jsou na ku-
sy, ale Dent nikde – vylezl totiž po polici ke stropu a schoval se nad dveřmi, takže ho nic ne-
zasáhlo. Kacíři jdou skladiště prozkoumat a v tu chvíli Dent vyhazuje svoji bombu vyrobenou 
z mopu a kanystru naplněného chemikáliemi, hřebíky, šrouby a voskem. Střílí do ní a bomba 
vybuchuje. Navoskované střapce mopu začaly hořet, hřebíky a šrouby se rozlétly jako šrapne-
ly. Dent vybíhá ze skladiště a střílí si cestu skrze zmatené hořící kacíře, míří do míst, která 
brněním nejsou dobře chráněna. U jednoho kacíře našel munici a granát a tak je vzal. Granát 
hodil za sebe a rozběhl se do místnosti, která je zřejmě velitelstvím. 
Jdou tu troje dveře – jedny vedou do místnosti, která slouží jako zbrojnice, druhá očividně 
jako cela pro Razida. Třetí místnost je zamčená, ale Dent zámek odstřeluje a dveře otevírá. Za 
nimi je tma, průzkum IR a UV nic zvláštního nezachytil. Je tu chodba vedoucí do podzemí, 
která je očividně vytesána či spíše vyleptána přímo do lunárního kamene. Na jejím konci je 
místnost s obsidiánovou lesklou podlahou, všude kolem jsou motivy smrti. Dent vidí zvláštní 
černé zrcadlo a něm svůj odraz – ale trochu jiný… je to jeho odraz v době, když byl ještě u 
Kapitolu. Je o něco vyšší, protože tehdy neměl zkrácené kosti, mladší a má jiný účes. Obraz 
se náhle mění, roste, stává se z něj nestvůrná postava – Muawijhe! Prozrazuje mu, že jeho 
pravé jméno je Quentin Kell a kdysi s ním měl užitečné pouto. To teď ale už není potřeba. 
Z jeho úst vylézá červovitý jazyk, který se skrze zrcadlo dotýká zcela znehybněného Denta. 
Ten náhle upadá do bezvědomí. 
 
Kapitola 18. 
Nad Dentem převzal kontrolu jeho mozkový počítač. Odvedl ho domů, přesně podle napro-
gramování v případě nouze. 
 
Kapitola 19. 
Dent se probouzí v bytě, který vůbec nepoznává. Leží v posteli a vedle něj spí nahá Wicker-
shamová. Dent zjišťuje, že se vrátila jeho stará identita – tu, kterou měl před smrtí. Jeho iden-
tita „Rex“ se zdá být pryč. Teprve nyní si uvědomuje, jak moc se jeho tělo vlivem implantátů 
změnilo. Vzpomíná si na svůj život… 
Jeho jméno je Quentin Kell, je to druhý syn Archibalda Kella, nižšího, ovšem stále velmi 
mocného akcionáře Kapitolu. Jeho bratr se jmenuje Nicholas Sebastian Kell. Otec s pomocí 
Nicka kdysi získal kontrolu nad bezpečnostní agenturou. Nick ovšem odmítl pozici bezpeč-
nostního pracovníka a místo toho svému otci poradil, aby založil Internal Security Investigati-
on Unit, jejímž úkolem by bylo šířit desinformace. Skupina měla infiltrovat do společnosti a 
zcela s ní splynout. Jejím prvním členem se stal právě Quentin. Jeho první misí bylo přinutit 
Bauhaus a Imperiál, aby koupili zcela bezcenné společnosti od Kapitolu, kterých by se nor-
málně nemohl zbavit a nijak na nich profitovat. Nick měl podobný plán připravený i pro Bra-
trstvo, ale to bylo mnohem obtížnější infiltrovat. Nick a Quentin se kvůli tomu docela poháda-
li. Quentin nakonec odešel a začal pít. Tehdy se ho ale Bratrstvo ujalo, aby ho psychicky pod-
pořilo. Dalo mu novou životní šanci. Začal znovu pracovat jako běžný občan Kapitolu ve spo-
lečnosti spřízněné s Bratrstvem. Bratrstvo mu nabízelo také plné členství. Zprvu s tím nesou-
hlasil, protože nevěřil, že projde vstupními testy. Navštívil tedy svého bratra, aby se s ním 
poradil. Společně se ale nakonec dohodli na tom, že práce pro Bratrstvo nechá a odejde od 
něj. Dent si už jen pamatuje, jak odcházel z apartmánu, ve kterém jeho bratr žil společně 
s ženou Anastasií a dětmi Garrettem a Laurou. Pak jeho vzpomínky končí. 
Vstal a šel se vysprchovat, Wickershamová se zatím probouzí. 



Kapitola 20. 
Oba se oblékají a jdou do domu Wickershamové, kde si bere své věci a pak společně jedou 
vlakem do HQ. Dent považuje Wickershamovou za svoji přítelkyni a ta je překvapená, proto-
že ji vždy považoval za pouhou pracovnici bez emocí. Dent ale vysvětluje, že se změnil. Nyní 
si uvědomuje její schopnosti a přednosti. V HQ se oba rozchází a Dent pokračuje do ARD, 
kde je opět napaden robo-netopýrem Borisem. Tentokrát netopýr zachytil ukrytou pistoli 
v Dentově kufříku. Vědci jsou rádi, že jejich nový detekční systém funguje, ale Dent je rychle 
přesvědčuje, že systém ještě není dokonalý. Otevřel kufřík a netopýr se vrhl na pistoli. Než 
s ní stačil odletět, zase ho zaklapl. 
Pak jde za Carterovou, která si také všímá změny v jeho chování. Získala data z jeho implan-
tátů, takže je může porovnat se starými a přijít tak na to, co se s ním stalo. Zjišťuje ale, že je 
někdo upravoval. Dent se připojuje do Subreality, aby si promluvil s Carlem – i ten si uvědo-
muje, že Dent je jiný. 
Zdá se, že Dent byl šílený – netřeba říkat, že to bylo zřejmě díky tomu, že se nedokázal vy-
rovnat se svojí smrtí a tím, čím byl kdysi. Proto byl spojen s Muawijhem. Ale nyní je již vol-
ný. Carl vysvětluje, že se pokoušel navodit vizionářský stav u dalších lidí, ale marně. To spo-
jení očividně bylo unikátní jen pro Denta. Proč tomu tak bylo, to ale nedokáže říct. 
Dent ale možná vysvětlení má. Když zemřel, Carterová mu vyoperovala kousky lebky a krční 
páteře, které se roztříštily během jeho smrtelného zranění. Dále mu odstranila části dlouhých 
kostí v pažích i nohách, aby zvýšila jeho sílu a stabilitu. Tyto úlomky kostí pak Kybertronik 
vložil do cizího popela a urnu odnesl Kapitolu. Kapitol si tak myslel, že Dent je mrtev, i po 
ověření zbytků DNA. Ale to, co nikdo neví je fakt, že než byla urna předána, Ragatholův ka-
cíř ji ukradl a odnesl svému pánovi. Nebyl to žádný záměr, kacíř jen měl přinést jakoukoliv 
urnu, a tak vzal tu Dentovu. Popel pak posloužil ke stavbě sochy Muawijhea v životní veli-
kosti, kterou Ragathol vztyčil ve svém tajném sídle a kterou používá jako komunikační pro-
středek tak, aby se o tom nedozvěděl žádný jiný Apoštol. 
Kdyby se Algeroth dozvěděl, že Ragathol pracuje pro jiného Apoštola, byl by to Ragatholův 
konec. Kdyby Ragathol ve své misi neuspěl, rozzlobil by Algerotha – kdyby uspěl, Muawijhe 
by byl silnější. Tak i tak má Muawijhe vždy výhodu. Dent si ale myslí, že záchranou Kovano-
vé je mise Ragathola zhatěna a tím pádem i plán Muawijhea. Také říká, že nyní se Kybertro-
nik může o Kovanovou řádně postarat, dostat jí z toho kómatu. Carl ho ale informuje, že už je 
pozdě. Kovanová byla navrácena Kapitolu a neví, kde ji drží.  
 
Kapitola 21. 
Dent je zdrcen. Nechápe, proč to Carl udělal. Dent byl ale mimo 30 hodin a za tu dobu se sta-
lo dost věcí. Imperiál našel zbytky Ashova těla a použil je jako důkaz, že Kovanovou unesl 
Kybertronik. Kapitol se na něj proto obrátil a ten mu jí vydal, přičemž s ním uzavřel obchodní 
dohody. V tu chvíli to bylo výhodné. Útok na Larkspur byla alespoň dobrá příležitost, jak 
oslabit Imperiál. Budova je poničená, možná nenávratně. Mnoho členů ostrahy padlo, bezpeč-
nostní agentura byla navíc zbavena infiltrovaných kacířů. Na volná místa museli být najati 
žoldnéři. Imperiál na to všechno spotřeboval mnoho peněz. Tím, že Kybertronik předal Kova-
novou Kapitolu, získal potřebný respekt a podporu. Taktéž získal jednu cennou věc – Denta. 
Kybertronik již od začátku dobře věděl, kým je a proto sebral jeho mrtvé tělo. Když kdysi 
dávno Kybertronik vznikl, Carl potřeboval tři typy lidí – dělníky VAC, vynálezce TIFF a třetí 
skupinu, Diamanty. Ta je zcela nezávislá, schopná pracovat mimo korporaci. Agent Quentin 
Kell byl na tohle místo nejlepší, stejně jako Coral Beach – který přišel dobrovolně. Dent si 
uvědomuje, že celá tahle Carlova operace měla jen jeden účel – přivést ho zpět ke starému já, 
obnovit jeho vzpomínky. Carl se tak chtěl dostat blíže k jeho vlivnému bratrovi. Poslal tedy 
Denta na špionáž Kovanové, čímž spustil řetězec událostí, které ho přivedly ke vzpomínkám. 
A fungovalo to. 



Dent si vzpomíná na další věci. Kovanová se ve skutečnosti jmenuje Cassandra Raleighová. 
Je to sestra Anastasie Kellové, manželky jeho bratra. Dent a Cassandra byli přátelé, byli na 
svatbě Nicka a Anastasie. Vždy je to k sobě táhlo, ale kvůli práci věděli, že navždy zůstanou 
jen dobrými přáteli. Pak Cassandra začala chodit s Munnsingerem Ellsworthem. Munn byl 
dobrý muž, i když se k ní moc nehodil. Její otec Winchester Raleigh nechtěl, aby se s ním 
stýkala a chtěl proti Munnovi zasáhnout. Bylo ale pozdě, Cassandra mu sdělila, že se tajně 
vzali a že už je těhotná. To se stalo před pěti lety. 
Win byl také zbaven financí, protože se firma Capitol Consumer Products od jeho dopravní 
divize odvrátila a začala dělat na své vlastní. Ve stejné době mu také zemřela jeho druhá dce-
ra. Tyto události ho zcela zlomily. Myslel si, že za to může to, že Cassandra žije s Munnem. 
Rozhodl se tedy, že Munn musí zemřít, stejně jako jeho rodina. Obrátil se proto na Nicka a 
jeho tajnou agenturu. Nick ho ale varoval, že ten čin jeho dceři jistě také způsobí neštěstí, ale 
Winovi to bylo jedno. To se ale Nickovi nelíbilo. Proto to spolu s Quentinem nastražili tak, 
aby to vypadalo, že Cassandra zemřela při nehodě – a poté ji tajně přesunuli na Venuši, 
s novou identitou. Řekli si, že až se s její smrtí Win vyrovná, nebo až zemře, vrátí ji zpět do-
mů.  
To je důvod, proč je Kovanová u Kapitolu v ohrožení. Pokud se o ní Win dozví, bude v ohro-
žení, stejně jako rodina Kellů. Dent je rozhodnut, že kontaktuje svého bratra, i když to pro něj 
bude asi šokující překvapení. Před hodinou prý Bratrstvo svolalo ve Vysokém Koncilu Karte-
lu poradu ohledně Černé legie na Luně. Všechny korporace musí poskytnout všechny své lidi, 
kteří s ní měli něco společného. Bratrstvo bude Kovanovou chtít prozkoumat, aby mělo jisto-
tu, že není zasažena Temnotou – a pravděpodobně ji zabije. Proto se nesmí dostat do jeho 
rukou. 
  
Kapitola 22. 
Dent dostal od Wickershamové ID kartu do Vysokého Koncilu. Potkává zde Beache, se kte-
rým jede do poradní místnosti u zasedací síně. Každá frakce tu má jednu poradní místnost, 
která je od zasedací síně oddělena jednosměrným zvukotěsným sklem, takže vyslanci neví, 
koho tu ostatní mají jako přihlížející. Jednání mezi Bratrstvem a korporacemi už probíhá. Bra-
trstvo chce vědět, proč Kapitol Kovanovou nechce odevzdat. Ambasador Thom Robertson a 
Nicholas Kell říkají, že to nejde, protože je v kómatu – a jen Kapitol je odhodlán ji plně vylé-
čit. Biskup Fulgencio ale říká, že Bratrstvo ví o jejím přesunutí do venušské vesnice Fairview, 
pod krycím jménem Loretta Corranová. Nick to ale popírá, prý neví nic o té vesnici ani o 
jménu. Dent připomíná, že pokud Kapitol popře její existenci, Kybertronik nebude mít šanci ji 
získat. Kybertronická Ambasadorka Olivia Graysonová si toho je vědoma, ovšem nechce 
přednést video ze záchranné operace. Dent ale s utajováním už nesouhlasí, i kdyby to Bra-
trstvu dalo důvod k zakročení proti Kybertroniku. Poradce McNelly, který zajišťuje telefonic-
ké spojení s Graysonovou v zasedací místnosti, je však proti a teprve rozhodnutí Beache ho 
přemlouvá. Dent bere sluchátko a volá svému bratrovi. Nijak se nepředstavuje a požaduje, 
aby prozradil její existenci, jinak on prozradí její pravé jméno a tím jí ohrozí. Nick je telefo-
nátem zaražen a radí se s Robertsonem. Robertson pak oznamuje, že Kapitol právě našel Ko-
vanovou a zjistil důvod jejího pobytu zde. 
Biskup Fulgencio je rád, tušil to. Požaduje její vydání. Ale je tu problém – Kovanová byla 
odeslána na lodi Black Queen na Mars už před dvanácti hodinami. Imperiální Ambasador 
Harry Murdoch požaduje její vrácení zpět na Lunu a k Bratrstvu, ale Robertson říká, že už to 
nejde. Bauhauská Ambasadorka Erika Richthausenová je tímto jednáním pobouřena – nejprve 
Kapitol existenci Kovanové popíral, pak ji přiznal, ale teď zase říká, že ji nemůže dopravit. 
Považuje to jen za lacinou výmluvu. Robertson však připomíná, že návrat lodi by stál půl mi-
lionu korun. Richthausenová navrhuje, aby ta částka byla zaplacena. Robertson ale říká, že 
Mishima i Bauhaus mají na té lodi svůj náklad, jehož zpoždění by těmto korporacím způsobi-



lo jisté problémy. Tohle všichni považují za rozumný argument. Robertson se pak ptá Gray-
sonové, jestli má Kybertronik o tu ženu zájem. Ta souhlasí a říká také, že pro její přivezení 
klidně vyšle zvláštní tým. Mishimský Ambasador Kentoro souhlasí, že misi Kybertroniku 
podpoří. Overlord chce té ženě totiž také pomoci. Biskup Fulgencio je s výsledkem spokojen, 
ačkoliv Kapitol operaci musí ještě schválit, což se provede až zítra.  
Dent ale stále ještě není klidný – Ragathol hodlal Kovanovou odvést na Mars, takže pokud 
tam už bude, zřejmě už bude pozdě. 
 
Kapitola 23. 
Druhý den ráno jsou všichni zpět do Vysokého Koncilu. V novinách Chronicles vyšla zpráva 
od samotného Kardinála – takže zřejmě bude vyjednávání jednoduché. Ta zpráva je však spíš 
reklamou na nový šicí stroj Mishimy, což všechny docela překvapuje. Sám Kardinál se pro-
půjčil k marketingovým účelům, aby tak Mishimě poděkoval za podporu. Zvýšený prodej 
mishimského modelu strhl kapitolské a kybertronické modely, což je jistá forma trestu. Bra-
trstvo by nejraději chtělo poslat inkviziční tým, ale to se nestane. Kapitol chce pro Kovanovou 
vyslat svůj tým, protože to je jeho příslušnice. Zřejmě vyšle stejné lidi, které ji sem přivezli. 
Kybertronik sestavil svůj tým – povede ho Dent, protože Beach má zrovna práci jinde. Čle-
nem týmu bude Ash a nový Chaseur, Jan Terantová – to je ta žena, kterou Dent zabil a kterou 
Carterová úspěšně obživila. Dent namítá, že Jan je nezkušená, ale Ambasadorka připomíná, 
že Jan má čerstvé zkušenosti s Kapitolem. Ačkoliv je cílem mise zachránit Kovanovou, dal-
ším úkolem je také získat respekt od Bratrstva a vylepšit vzájemné vztahy. 
Tým pak odešel. Overlord poslal Yojimba, který najal Pam a Lana. Kapitol vyslal Mitche 
Huntera a jeho osmičlenný tým Trident. Bratrstvo poslalo Inkvizitora Tita Gallica a Mortifi-
kátorku Scithii Scypio. Pak za spojeným týmem přichází Nick, aby mu podal brífink – a po-
prvé se tak setkává s Dentem, který mu prozrazuje, že je jeho bratr. 
 
Kapitola 24. 
Dent mu vypráví o své minulosti a ptá se ho, co se s ním stalo potom, co tehdy odešel z jeho 
bytu. Nick jen vysvětluje, že byl několik dní pryč a pak náhle přišla zpráva z márnice, že ze-
mřel při nehodě, ale že jeho tělo bylo omylem zaměněno a tak bylo spáleno dřív, než mohla 
proběhnout řádná identifikace příbuznými. Stejně by to ale prý nepomohlo, protože jeho tělo 
bylo prý moc poškozené. Nick má zpočátku pochyby o tom, jestli je Dent skutečně jeho brat-
rem a tak si povídají o zážitkách z mládí. To Nicka přesvědčuje. 
Loď Red Corsair poletí na Mars, dorazí tam týden po Kovanové. Ta je v sandoradské sou-
kromé nemocnici Morency Clinic. Protože tým pracuje pod Kartelem, může použít zbraně 
Doomtrooperů. Dent si však nechává svojí kybertronickou výzbroj. Za tři dny loď konečně 
odlétá. 
Během cesty Nick Dentovi vypráví o vyšetřování jeho smrti. Svědci prý tvrdili, že nastoupil 
do černé limuzíny, jejíhož řidiče znal. To Nicka tehdy překvapilo, protože si myslel, že někdo 
odhalil Dentovo maskování a proto ho zabil. Další vyšetřování ale nikam nevedlo a Kapitol 
ho už nechtěl dál financovat. Dent nyní chce zjistit víc o své smrti, ne jako předtím. Ale ne za 
každou cenu – pokud má znovu zemřít, chce, aby to mělo nějaký pádný důvod.  
Red Corsair přiletěl do Rutan Space Center. Nick volá do nemocnice doktoru Rajivu Singho-
vi, kterému před dvěma týdny volal také kvůli přijetí Kovanové. Doktor se ho ptá, jestli ko-
nečně přiletěl spolu s onou pacientkou Elizabeth Waltersovou (což je další krycí jméno Kova-
nové). Nick je zaražen, že Kovanová tu ještě není. Doktor mu vysvětluje, že na palubě Black 
Queen vůbec nebyla, prý dostal zprávu, že se opozdí a přiletí jindy. Což je ovšem divné, pro-
tože Nick ji osobně dovedl na palubu. Je zřejmé, že ji někdo unesl, a že v tom má prsty Raga-
thol. 
 



Kapitola 25. 
Nick a Dent jdou do velitelství Rutan Space Center, kde nachází správce Cusdera. Ten prý 
spatřil, jak Kovanovou kdosi vynesl z Black Queen, ale helikoptéra ji pak odvezla jinam. Ně-
jaký pán a paní Jonesovi nad tím dohlíželi. Prý neřekli kam letí, ale Dent cítí, že Cusder lže. 
Po krátkém nátlaku Cusder přiznává, že pilot říkal něco o Kapli Věčné bdělosti v oblasti 
Cimmerian Mountains. Kaple se nachází v území ovládaném Saladinovou citadelou, ačkoliv 
toto území dříve vlastnil Kybertronik. Imperiál mu ho ale zabral a nechce nikomu dovolit zaú-
točit na citadelu – chce ji zničit sám a získat tak úctu jen pro sebe. Jen Bratrstvu dovolil vybu-
dovat tuto Kapli, 100 kilometrů od jedné předsunuté stanice Černé legie. Dent tohle všechno 
ví, protože se to dozvěděl od členů Bratrstva, u kterých kdysi žil. 
Kaple slouží jako základna pro cvičení Bratrů v boji s Černou legií a Černou symetrií. Dostat 
se tam nebude snadné, ale Cusder říká, že je to zcela nemožné – je tam právě karanténa, pro-
tože tam probíhá boj mezi Imperiálem a Legií. Nemůže jim poskytnout letoun, protože se o 
něj bojí. Nick ale vyhrožuje, že ho jeho otec nechá přeložit do tunelů na Luně. Cusder se ale 
brání, že má přátele na vysokých místech. Oba bratři mu tedy namlouvají, že Elizabeth Wal-
tersová je tajná agentka a že vyšetřují pochybné praktiky Winchestera Raleigha. Win prý po 
Elizabeth jde a proto klidně Cusdera zabije. Nabízejí mu ale přeložení na Lunu a novou 
identitu, která ho před Winem ochrání. Cusder se nechává přesvědčit, ale přeje si, aby k němu 
byla přidělena nějaká pěkná blonďatá bodyguardka. Pak jim uvolňuje VTOL letoun SkyRay 
838. Nick mu říká, aby za šest hodin po odletu zavolal na telefonní číslo, které mu dal, a kapi-
tolští agenti se o něj dobře postarají. 
Zdá se, že Win ví, že Kovanová je na Marsu a že rozkaz poslat ji do Kaple je od něj. Ale 
proč? Zdá se, že je tu jedna možnost: Win byl zdrcen, když se doslechl, že je mrtvá a tak se 
odebral do Bratrstva, aby zde našel duchovní útěchu. To ho podpořilo a poslalo zpět do Kapi-
tolu jako svého agenta, aby zkonvertoval další akcionáře. Jakmile ale uviděl její fotku na pa-
lubních dokladech, rozzuřilo ho to a tak zavolal do San Dorada, aby ji odvezli do Kaple – kde 
má své přívržence. 
 
Kapitola 26. 
Pilotka Julia Alverezová a navigátor Jeff Taylor navigují letoun směrem do Cimmerian 
Mountains. Let trvá sedm hodin. Tým je rozdělen na několik menších týmů: zelený, červený, 
fialový (kde je Wendy Levinová, Titus a Scythia), modrý (s Ashem, Dentem a Jan) a bílý (s 
Yojimbem, Pam a Lanem). Výsadek je proveden přímo u Kaple. Venku nikdo živý není, celá 
budova je obklopena ostnatým drátem a hořícími troskami. Je tu mnoho desítek mrtvol Legi-
onářů i Bratrů. Zdá se, že se tu nedávno bojovalo.  
Uvnitř je slyšet střelba a tak tým postupuje rychle. Ukazuje se, že Kaple je plná stovek Legio-
nářů a jsou tu také Razidé a Ezoghúlové. Celé místo je znesvěceno krví a roztrhanými těly. 
Celý tým hlavní halu chvíli v úžasu pozoruje, jen robotický Ash reaguje rychle. Střílí ze svého 
rotačního kulometu SSW4200P a kosí Legionáře. Dent i Hunter střílí z granátometů po 
Ezoghúlovi. Je poraněn a jeho obličejová maska je zničena, takže za pár vteřin se dusí. Ted 
Halston je vyzbrojen plamenometem Vrhající Gehenna, kterým spaluje všechny nepřátele. 
Blíží se Razid s kulometem, ale Leo Venetti a Mark Harris ho zabíjejí výstřely z ostřelovacích 
pušek Mephisto, stejně jako všechny ostatní nebezpečné cíle. Týmy se postupně probojováva-
jí do hlubin Kaple. Scythia říká, že Kaple má v horních patrech speciální místnosti pro pacien-
ty s mozkovou poruchou, jako je Kovanová, takže musí být tam. Lepší bude, když tým půjde 
tzv. Kardinálovou stezkou, což je tajná chodba, kterou se tam dostanou dřív a bezpečněji. 
Chodba je úzká a každých dvacet metrů různě zatáčí, aby nebylo možné vést přímou palbu a 
obránci měli lepší krytí. Dent střílí po Nekromutantech, ale dostává zásah do hrudníku. Brnění 
to vykrylo, ale síla nárazu ho povalila na záda. Dent se bezmocně klouže po schodišti dolů, 
přímo k čekajícím Nekromutantům. 



Kapitola 27. 
Nekromutanti ho chytli za kotníky a snažili se mu utrhnout nohy. Jednomu ale prostřelil hlavu 
granátometem – granát proletěl skrz lebku a explodoval u paty schodiště. Druhého odstrčil ze 
schodů a pokračoval v palbě. Jan střílí ze své plazmové karabiny a pomáhá tak Nekromutanty 
udržet v odstupu. Dent má zlomený kotník, ale zvládá to a tak jdou dál. Nachází místnost, kde 
jsou přeživší Posvátní bojovníci, kteří se zde už dlouho brání. Jsou tu dva Centurioni, jeden 
má Kovanovou a druhý představeného Kaple.  
Alverezová hlásí, že se blíží čtyři helikoptéry a letadla Legie, takže se s nimi musí vypořádat. 
Na heliportu Kaple čeká další vrtulník Legie, do kterého oba Centurioni chtějí vběhnout. Dent 
ví, že Ash už je zničen, protože jeho kulometu dávno došla munice, takže od něj už pomoc 
nezíská. Nekromutanti a Razidé se prodírají tajnou chodbou a tak mezi ně Dent střílí čtyři 
granáty, na jednoho dalšího hází prázdnou pušku a s ostatními je odhodlán bojovat holýma 
rukama. Úspěšně se probil až na druhou stranu řady. Jeden z Centurionů odložil omráčeného 
vůdce Kaple a tasil meč. Dent s ním bojuje a vyráží mu meč z ruky. Blokuje ho chvatem a 
volnou rukou mu pak střílí do hlavy. Hunter zatím Legionáře likviduje puškou, Yojimbo je 
krájí svým mečem. Hunter otevírá dveře na heliporty, ale je už pozdě. Centurion s oběma za-
jatci nastupuje na palubu vrtulníku a nechává tu jednoho Nekromutanta, aby se postaral o ne-
přátele. Vrtulník pak odlétá pryč. Dent je rozzuřen a Nekromutanta z heliportu jednoduše od-
kopává.  
Je po všem, aspoň na chvíli. Dva vojáci Kapitolu jsou mrtví, stejně jako dva Posvátní bojov-
níci. Hunter hlásí celkem tři mrtvé (Venetti, Halston, Ash) a tři zraněné a čtyři nalezené Po-
svátné bojovníky. Na heliport náhle přichází další dva Posvátní bojovníci a přes dvacet civi-
listů, kteří tu byli jako poutníci a jako jediní přežili ten masakr. Podle nich měla Legie zaúto-
čit na imperiální pozici Cereberus, ale místo toho zaútočila na Kapli.  
Heliport je příliš malý na SkyRay, tým musí Kapli opustit. Část týmu tu ale zůstane, aby sem 
nalákala Legii, zatímco druhá část a přeživší půjdou dolů a budou čekat na odvoz. Vrata ve-
doucí na heliport budou zaminovaná. Dent, Jan, Yojimbo a Pam se hlásí, že tu zůstanou. Dent 
dostává Gehennu od mrtvého Halstona.   
 
Kapitola 28. 
Yojimbo je vyzbrojen puškou Mephisto od mrtvého Venettiho. Legie se blíží a tak všichni 
střílí a pomalu se stahují na heliport. Z něj vedou nafukovací gumové trubice, které slouží pro 
rychlou evakuaci dolů na zem. Civilisté skrz ně sklouzávají, zatímco tým sjíždí po lanech. 
Postupně se stahuje celý tým. Dent a Hunter čekají jako poslední. Dent ještě spaluje mrtvoly 
vojáků, aby nemohly být obživeny. Legie vešla do vrat a v tu dobu došlo k explozi náloží. Ve 
stejnou dobu se oba sklouzli po lanech. Dent ještě svým plamenometem zapaluje skluzavky i 
lana, aby je Legionáři nemohli pronásledovat.     
Dole jsou však tři Ezoghúlové, kteří ihned útočí. Jeden na Denta sesílá kouzlo způsobující 
strach. Dent padá paralyzován k zemi. Wendy a Jan jsou také zasaženy a utíkají, ale Dent se 
nemůže ani hnout – kvůli poraněnému kotníku nemůže běhat.  
Náhle z heliportu skáče Ash, dopadá na záda velícího Ezoghúla a láme mu páteř. Ashovi chy-
bí levá ruka a má poškozenou levou nohu. Jeho rotační kulomet je roztavený žárem a jeho 
hlavně jsou pokroucené, ovšem Ash do nich vpletl Centurionův meč Skalak, který nyní fun-
guje jako bajonet. Skáče na druhého Ezoghúla a zabodává mu bajonet do břicha. To ale 
s monstrem nic nedělá a tak Ash zapíná rotaci hlavní. Bajonet tak funguje jako vrtačka, která 
rozsekává orgány na kaši. Ezoghúl je vážně poraněn a po rukách se snaží připlazit k Dentovi, 
aby ho zabil. Zbývající Ezoghúl napadá Ashe mečem, ten se nemůže bránit, protože jeho ba-
jonet je stále zaseklý v těle předchozího. Ezoghúl mu tak snadno usekl hlavu.  
Dent chce zraněného Ezoghúla dorazit tím, že mu utrhne obličejovou masku. Bojuje s ním 
holýma rukama, šance jsou vyrovnané. Ezoghúl ho chce kousnout, ale Dent se mu vyhoupává 



za krk a masku mu uráží, pak seskakuje na zem. Ezoghúl je ihned mrtev, ale je tu ještě ten 
poslední. Dent má ale z předchozího boje vykloubené rameno. Ezoghúl ho nakopává tak silně, 
že odlétá pryč a vyráží mu dech. Jak ale dopadl na zem, dech mu naskočil a rameno se mu 
vrátilo. Ezoghúl náhle dostává zásahy od Hunterova týmu a tak se na něj soustřeďuje, i když 
Denta chce stále dokončit. Náhle je ale probodnut rotujícím bajonetem bezhlavého Ashe. Ač-
koliv je Kyrysník mimo tělo, stačil ještě předtím vydat potřebné povely. Ezoghúl je mrtev. 
Jan a Diane Parkerová Denta odtahují do bezpečí, kde je již čeká zbytek týmu. SkyRay by 
měl přiletět co nevidět. Hunter plánuje vyčistit celé okolí a počkat na přílet, ale Dent mu radí, 
aby se schovali na nedalekou náhorní plošinu. Hunterovi to sice nepřipadá jako dobrý nápad, 
ale souhlasí.  
Skupina tedy utíká do skal, v dálce na obloze zatím zuří bitva mezi Imperiálem a Legií. Hun-
ter Imperiálu tu bitvu přeje, protože kdyby tehdy nesestřelil 80 procent útočících sil Kapitolu, 
dnes by tu Saladinova citadela nestála. Parkerová hlásí, že je Legie přestala pronásledovat, 
což je dobře. Ovšem blíží se nějaké helikoptéry a tak Hunter nařizuje rozptýlit se a ukrýt. Ná-
hle přichází zpráva z Ashovy hlavy. Dent se k ní připojuje (skrz IR port) a dozvídá se, že je to 
spojení s Carlem. Carl tuší, že tým má nějaké potíže a chce vědět víc. Dent mu vysvětluje, že 
je sem zavedl proto, že ví, že tu Carl má tajný úkryt. Kybertronik ho tu kdysi postavil, ale 
když přišla Legie, opustil ho. Ten úkryt je ale supertajný, Carl je tam nemůže pustit – ne když 
členy týmu jsou také Bratři. Carl ale souhlasí, že týmu pomůže jinak. Ze skal se náhle vysou-
vají raketometné věže, které střílí po letounech Legie. 
Náhle však ze Saladinovy citadely na obzoru vylétá vesmírná loď. Míří pryč z planety. Je 
jasné, že na její palubě je Kovanová, takže tahle mise nebyla úspěšná. Tím, že jí tým vzal Im-
periálu z Larkspuru ji sice zachránil, ale tím, že jí převezl zpět na Mars zase plány Černé legie 
napravil. 
 
Kapitola 29. 
Alverezová přistála na náhorní plošině a odvezla tým do San Dorada. Nick hlásí, že Win je 
velmi naštvaný, že ukradli jeho SkyRay. Alverezová ale dostane medaili a Bratrstvo je rádo 
za zachráněné vojáky a poutníky. Bratrstvo je za odměnu odhodlané pomoci týmu čímkoliv – 
tedy kromě poskytnutí vesmírné lodi na pronásledování Kovanové. V přístavu města jsou jen 
tři lodě, které Win neovládá: dvě imperiální a jedna bauhauská. Obě korporace ale nejsou do 
mise zainteresované. Dokud Win neřekne jinak, tým se z Marsu nedostane. Loď Kovanové 
prý míří směrem k Jupiteru a už je příliš daleko, takže ji není možné včas dohonit. 
Přichází Gallicus a žádá, aby ho Nick i Dent následovali do limuzíny (která je stíněná proti 
bezdrátové komunikaci, protože Kybertronik nesmí vědět, kam jede). Gallicus vysvětluje, že 
Opat té Kaple se hodlal stát Kardinálem a chtěl udělat cokoliv pro to, aby si vytvořil dobré 
mínění. Proto přijal Kovanovou do léčení. Je však také jasné, že Opat je patron Wina. Bra-
trstvo také odhalilo kacířské spiknutí na Marsu, zodpovědné za únos Kovanové. Scythia za-
tkla jeho velitele a nyní jedou sledovat jeho výslech.  
Limuzína vjíždí do podzemní garáže a trojice odchází hlouběji do podzemí. Je tu kacíř na 
mučícím křesle a dva Inkvizitoři u něj. Prý ho chytili v době, kdy tým opouštěl Lunu. Je to dr. 
Robert Woods. Přichází Scythia, aby se vyslýchání osobně ujala, protože ti Inkvizitoři na něj 
nestačí. Nabízí Woodsovi nejprve slast a potěšení, ale poté mu vyhrožuje tím, že mu přeruší 
míchu a tím ho navždy usadí na vozík. Způsob, jakým ho vyslýchá a mučí, připadá Dentovi 
velice povědomý… Uvědomuje si, že na téhle židli také seděl, a zde také zemřel. Scythia 
rychle dostává všechny odpovědi, které chtěla. Inkvizitoři poté Woodse odvádějí. Scythia 
dostává od Gallica pochvalu. Vysvětluje, že její proces je vždy úspěšný, tedy až na jednu je-
dinou výjimku, která potvrzuje pravidlo. Dent ví, že tou výjimkou byl on sám. Scythia ho 
tehdy vyslýchala, ale odpověď nedostala a tak ho zabila – prorazila mu páteř a lebku přesně 
v tom stejném místě, jaké naznačovala u Woodse.  



Kapitola 30. 
Tým se shromažďuje v místním zastupitelství Kartelu. Ash dostal nové tělo. Kovanová je prý 
na planetce Themis, 240 milionů kilometrů daleko. Dent se připojil do Subreality, aby si o 
tom promluvil s Carlem. Carl o té planetce ví, je jen 100.000 kilometrů od Calibanu. Dent se 
omlouvá, že odhalil jeho tajnou základnu, ale Carlovi je to už jedno – stejně by byla brzy od-
halena. Prodal ji tedy Imperiálu. Když o ní ten přijde v bitvě s Legií, nebude to alespoň Car-
lova chyba.  
Dent říká, že Kovanová musí být zachráněna, protože Win ji chce zabít. Kapitol ji ale chce 
pro sebe, on se o ní chce postarat. Dent ale ví, že to bude její konec. Prý se ale nedá nic dělat. 
Kapitol podal pádné argumenty u Koncilu, takže Kovaná bude nakonec v jeho rukách. Dento-
va mise už nemá smysl. Dent ale vysvětluje, že nic není ztraceno. Nick právě vyjednává o 
záchranné misi, i když za to zřejmě bude potom předvolán před disciplinární komisi. Carl 
říká, že Kybertronik sice ví, jak zničit základnu na Themis, ale Bratrstvo ji chce nechat být – 
věří, že tak se dozví něco víc o Legii. Také dodává, že záchranná mise by se stejně finančně 
nevyplatila. Dent ale namítá, že by to byl velký úspěch v boji proti Legii. Carl mu však říká, 
že by se měl spokojit s úspěchem u Kaple. Všichni členové dostali odměnu a osobní volno, na 
Kovanovou už musí prostě zapomenout. Dent k ní ale cítí loajalitu a povinnost ji zachránit – a 
je pro to schopen udělat všechno. Pokud Dent chce jít, Carl mu nemůže bránit. Pokud ovšem 
neuspěje, ostatní korporace budou na Kybertronik tlačit, aby Denta zabil, a Carl bude muset 
udělat cokoliv, aby jim vyhověl… 
 
Kapitola 31. 
Nick sděluje, že vyjednávání dopadlo špatně. Win má své lidi všude a je tak velmi vlivný. 
Navíc se postaral o Nickovo převelení k lodím Sundiver, což jsou nákladní lodě odvážející 
odpadky do Slunce. Nick tak ztratil veškeré pravomoci. Pokud mu znovu pomůže, Win ho 
potrestá ještě víc – klidně i zabije. Wendy Levinová prý zjistila, že Kovanová utrpěla vážné 
trauma, které si žádá dlouhodobou péči. Protože se jí ale této péče nedostává, je možné, že její 
osobnost je už navždy ztracená. 
Dent tedy jde za Hunterem. Na Themis je prý bauhauská těžební stanice, ale byla opuštěna 
před 15 lety. Planetka má 249 kilometrů v průměru, což je dost málo na to, aby na jejím po-
vrchu nepozorovaně přistála cizí loď. Dent však chce použít výsadkové moduly. Hunter sou-
hlasí, že na misi půjde, protože chce dodělat načatou práci. Vezme s sebou Pam a Lana, mož-
ná i Yojimba a Gallica – není si jistý, jestli na to přistoupí, protože tahle mise je nezákonná. 
Ash předává podrobné informace o dostupných lodích, jako například luxusní mishimské 
jachty třídy Tobi nebo kapitolské lodi třídy Regina, kterou byl např. Red Corsair. Jenomže 
tyto lodě jsou pod dozorem Wina a tak je nutné najít lodě, které v oficiálních záznamech 
nejsou. Mezi nimi je Sundiver jménem Suzy Coulson, s kapitánem Emilem Cusderem – který 
sem byl dosazen zásluhou Nicka. Cusder má na palubě i blonďatou bodyguardku, kterou si 
přál. Protože je Nickovi vděčný, souhlasí s tím, že je vezme na palubu a poletí k té planetce. 
Hunter s sebou přivedl celý svůj tým, kromě pilotky a navigátora – ty mu zabavil Win. Cel-
kově se tedy Dentovi povedlo svolat Huntera, Redfielda, Parkerovou, Levinovou, Harrise, 
Yojimba, Pam, Lana, Ashe, Jan, Gallica, Scythii a oddíl Posvátných bojovníků. Celkem dva-
cet pět lidí, což bude na rychlou údernou operaci stačit. 
Suzy Coulson odlétá. Bude možná podezřelé, že se tak dlouho nevrací, ale Nick jakožto šéf 
Sundiverů to jistě rád přehlédne. V kontejnerech jsou místo odpadků naloženy zbraně, muni-
ce, výstroj a léky. Jakmile loď vyletěla na orbitu, vyhodila dva jediné kontejnery s odpadem a 
pak nastavila kurz na Themis, ve třetí Kirkwoodově mezeře.  
Jakmile dorazila na jeho orbitu, vypustila výsadkové moduly. Tým si prořezává otvor skrz 
bezpečnostní přepážku a vniká dovnitř. 
 



Kapitola 32. 
Během půlhodiny tým pronikl do servisních sektorů. Je jich tu celkem šest, poslední sedmá 
část je obytná a má vlastní hangár. Základna má celkem vysokou úroveň technologie a tak se 
Dent nabourává do místních počítačů. Vnitřní senzory mu hlásí, že ve třech sektorech je vy-
soká koncentrace oxidu uhličitého a metanu, což ukazuje na rozkládající se těla Nemrtvých 
legionářů. V obytné části zachycuje nějaký velký objekt, pravděpodobně onu sochu Muawij-
hea. Zde se tedy musí nacházet i komnaty Ragathola. Tamní hangár je také jediná nouzová 
úniková cesta. Harris zaminovává některé chodby a pak náloží probourává dveře na ošetřov-
nu. Tým bez jakéhokoliv odporu proniká dovnitř. Celé to je velmi podezřelé. 
Uvnitř je Kovanová i onen Opat z Kaple, oba jsou připoutáni k lůžkům a v bezvědomí. Opat 
je navíc připojen k nekro-technickému počítači, stejně jako Kovanová kdysi na Luně. Je to 
Claudius Turba, ale Bratři zjišťují, že mu už není pomoci. Scythia tedy vytahuje pistoli, šrou-
buje na ní tlumič a Claudia zabíjí. Poté chce totéž udělat i s Kovanovou, ale Dent jí to samo-
zřejmě nechce dovolit. Místo toho jí nechává, aby odřízla pouta. Náhle na celé ošetřovně zvo-
ní telefony. Dent jeden vzal. Volá Ragathol – prozrazuje jim, že je chtěl nalákat na ošetřovnu, 
což se mu povedlo. Odsud se už ale nedostanou, zemřou zde a budou obživeni jako Nemrtví 
legionáři. Ve stejnou chvíli před ošetřovnou propuká střelba.   
 
Kapitola 33. 
Harris je mrtvý, dva Legionáři ho chtěli odtáhnout, ale Dent je zabil. Všude okolo střílí graná-
ty, Hunter hází nálože. Celý sektor se otřásá explozemi a Legionáři jsou trháni na kusy. Dent 
chce odpálit nálože, které Harris položil, ale dálkový detonátor je zničen, takže jedinou mož-
ností zůstává manuální odpálení. Dent se ale může dostat jen k jedné, ostatní jsou příliš dale-
ko. Ash chodbu čistí svým rotačním kulometem, Posvátní bojovníci střílí také, ale je zřejmé, 
že se budou muset stáhnout zpět k modulům a rychle odletět. Dent nastavuje čas výbuchu. Do 
chodby náhle vbíhají Nekromutanti a Ragathol osobně. 
Seslal iluzorní kouzlo, takže Hunter se začal válet po zemi, jako by jeho brnění bylo horké. 
Yojimbo se chystal spáchat seppuku, Pam a Lane se pustili do sebe navzájem, stejně jako 
Scythia a Gallicus. Jediný Ash je proti kouzlu imunní a tak na něj střílí. Dochází mu ale mu-
nice a tak útočí holýma rukama. Ragathol se mu však snadno brání a ničí jeho zbraň. Dent 
nastavil výbuch na čtyři vteřiny a poručil Ashovy, aby chránil Kovanovou vlastním tělem. 
Ragathol se stačil krýt svojí širokou halapartnou, což  mu zachránilo život. Výbuch ho ale 
přesto těžce poranil, zlomil mu lebeční roh a vytrhl oko. Ragathol se z posledních sil odbelhal 
pryč a jeho kouzlo vyprchalo. 
Hunter si prý myslel, že začal krvácet; Yojimbo zase, že zklamal svého mistra. Naštěstí jsou 
ale všichni v pořádku. Hunter radí Gallicovi, aby jeho Posvátní bojovníci zapečetili zbylé 
chodby výbušninami a všichni se pak přesunuli do hlavní komnaty. 
Dent, Hunter a Yojimbo do ní přibíhají jako první. Uprostřed místnosti je socha Muawijhea, 
její oči jsou vyrobeny z kostí – Dentových kostí. To je skutečný důvod onoho vizuálního spo-
jení. Ragathol klečí před sochou a žádá Apoštola o pomoc. Dent mu ale říká, že žádná pomoc 
už nepřijde. Trojice ho už chce zastřelit, ale v tom se Ragathol rozzářil… 
 
     
Kapitola 34. 
Ragathol se vznesl do vzduchu, obalen zelenými plazmovými výboji. Ty se po chvíli mění na 
organickou membránu, která začíná rychle tvrdnout do skořápky. Je vidět, jak se Ragatholovo 
tělo proměňuje. Pak se skořápka rozbíjí a před trojicí stojí někdo zcela nový – Glathoar, nefa-
rit Muawijhea. Má flétnu, na kterou ihned začíná hrát. Je to nějaká magická flétna šílenství, 
protože Dent náhle nemůže ovládat své tělo. Proti své vůli jde blíž k Nefaritovi, ačkoliv jeho 
implantovaný počítač se snaží odporovat. Parabellum Rex, jeho druhé já, vystoupil na povrch. 



Dent si uvědomuje, že Rex je ten, koho skutečně nesnáší. Rex bojuje s vůlí Nefarita, ale sám 
nemůže vyhrát. Žádá tedy Denta o pomoc. Ten souhlasí a tak se obě osobnosti konečně spoju-
jí. Teprve nyní si vzpomíná na svoji smrt. Když tehdy odmítl Scythii prozradit, kde je 
Cassandra a její manžel, byl popraven. Osobnost Rexe nevznikla jeho obživením v Kybertro-
niku, zrodila se během toho mučení ve křesle. Teprve když byl Dent obživen, Rex byl to sil-
nější já a tak převzal kontrolu nad tělem. Nechtěl se dozvědět o své minulosti, protože nechtěl 
vědět nic o Cassandře – jen proto, protože věděl, že tu informaci Bratrstvo chce. Když se 
v Larkspuru spojil s Muawijhem, Muawijhe do jeho mysli zasel semeno šílenství. Rex toto 
šílenství pohltil a uzavřel se, čímž dal opět prostor Dentově původní osobnosti  Teď ale Rex 
opět vystoupil, aby se Muawijheovi pomstil. 
Dent je nyní dostatečně psychicky silný, aby kouzlu odolal. Střílí Nefarita dvakrát do hlavy, 
zatímco Hunter do něj střílí z pušky a Yojimbo mu nakonec prosekává krk. Glathoar je mrtev 
a jeho tělo se rozkládá na sliz. Z toho se stává temný kouř, který se rozšiřuje a nabírá podobu 
postavy. Mění se v Algerotha! Ten je velmi potěšen jednáním hrdinů. 
 
Kapitola 35. 
Algeroth vysvětluje, že normálně by do operace Muawijhea nezasáhl, ale už ho to přestalo 
bavit. Rivalita Apoštolů tu je proto, aby se navzájem vycvičovali a byli tak lepší a lepší. Mu-
awijhe chtěl Algerothovi škodit tím, že mu převzal jeho Nefarita. Kdysi prý chtěl vznést do 
války šílenství tak, aby bylo nadřazenější než válka samotná – tím se chtěl povýšit nad Alge-
rotha, ale marně. Tak alespoň ovládl jeho nefarita a použil ho pro své účely. Jenomže byla to 
past. Algeroth vytvořil Ragathola záměrně se slabou vůlí a loajalitou, aby ho použil jako 
návnadu a zjistil tak, jaký Apoštol pracuje proti němu. Muawijhe se do této pasti chytil.  
Hunter ale nechápe, proč Algeroth projekt zastavil. Kdyby nepřestal, Ragathol by se stále 
vracel a časem by hrdiny zabil, jednoduše proto, že ti už by byli vysílení. Algeroth se prý po-
prvé dozvěděl o jeho zradě, když navázal kontakt s Muawijhem skrze tu sochu. Algeroth teh-
dy nařídil, aby byla Ragatholovi poslána Kovanová se vzpomínkami na masakr Fairview. 
Ragathol by ji pak odeslal Muawijheovi, který by jí pohltil a spatřil by, jak je Algeroth sku-
tečně mocný. Bylo by to pro něj jistě ponaučení, že si s ním nemá nic začínat. Tahle past ale 
nevyšla, protože Kovanová byla včas zachráněna. To už je ale jedno, Muawijhe se stejně pro-
zradil a Algeroth tak mohl jeho plán zastavit – osobně. Algeroth byl potěšen Yojimbovou akcí 
na Luně, Hunterovou akcí na Venuši a Dentovou akcí na Marsu – za odměnu tedy nechal Gla-
thoara zemřít, stejně jako všechny Legionáře na Themis. Tým je tak zcela volný, může odejít. 
Yojimbo je tímto jednáním překvapen, ale Algeroth vysvětluje, že si zaslouží úctu a respekt 
od všech Apoštolů, někteří se ho dokonce obávají. Algeroth však týmu nabízí, aby se připojil 
k Legii a stal se ještě mocnějším. Tohle ale tým odmítá, je odhodlán bojovat proti Legii vždy 
a všude. Algerothovi je to ale jedno – kdo totiž bojuje proti Legii, bojuje pro Legii, protože 
Algeroth je Apoštol války, jakékoliv války a všemu co k ní patří – i porážky. Poté se Algeroth 
rozkládá na černý dým a pomalu mizí, stačí ale ještě varovat, že kapitán Cusder dostal z Luny 
příkaz, aby loď nechal narazit do planetky. Předtím se evakuoval v modulu, takže loď už ni-
kdo nepilotuje. Mají pět minut na útěk… 
Dent ještě vystřeluje kostěné oči ze sochy a pak všichni rychle utíkají k nejbližší dostupné 
lodi – v hangáru obytného sektoru. Je to mishimská loď třídy Tobi, kterou sem byla Kovano-
vá přivezena. Mitch si sedl na místo pilota, Yojimbo na místo kopilota. Loď je však upravena 
černou technologií a proto nikdo neví, jak odstartovat. Ani hlasové ovládání nefunguje. Na 
přístrojové desce je jen jakási mozková tkáň. Do kabiny náhle přichází Ash, vyjímá si Kyrys-
níka z hlavy a dává ho do tkáně. Kyrysník přebírá kontrolu nad lodí a konečně startuje. 
 
 
 



Kapitola 36. 
Suzy Coulson naráží do Themis a ničí ho ve velké explozi. Tobi je zasažena úlomky a lehce 
poškozena. Cesta na Mars by normálně trvala dlouho, protože se řídí zákony regulujícími 
rychlost, ale posádka nahlásila poškození a možná zranění pasažérů, takže dostala povolení 
letět nejvyšší rychlostí a přímo na Lunu. 
Zde je ihned obklopena příslušníky Bratrstva. Je tu také Nick, který přivezl nějaký zdravot-
nický materiál. Dentovi říká, že Kovanová bude prozatím schována v jeho bytě, kde jí Win 
nikdy nenajde. Jan a Wendy se o ní starají, Ash ji hlídá. Nick, Dent a Gallicus se poté sešli a 
dohodli se na tajném plánu. 
Dent poté odešel do HQ a spojil se s Carlem. Ten překvapivě není naštvaný. Dent už zná svojí 
minulost kompletně a tak vysvětluje další skutečnosti. Ačkoliv Kovanovou tehdy schovali, 
Win se dozvěděl o tom, že stále žije. Setkal se proto s Dentem, když opouštěl Nickův byt, a 
odvezl ho k Inkvizitorům, aby z něj dostal její přesnou pozici. Carl ví, že její manžel Munn 
posílal Dentovi tajné vzkazy ohledně svého stavu skrze reklamy v novinách Citizen. Co ale 
Dent už neví je fakt, že skrze noviny Chronicles posílal zprávy také Winovi. Munn se totiž 
snažil mezi Winem a jeho dcerou vyjednat příměří. Win chtěl ze zpráv vyčíst, kde se Munn a 
tudíž i Kovanová nachází, ale zprávy byly vždy pečlivě upraveny. Proto odešel informaci vy-
táhnout z Denta, ovšem marně. Opat v Kapli tedy Winovi řekl, že mu předá kompletní needi-
tované zprávy, pokud bude dál pracovat jako tajný agent Bratrstva u Kapitolu. Kybertronik 
chce nechat Wina tam, kde je – je to pro něj výhodné. Kovanová bude někam ukryta, sám 
Dent ani nebude vědět kam, tak je to asi nejlepší. Nick to pomáhal zařídit a poslal Wendy 
Levinovou, aby se o ní starala. Pokud bude Kovanová chtít, může Kybertronik kontaktovat, 
opačně to ale nejde.  
Dent také dosáhl své pomsty na Scythii. Její otisky prstů dal na nůž, kterým zpočátku zabil 
strážného pracujícího s Jan. Případ pak předal Gallicovi, ten se postaral o zbytek. Naaranžoval 
to tak, aby to vypadalo, že jí ten strážný donášel informace od Wina a že ho pak zabila, aby 
zahladila stopy. Gallicus ji pak zabil a všem řekl, že to bylo v sebeobraně – že ji potkal zrovna 
když mrtvolu schovávala a proto chtěla umlčet i jeho. Carl ale neví, jestli tahle historka zabe-
re... Dent ho však ujišťuje, že ano. Bratrstvo chce prý nutně uzavřít ten případ s konspirací 
v Kapli Věčné bdělosti a proto bude akceptovat cokoliv. Gallicus Dentovi pomohl rád. Znal 
Scythii dlouho a věděl, že už předtím zabila jednoho muže z rozkazu Wina. Pak také viděl, 
jak chladnokrevně zastřelila Opata a byla ochotná stejně zastřelit i Kovanovou. Neměl tedy 
žádné pochyby a nechtěl proto ani žádné další důkazy. Navíc díky Kybertroniku byly mise 
v Kapli a na Themis úspěšné, takže mu Gallicus něco dlužil.  
A Win je nyní zcela zlomen, protože Kapitol si na něj udělal špatný názor a Bratrstvo mu už 
nepomůže. Je už neškodný. Dent dosáhl toho, čeho chtěl – i přes všechny obtíže. V Kybertro-
niku ho ještě čeká slavná budoucnost. 
 
 
 
 


