
FRENZY 
(obsah kapitol) 
 
 
Kapitola 1. 
Po neúspěchu na Luně přiletěl Nefarit Ragathol spolu se svým sluhou nekromutantem Caliqa-
baalem na Venuši, v kapitolském kurýru třídy Gamma. Přistáli do citadely Nefarita Azurwrai-
tha na jižním pólu, aby zde našli útočiště. Azurwraith vysvětluje, že Algeroth je jednáním 
Ragathola velmi rozzuřen. Ale nic ještě není ztraceno – ta žena, „Schránka vizí“, byla vrácena 
Kapitolu, který ji odvezl zpět na Venuši a nyní ji má v jedné zdejší nemocnici. Ragathol může 
napravit své chyby, když Schránku vizí získá. 
Kapitolský oddíl Trident provedl úspěšný útok na základnu Kybertroniku. Jeho velitel, kapi-
tán Mitch Hunter, také otestoval nové zbraně. Poradce přidělený k týmu, Dirk Bamble, právě 
psal zprávu nadřízeným, když Hunter jeho satelitní komunikátor rozstřílel – vydal totiž zákaz 
jakékoliv komunikace, aby neupoutal pozornost jednotek Kybertroniku. Pak Bambla omráčil 
pěstí.  
Zanedlouho na jejich pozici letí robotické helikoptéry Sky Witch a tak Hunter volá helikopté-
ru, aby je rychle odvezla. Tým zatím jednu Sky Witch sestřeluje, ale hned po příletu týmové 
CFAH-3 Cutlass se evakuuje pryč. Na palubě je druhý poradce, Lynn Sutterová, pilotka Julia 
Alverezová a střelec/navigátor Jefferson Taylor. Sky Witche helikoptéru pronásledují, ale 
jsou úspěšně setřeseny a tým se vrací do kapitolského území, distriktu Landis.  
 
Kapitola 2. 
Sutterová a Bamble podávají z předsunuté základny hlášení svému nadřízenému Calvinu Har-
tovi ohledně násilnických postupů Huntera. Hart chce Huntera potrestat, ale plukovník Re-
becca Vardonová (Hunterova přímá nadřízená), brigádní generál Richard Cyrus (místní velitel 
armády) a plukovník David Joel (velitel letectva) Hunterovi odpouštějí. To Bamble byl ten, 
kdo ohrožoval bezpečnost mise. 
Ragathol dostal v Azurwraithově citadele svoji vlastní komnatu, kde se může léčit ze zranění, 
které utrpěl na Luně. Dostal také druhého sluhu, Nekromutanta Echmeriaze. Podle kacířů je 
Schránka držena v základně Roswell, kde ji drží přísně střeženou.  
Tým Trident se vrací do velitelství v základně Roswell. Zjišťuje ale, že radiokomunikace ne-
funguje a že se ze základny kouří. Nachází také sestřelené helikoptéry. O kousek dál potkávají 
čtyři bauhauské helikoptéry obklopující místní nemocnici. Cutlass ihned útočí a postupně 
všechny helikoptéry ničí. Ta poslední je ale obzvláště složitá, Cutlass ji sice poškozuje, ale 
nakonec mu dochází munice. Pilot helikoptéry je ale čestný, zastavuje palbu, salutuje a odlétá 
pryč. Cutlass přistává do hangáru. 
 
Kapitola 3. 
Bauhauská základna Aquila čeká nějaké zprávy od své helikoptérové letky, ale marně. Rolf 
Kriegler a Anna Lindholmová už počítají s tím, že se nevrátí. Ale jedna poškozená helikopté-
ra se přece jen vrátila – jejím pilotem je kapitán Max Steiner. Administrátor základny Olton 
Pearson je naštvaný – jeho špioni v Roswellu viděli Steinerovo počínání a ohlásili, že nepřá-
telskou helikoptéru nejen že nesestřelil, ale ještě ji zasalutoval. Max ale nechtěl střílet bez-
branné protivníky. Chce vědět, kvůli čemu přišli o tolik posádek a strojů. Pearson mu dává 
vysvětlení: Lorraine Kovanová je záhadná žena, která se jako jediná vrátila ze zajetí Černé 
legie. Před deseti dny byla přivezena Kapitolem na Venuši, do vesmírného přístavu Atlantis, a  
přesunuta právě do Roswellu. Maxova letka měla za úkol krýt tým, který Kovanovou unesl a 
zatímco bojovala s kapitolským Cutlassem, úspěšně odvezl do Aquily. Bauhauští vědci teď 
musí zjistit, co všechno Kovanová ví, až se probudí z kómatu.   



Tým Trident přichází do velitelství, aby podal hlášení. Je tu přítomen Noah Wood, samotný 
Direktor Generálního úřadu korporace, který má na celé operaci velký zájem. Hartovi se nelí-
bí, že Wood se Hunterova týmu zastává. Hunter a jeho lidé jsou neposlušní a nedodržují pro-
tokoly. Wood ale chce, aby právě tento tým šel zachránit onu ženu unesenou z nemocnice. 
Wood je ochoten dát velitelům všechny informace pro to, aby mohl být vyslán přímo po sto-
pách únosců – do nitra bauhauského území. 
Tým Trident se chce setkat s Timem Smallem, počítačovým expertem, který může zjistit ně-
jaké informace o té záhadné ženě a proč je pro Kapitol tak důležitá.  
 
Kapitola 4. 
Ragathol sestavuje s Caliqabaalem plán, jak unést Schránku z nemocnice Kapitolu. Dostává 
ale zprávu, že již byla unesena Bauhausem, a je rozzuřen.  
Tým Trident se schází u Tima Smalla. Ten pátrá na Cybernetu po informacích ohledně 
Roswellské nemocnice. Zjišťuje, že zde byla žena pod falešným krycím jménem Sarah Smi-
thová. Záznam byl ale nedávno narychlo vymazán, takže asi už v nemocnici není. Ženu do 
přístavu Atlantis přivezla společnost Inner System Spaceways, která je největší vesmírnou 
leteckou společností Kapitolu. Plavidlo ISS odstartovalo z doků na Luně. Tým nachází spoji-
tost se sabotáží tamní bauhauské továrny na pistole, která byla provedena kapitolskou žold-
néřkou Pam Aftonovou. Bauhaus si zřejmě myslí, že za operací stál Kapitol a proto se mu 
nyní pomstil únosem té ženy. Hunter chce, aby Small a členka jeho týmu Wendy Levinová šli 
přímo do nemocnice, nabourali se do počítačů a vytáhli z nich nějaké další informace. Zbytek  
týmu na ně bude čekat v kasárnách.  
Kapitolská špionážní divize Tri-Services Satellite Reconnaissance Office zatím mapuje oblast 
Bauhausu, kam byla Kovanová nejspíš převezena. Odhaluje základnu Aquila, a zachycuje v ní 
několik helikoptér. Jedna z nich byla očividně nedávno poškozená. Špioni chtějí získat více 
informací a tak mění orbitální dráhu pozorovací družice Oracle, ovšem tím možná vzbudí u 
Bauhausu podezření. 
 
Kapitola 5. 
Ragathol se připravuje na cestu do Algerothova Znesvěceného hradu, hlavní citadely na Neru. 
Hodlá tam odvést Schránku, až ji bude mít. Legie zatím ukořistila několik letounů Mishimy, 
které hodlá použít k útoku a získání Schránky. Zatím ale musí všichni čekat, až kacíři odhalí 
její přesnou pozici.  
Hunter zrovna spal ve své ubikaci, když ho probudili dva členové bezpečnosti – Brian Nor-
dley a Judith Fowlerová: někdo se prý vloupal do nemocnice Roswell General Hospital a oni 
mají podezření, že za tím stojí právě on. Hunter se tam tedy nechává odvést, aby zjistil, co se 
děje. Zjišťuje, že bezpečáci zadržují Julii Alverezovou, což ho překvapuje, protože jí na tuhle 
misi neurčil. Alverezová vysvětluje, že se vloupala do nemocnice, aby ukradla těla bauhaus-
kých pilotů z onoho útoku. Bauhaus se od něj prý distancoval, považuje ho za akci žoldnéřů a 
dokonce nabídl Kapitolu pomoc při jejich hledání. Mrtvá těla si tedy nepřevezme a nepohřbí. 
Hunter tedy volá plukovníku Vardonové a ptá se ji, jestli tuto akci nařídila. Vardonová se 
svého týmu zastává a proto potvrzuje, že to byl její rozkaz, ovšem Alverezová se ho vydala 
splnit předčasně a na vlastní pěst. Vardonová chce, aby ti piloti byli řádné pohřbeni, jinak by 
skončili v hrobě neznámých vojáků. Osobně to prý zařídí. Nordley a Fowlerová tedy Alvere-
zovou propouští. Když nemocnici opustili, Alverezová se Hunterovi svěřila, že tahle akce byl 
její nápad. Chtěla jen vzbudit rozruch, aby odpoutala pozornost od infiltrace Smalla a Levino-
vé.  
 
 
 



Kapitola 6. 
Tri-Services Satellite Reconnaissance Office zjistilo, že základna Aquila ukryla své helikopté-
ry pod kamuflážní sítě, takže ví, že je někdo sleduje. Družice znovu zachytila ten poškozený 
vrtulník a lépe ho prozkoumala. Ukazuje se, že poškození rozhodně nepochází ze cvičení. Je 
to ten, který bojoval v Roswellu. 
V Roswellu se koná pohřeb bauhauských pilotů. Hunter se setkává s Levinovou, která hlásí, 
že s Timem zjistili zajímavé informace.  
Do Azurwraithovy citadely přiletěl Algerothův posel, který sděluje, že Algeroth má na Raga-
tholově misi velký zájem a proto musí být dokončena za každou cenu. Tekron Shaguhl ozná-
mil, že Schránka již byla lokalizována. Ragathol se připravuje na útok, posel se vrací zpět do 
Znesvěceného hradu. 
Tým Trident se schází u Tima Smalla, který podává všechny informace. Ta žena byla přive-
zena z Luny na lodi ISS Copernicus, ale ona sama z Luny nepochází. Pochází z Venuše a 
jmenuje se Lorraine Kovanová. Je to matka dvou dětí, která žila ve farmářské vesnici. Ovšem 
od těch dob, co byla vesnice zničena neznámým nepřítelem, je považována za nezvěstnou. 
Tým uvažuje o tom, kdo mohl vesnici napadnout. Podezření padá na Bauhaus, Mishimu i na 
Černou legii. Tým ale nevěří, že Legie existuje. Small ale prý kdysi pracoval s Bratrstvem na 
odhalení nějakých kacířů, takže téhle teorii věří. Zatímco Small v nemocnici získával data 
z počítačů, Levinová prověřovala záznamy o Kovanové. Zjistila, že jsou přísně tajné, což je u 
civilisty neobvyklé. Podle vyšetření ji někdo zasahoval do vzpomínek, možná přidával nějaké 
nové vědomosti. Celé to bylo provedeno technologií, kterou žádná korporace nemá. Prý jen 
nekrotechnologie tohle dokáže. Hunter chce, aby si Tim zařídil schůzku s Bratrstvem a zjistil 
od něj víc informací. Hunter také chce varovat Bauhaus, protože mu hrozí velké nebezpečí od 
Černé legie.  
Mezitím na mishimské špionážní stanici, Momoko Watanabe prozkoumávala Azurwraithovu 
citadelu pomocí robotických sond. Zjistila, že z citadely vylétají tři silně upravené mishimské 
transportéry a pět bojových helikoptér. Jedna sonda je sestřelena, druhá rychle odlétá. Mo-
moko připravuje varování pro nadřízené. 
 
Kapitola 7. 
Hunter je předvolán do velitelství, kde na něj čeká plukovník Vardonová, generál Cyrus, Hart, 
Wood a major Charles Tower ze špionážního oddělení. Ukazují mu družicové záběry základ-
ny Aquila. Hunter potvrzuje, že ten poškozený vrtulník je ten samý, se kterým bojovali. Aqui-
la je zcela odříznutá od všech pozemních cest, takže jediná cesta tam je letecky. Tým Trident 
je jediný, který nemá žádné ztráty a může být nasazen během několika pár hodin. Hart je sice 
proti tomu, ale nemůže generálovi odporovat. Když Hunter odešel, velitelé se spolu radí o 
průběhu mise. Imperiál, který je vděčný za to, že ho Kapitol varoval před atentátem Kybertro-
niku, dovolil přelet nad svým územím jedné helikoptéře a jednomu tankovacímu letounu. 
Tim Small se zatím setkal s Mystikem Portiem a řekl mu všechno, co ví. Portius je odhodlán 
pomoct.  
Tým Trident se připravuje na odlet. Přichází plukovník Vardonová, která rozkazuje, že na 
misi musí být přiděleni také dva vojenští poradci – Sutterová a neoblíbený Bamble. Hunter 
není moc nadšen, ale souhlasí. Sutterová vysvětluje plán cesty. Cutlass poletí přes území Im-
periálu, kde doplní palivo z tankovacího letounu a tak bude moci doletět až do Aquily.  
 
Kapitola 8. 
Kapitol provádí na bauhauské území zastírací útok stíhačkami F/A-99 Feline. Tím odlákává 
pozornost obrany. Tým Trident se zatím přiblížil k tankovacímu letounu a doplnil palivo nad 
imperiálním územím. Wood a jeho důstojníci vše sledují na taktické mapě ve stanici Grace 
THX. 



Mezitím v Aquile, Steiner dostává od administrátora Pearsona zákaz provádět zkušební lety, 
protože tím by upoutal pozornost Kapitolu. Přichází ale zpráva, že na území vletěly mishim-
ské letouny a tak Steiner jde připravit obranu.  
Cutlass přilétá do území a vidí, že základna je někým napadena. Odlétá tedy deset kilometrů 
stranou a tam provádí výsadek. Wood a další v Grace THX celou věc sledují. Důstojníci chtějí 
tým kontaktovat a varovat ho, ale Wood to zakazuje. Riskovali by tím jeho odhalení. Musí 
čekat, až se tým ohlásí sám. 
 
Kapitola 9. 
Cutlass zatím přistává do řeky a čeká na tým. Na palubě jsou jen Sutterová, Alverezová a 
Taylor. Trident se zatím blíží ke stanici, ovšem cestou nachází zničené obranné systémy – 
miny, senzory a raketomety. Základna je kompletně zničená, což je překvapivé. Tým ji celou 
kompletně prohledává. Nachází mrtvé tělo, které rozhodně nevypadá lidsky, a mnoho korpo-
račních zbraní zdeformovaných cizí technologií. Je jasné, že se jedná o Černou legii. Tým se 
dostává do trosek nemocnice, kde v sutinách nachází někoho živého. Ukazuje se, že je to 
Nekromutant. Tým ho rychle zastřelil a prohledával dál. 
Nachází pokoj, kde byla Kovanová držena. Je tu mnoho záznamů léčby, které tým bere. Přilé-
tá Cutlass, aby provedl vzdušnou prohlídku základny a zajistil oblast. V hangáru je zatím na-
lezen jediný přeživší – je to Max Steiner. Přes něj ležela mrtvá Anna Lindholmová, která mu 
svým vlastním tělem zachránila život. Theodore Halston ho chce zastřelit, ale Alverezová mu 
v tom zabraňuje. Steiner je tehdy v Roswellu také ušetřil, takže oni ho teď také nechají žít. 
Steiner se probouzí z bezvědomí a vypovídá o útoku Černé legie. Tým ošetřuje jeho zranění, 
ale nechává ho na místě a rychle se stahuje zpět. Bere s sebou nějaké zbraně Černé legie, které 
si hodlá nechat pro sebe. Radary zachycují blížící se letku Bauhausu. 
 
Kapitola 10. 
Ragathol jde prohlédnout zajatce z Aquily. Vrchní Kurátor Praecor dohlíží nad jejich muče-
ním a pitváním. Je tu také Kovanová, kterou stále drží v bezvědomí. Praecor vysvětluje, že 
vnímá všechno dění okolo. Ragathol nařizuje, aby ji připravil na dlouhý let.  
Tým Trident se zatím vrátil do Roswellu. Hunter dostal zprávu od Smalla, že ujednal společné 
setkání s Portiem. 
Wood svolal poradu důstojníků základny. Nikdo nevěří, že je to Černá legie, ne tady na Ve-
nuši. Wood ale vysvětluje, že Legie je na Marsu již velmi silná a není možné ji vyhladit. Proto 
sám prezident Charles Colding nařídil, aby byla Legie vyhlazena z Venuše dřív, než nabere 
sílu a opevní své pozice. Prý proti ní připravuje velký útok.  
Tým Trident se ve Smallově pokoji setkává s Portiem. Ukazuje mu ukořistěnou MP-105 zde-
formovanou nekrotechnologií jako důkaz o přítomnosti Legie. Portius členům týmu vypráví 
vše, co o Legii ví.  
Ragathol se již kompletně vyléčil ze zranění z bojů na Luně a je připraven na odlet, ovšem 
přichází zpráva od Caliqabaala, že motor jeho kurýru je porouchán. Náhradní součástky nelze 
replikovat, lze je jen ukrást ze skladišť Kapitolu. Ragathol je rozzuřen. Nařizuje zaútočit na 
vesmírný přístav Atlantis a potřebné součástky odtamtud přivést. Jedna kacířská buňka se o to 
postará.      
 
Kapitola 11. 
Tým Trident dostává zprávu od Portia, že kacíři chystají útok v přístavu Atlantis. Hunter to 
hodlá osobně vyřešit, i když ví, že je to protizákonné. Ale tamní policie nedokáže takovou 
situaci vyřešit – tým Trident je jediný, kdo má potřebné zkušenosti. 
Kacíř Kyle Mortus přichází do domu své milenky Sarah Robersonové, aby si zde vyzvedl 
bezpečnostní a identifikační karty společnosti ISS. Jsou s ním zde i jeho kacířští spolubojov-



níci. Kyle Sarah postřelí a nařizuje prohledat celý byt. Když jsou karty nalezeny, kacíři rychle 
odchází, Sarah zatím umírá. 
Tým Trident ukradl obrněný vůz Riot Wagon a odjíždí v něm do Atlantis. Hunter volá Alve-
rezové, aby si našla nějakou helikoptéru a přiletěla s ní poskytnout vzdušnou podporu, pokud 
to bude potřeba.  
Kacíři pod vedením Mortuse přijíždějí do budovy ISS, paralyzují personál Černou symetrií a 
získávají informace, kde se nachází náhradní součástky. 
Hart dostal hlášení, že někdo ukradl exkluzivní helikoptéru Star Cruiser. Je mu jasné, že to 
byl tým Trident, protože jen ten ji umí pilotovat. Také prý někdo ukradl Riot Wagon. Hart 
zuří, ale pak si uvědomuje, že Wood mu nařídil, aby poslal Huntera a jeho tým do hlavního 
města Athena. Bere to jako záminku k vyslání bezpečnostních sil po stopách týmu. Fowlerová 
a Nordley to budou mít na starosti – musí Trident najít, zatknout a pokud to bude nutné, mo-
hou použít i násilí.  
Trident zatím přijíždí do Atlantis, do Security Annex – místního bezpečnostního centra. Míst-
ní ostraha Huntera zná jako válečného hrdinu a tak ho bez problémů a dalších otázek nechává 
vejít. Hunter přichází k veliteli centra, kapitánovi Doylovi Stewartovi, a varuje ho, že přístavu 
hrozí teroristický útok Kybertroniku. Neřekl, že to bude Černá legie, protože by mu zřejmě 
nikdo nevěřil a zbytečně by to vyvolalo paniku. Stewart nechává vyvolat poplach a kontroluje 
bezpečnost všech budov. Skladiště náhradních dílů se neozývá a tak tam všichni běží. 
 
Kapitola 12. 
Kacíři nacházejí sklad se součástkami a začínají je stěhovat. Hunter, Stewart a ostatní jdou do 
centra, kde nachází vystrašenou ostrahu, některé záchvat strachu způsobený Černou symetrií 
dokonce zabil.  
Zprávu o možném útoku Kybertroniku zachytil Coral Beach, který v Atlantis zrovna prováděl 
špionážní operaci. Beach se připravuje na akci. 
Kacíři vědí, že se Hunter a jeho tým blíží a připravují se na zákeřný útok. Útok vychází a tým 
se brání. Beach to celé sleduje dalekohledem a moc dobře ví, že je to Černá legie. Hunter na-
řizuje zabít nejprve kacíře s bednami. Beach si vzal ostřelovací pušku SR3500 a zastřelil jed-
noho kacíře, který se připravoval na překvapivý útok. Puška sice neměla tlumič, ale na tako-
vou vzdálenost její hluk ani záblesk nikdo z bojujících nezaregistroval. Trident spatřil mrtvé-
ho kacíře padat ze střechy, ale neví, kdo ho zabil. Pokračuje tedy ve střelbě. 
Kyle a jeho kacíři čekají na odvoz – přilétá Černou legií upravená helikoptéra AH-19 Guardi-
an. Provádí krycí palbu, zatímco kacíři vbíhají do nákladového prostoru a Nekromutant jim 
pomáhá s těžkými bednami. Pak AH-19 odlétá, někteří kacíři jsou zanecháni na místě napo-
spas týmu.   
Beach sleduje odlétávající vrtulník a při tom zachycuje dalšího snipera na střeše. Neví ale kdo 
to je, tak na něj nestřílí. 
Přiletěl Star Cruiser a tým do něj rychle nasedá. Pak pronásleduje AH-19, který se ho chce 
zbavit. Star Cruiser je civilní vrtulník a nemá žádné zbraně ani pancéřování. Tým tedy otevírá 
okna a střílí z ručních zbraní. Hunter používá nové granáty, které již tehdy otestoval v boji 
proti Kybertroniku. Jeden granát trefil kabinu kopilota, další se odrazil od vrtule a další zasáhl 
trup, ale neprovedl žádné poškození. Leo Venetti střílí také, ale bez účinku. Halston střílí z 
kulometu M606, ale zrovna v tu dobu AH-19 opětuje palbu zadními kanony. Vrtulník dostává 
zásah, Halstonův kulomet vypadává z okna. Ocasní rotor je nefunkční, takže vrtulník padá 
nekontrolovaně avšak pomalu k zemi. Tým je v pořádku a vylézá z trosek, právě když přilétají 
tři helikoptéry. Šéf bezpečnosti Atlantis major Lawrence Mullen a bezpečnostní týmy z 
Roswellu Huntera a jeho vojáky zatýkají za krádež obrněného vozidla a helikoptéry a jejího 
zničení. Tým se chce bránit zatčení, protože mu to nepřipadá fér, ale Hunter se vzdává. Ne-
chce žádné další problémy. 



Kapitola 13. 
Tým je zatčen a v poutech převezen do Atheny.  
Kacíři se vrátili k Ragatholovi, i se součástkami. Jeden z kacířů je Denton Landis, jehož otci 
patřil distrikt Landis. Ovšem Kapitol mu ho zabavil a on nyní chce pomstu. Zároveň přichází 
zpráva, že tým Trident byl zatčen, což na Ragathola dělá dojem. Za odměnu dává kacířům 
nová kouzla Černé symetrie. 
Tým je v Atheně předveden před generálmajora Vernona Powerse, generálmajora Varleyho 
Summerse, generála Marcuse Browna a Wooda. Prý využili jejich obvinění k tomu, aby si je 
sem nechali přivést, ovšem zatknout ani trestat je nechtějí. Místo toho pro ně mají nový úkol. 
Říkají jim vše, co dosud o Kovanové ví. Kurýr třídy Gamma nedávno přistál na jižním pólu, 
prý se tam nachází citadela. Území patří nejen Kapitolu, ale i Mishimě. Kapitol s Mishimou 
vyjednával o společném útoku, ale vyjednavači Mishimy byli zavražděni, takže pomoc se 
nekoná. Mishima jen vzkázala, že prý nebude proti Kapitolu zasahovat – nebude se tedy opa-
kovat tragédie Nočního masakru u Saladinovy citadely na Marsu. 
Tým Trident má spolupracovat s dalšími třemi týmy jako předsunutá síla, která vyřadí obranu 
citadely. Černá legie prý začala se stavbou nadzemní části citadely, takže je nutné zaútočit 
rychle. Jakmile bude dokončena, nebude v lidských silách ji zničit. Akce také musí být prove-
dena dřív, než odletí onen kurýr s Kovanovou na palubě. Tým Trident totiž musí také pronik-
nout do citadely a Kovanovou najít a zachránit. 
Hunter moc dobře ví, že lepší je jít na tuhle misi, než jít před soud a tak souhlasí. Zatímco 
bude tým pronikat do citadely, útok kapitolských hlavních sil poskytne krytí a zaměstná obra-
nu Černé legie.  
 
Kapitola 14. 
Powers odvádí Huntera, Alverezovou a Taylora do osamělého hangáru. Ačkoliv vypadá ne-
nápadně, je to Dreamworks – tajné výzkumné středisko letectva, kde se testují nejnovější pro-
totypy letounů. Powers představuje CFAH-4 Advanced Cutlass, prototyp helikoptéry s lepším 
pancéřováním a rušičkou radarů. Posádka má na testování jen zbytek dne, protože hned zítra 
začíná mise. Poletí do předsunuté základny Threshold. 
Ragathol zjišťuje, že Azurwraith odvolal Tekrony od opravy jeho kurýra na dokončení citade-
ly, čímž oddálil jeho odlet. Ragathol by sice mohl požádat o jiné, ale nechce to udělat, protože 
uznává Azurwraithovu nadřazenost v této citadele. Citadela nyní potřebuje všechny dělníky, 
které může sehnat. Do prací jsou zapojeni i Nemrtví legionáři. 
Powers a Hunter odjíždí do experimentální výcvikové a výrobní stanice speciálních sil, kde se 
vyrábí testovací prototypní zbraně. Venetti a Halston tu již čekají. Venetti představuje nové 
napalmové ruční granáty, které nechal vyrobit na zakázku. Halston zase předvádí novou pro-
tipancéřovou zápalnou munici, která je efektivní proti Nekromutantům.  
Wood a Hart se přesunuli do velící stanice Avenger, odkud budou sledovat útočnou operaci. 
Všechny čtyři týmy se v helikoptérách přesunuli do předsunuté základny Threshold. V zá-
kladně již čeká pěchota, která provede hlavní útok. Je tu seržant Big Bob Watts, který o Hun-
terovi již něco slyšel. Prý je to velký hrdina. 
 
Kapitola 15. 
Major Gaines je šéfem špionážních jednotek v Thresholdu. Svolává týmy a ukazuje jim sním-
ky citadely. Den ode dne je větší a větší, nebude trvat dlouho a bude zcela dokončená. Protože 
je toto první velká operace proti Legii na Venuši, tým Trident dostane vojenské poradce: 
Bambla a Sutterovou. 
Ragathol již připravuje Kovanovou k odletu. 



Všechny čtyři týmy odlétají ve skrytu noci k citadele. Na základně se zatím připravují AH-19 
a výsadkové letouny Hercules IV s pěchotou na palubě. Stíhačky F/A-99 Feline budou starto-
vat z jiných základen, které mají příhodnější startovací plochy. 
Wood a Hart sledují průběh mise. Je škoda, že Kartel nevyslal Doomtroopery – prý tuto cita-
delu nepovažuje za hrozbu.  
Bamble chce kontaktovat základnu Avenger, aby podal hlášení. Hunter nařizuje, aby helikop-
téra zastavila a otevírá dveře – prý proto, aby měl lepší signál. Polární záře na noční obloze 
totiž silně ruší veškeré spojení. Bamble nic netuší a snaží se navázat kontakt. Hunter ho ale 
náhle ze dveří vyhazuje ven. Dopadá na vrcholek hory a je v pořádku, i když rozzuřen. Sutte-
rová je šokována, ale moc dobře ví, že Hunter by s ní udělal totéž a tak raději nic nenamítá. 
Není moudré posílat hlášení, ne dokud to nebude bezpečné. 
 
Kapitola 16. 
Hart ztratil kontakt s týmem Trident. Všechny ostatní helikoptéry se již ohlásily, jen Bamble 
ne. Wood to ale vysvětluje tak, že Trident se musí dostat nejhlouběji do nepřátelského území 
a tak nemůže riskovat komunikaci.  
Trident je zatím vysazen v chladné džungli. Všechno je tu nezvykle tiché, žádná zvířata.  
Azurwraith si zavolal Ragathol do velitelství. Sděluje mu, že lidé podnikli útok malou sku-
pinkou, ale už proti ní poslal své Ezoghúly. Ragathol chce sledovat průběh boje, aby mohl její 
zničení nahlásit Algerothovi.    
Tým Trident nachází energetické vedení a transformátor, který dodává energii pro senzorovou 
síť citadely. Venetti ho podminovává časovanou náloží. Zbytek týmu vidí rozhlednu s kacíři, 
která musí být také podminována. Nikdo ale zatím nesmí střílet, protože to by prozradilo je-
jich přítomnost. Všechny nálože jsou načasovány tak, aby explodovaly těsně před útokem 
hlavních sil.  
Cutlass s Alverezovou, Taylorem a Sutterovou zatím nachází vhodné místo k přistání. Je to 
poblíž vraku civilního letounu Hercules III, kde je džungle ohořelá. Letoun byl očividně před 
nějakým časem sestřelen Legií. Sutterová náhle spatří obrys zrůdné postavy, který se skrývá 
mezi stromy. Ukazuje se ale, že je to socha – pomník sestřelení onoho letounu. 
Mishimská pozorovací stanice zachycuje kapitolskou operaci. Momoko Watanabe a její nově 
přidělený kolega Renya Ozawa sledují monitory. Watanabe mu ukazuje starý záznam prů-
zkumné sondy, která byla napadena a zničena létajícím Ezoghúlem. Protože tři kapitolské 
týmy používají k výsadku raketové batohy, je silně pravděpodobné, že budou snadno zmasa-
krováni. Pouze čtvrtý tým byl helikoptérou vysazen rovnou na povrch.    
Raymond Rogers z týmu Trident zachytil nouzové volání. Tým kapitána Scotta Hogana byl 
napaden, očividně létajícími Ezoghúly. Další tým byl napaden pravděpodobně také. Je možné, 
že jejich tým je jediný v pořádku. Legie o něm zřejmě dosud neví. 
Wood dostává zprávu, že jeden ze tří týmů byl napaden. Hunterův se stále neozývá, možná 
byl dávno sestřelen. Hart věří, že jinak by se přidělení poradci dávno ozvali. Wood už na nic 
nechce čekat a vysílá první vlnu útoku – stíhače.  
 
Kapitola 17. 
Tým Trident se dostává na planinu, která dělí džungli od citadely. Citadela je již téměř hoto-
vá, obklopena desetitisíci dělníky. Všude kolem jsou hlídkové oddíly.  
Ragathol se ve své komnatě připravuje na cestu. Černá symetrie do něj proudí a kompletně 
mu navrací veškerou sílu. Echmeriaz hlásí, že Azurwraith připravuje obranu proti skupině 
letounů, která se k citadele právě přiblížila. Ragathol však může bezstarostně pokračovat.  
Watanabe a Ozawa sledují postup stíhaček a vysílají více průzkumných sond. Velení se o si-
tuaci prý nechce zajímat, nepovažuje ji za tak významnou.  



Trident nachází skupinu Razidů vyzbrojenou rotačními kulomety a raketomety. Hunter volá o 
pomoc Cutlass, aby oblast vyčistil ze vzduchu. Hodina H sice nastane za 9 minut, ale tak 
dlouho tým nemůže čekat. 
Cutlass startuje, přičemž kulometem ničí sochu, a přilétá na pomoc. 
Do hodiny H zbývá 5 minut. Prví nálože vybuchují a Černá legie zmateně střílí do džungle. 
Wood a Hart vidí exploze v obranné síti, což znamená, že to Hunter dokázal. Stíhačky Feline 
se rozdělují do dvou skupin, prolétají trhlinami v linii a útočí na vnitřní obranu. Helikoptéry a 
transportéry začínají startovat z předsunutých základen. 
 
Kapitola 18. 
Zatímco Feliny útočí, Cutlass Tridentu ničí pozemní obranu. Cutlass kapitána Hogana se k 
němu připojuje, protože chce pomstít jeho smrt. Souhlasí, že bude sloužit helikoptéře Tridentu 
jako ochrana při jejím průniku až k citadele.   
Watanabe nařizuje sondám, aby obě helikoptéry pronásledovaly, protože jen tak zjistí více. 
Jedna sonda zachycuje bunkr, ze kterého právě vylézá horda Legionářů. Je to místo, na kte-
rém bude zřejmě proveden kapitolský výsadek. O bunkru ale Kapitol neví a Watanabe mu 
chce proto pomoci. Nastavuje sondu na sebevražedný nálet přímo do bunkru. Následující ex-
ploze varovala všechny kapitolské jednotky, že oblast je plná podobných bunkrů, ze kterých 
vylézají posily. 
Tým Trident je explozí bunkrů zaskočen, ale právě v tu chvíli následuje útok skupinky Legio-
nářů, několika Centurionů a jednoho Razida. Všichni ihned střílí. Nová zápalná munice je 
efektivní a všichni nepřátelé jsou rychle zabiti. Následuje ale mnohem větší vlna útoku ze tří 
stran a tak se tým stahuje do kruhové formace. Pokládá napalmové granáty a utíká jediným 
volným směrem. Exploze přitahuje pozornost Legionářů, kteří pokračují v palbě a tím pádem 
se střílí navzájem. Pak přilétají Feliny, které provádí nálet a všechny Legionáře ničí. Tým 
chce infiltrovat do citadely, dokud bude probíhat letecký útok, protože potom to nebude mož-
né.  
Ragathol dostává zprávu, že obrana se hroutí. Azurwraith slibuje, že se s tím vypořádá. 
Echmeriaz pořizuje záznam obrany. Až se z tohohle Ragathol dostane, použije ho jako důkaz 
Azurwraithovy neschopnosti. A možná se potom stane pánem této citadely. 
Stíhačky jsou sestřelovány a tak velitelství nařizuje, aby byly staženy na předsunuté základny, 
jakmile vypálí své rakety. Tam mají být doplněny a znovu vyslány na útok. Hunterův a Hoga-
nův Cutlass zatím úspěšně pronikají linií a míří k citadele. Ničí při tom zbývající pozemní 
raketomety, které je naštěstí víceméně ignorují. Alverezová chce najít Huntera a jeho vojáky a 
pomoct jim. 
Trident zatím nachází další bunkr, tento je plný Ezoghúlů, kteří se chystají sestřelit stíhačky. 
Tým okamžitě zahajuje palbu. Ezoghúlové jsou zmateni a v zuřivosti střílí na nižší Legionáře. 
Dohází ke zmatku. Feliny zatím přilétají a zasypávají celou oblast submuničními bombami. 
Mnohonásobné exploze ničí celý bunkr a dokonce zasahují i samotný tým Trident. Jen Mark 
Harris je však lehce zraněn. Hunter ale ví, že příště takové štěstí mít nemusí. 
Feliny útočí na citadelu. Tohle je poslední šance, jak se může tým dostat dovnitř. Legie je 
totiž soustředěna na protiletadlovou obranu a týmu si nevšímá. Jedna stíhačka dostává zásah a 
vráží do citadely. 
Její náraz a exploze citadelu poškozují. Azurwraith díky tomu musí přemostit energii, takže 
Ragathol ji nebude mít dostatek na start. Ragathol a Echmeriaz se přesouvají do hangáru, aby 
připravili start manuálně.  
Trident se schovává do dalšího bunkru. Poškozená věž citadely padá. Tým ale nechce pokra-
čovat podzemním tunelem, protože to by mohlo být riskantní. Raději bude pokračovat po po-
vrchu, kde nikdo nehlídá. Bunkr pro jistotu zaminovává a odpaluje. 



Hoganův Cutlass letí vyzvednout katapultovaného pilota, Cutlass Tridentu zachycuje explozi 
bunkru a tak ji letí prověřit. Cutlass přistává a nabírá Huntera a celý tým. Hoganův Cutlass 
zatím hlásí, že objevil snazší cestu do citadely. Z brány citadely zatím vybíhá velká horda a 
tak do ní helikoptéra vystřeluje jednu raketu. Brána je zasypána.  
Watanabe a Ozawa pokračují ve sledování. Herculesy a AH-19 se blíží. Sondy se rozmisťují, 
aby všechno lépe zachytily. 
Cutlassy letí ke kopuli hangáru, která byla náletem stíhaček poškozena. Protože chce Legie 
Kovanovou odvést mimo planetu, je jasné, že to bude odsud. Kovanová tedy může být někde 
poblíž. Cutlass týmu Trident se připravuje na výsadek, zatímco Hoganův Cutlass krouží ko-
lem a hlídá.  
Zatím dosedají Herculesy a vysazují pěchotu. Je zde i Big Bob Watts. AH-19 létají kolem a 
čistí území od všech přeživších Legionářů.  
Cutlass střílí do kupole, aby ji zničil kompletně a mohl vletět dovnitř. Pod kupolí je několik 
stovek metrů hluboká šachta, vedoucí kamsi do podzemí.  
 
Kapitola 19. 
Ragathol se již připravuje na odlet. Stačí už jen doplnit energii a dočerpat palivo. Tekron Sha-
guhl se o to osobně postará. Protože byla právě zničena kupole hangáru, musí být odklizeny 
trosky, které dopadly na startovní plochu. Legionáři je jdou odstranit, ovšem náhle jsou po-
stříleni mohutnou palbou Cutlasse.  
Watts a jeho vojáci zajistili další bunkr. Prázdné Herculesy zatím začaly startovat, protože po 
nich Legie začala střílet. Několik z nich je zničeno. Feliny opětují palbu a ničí obranná stano-
viště. Z nitra bunkru se hrne další vlna Legionářů, Watts a jeho muži se připravují na obranu. 
Cutlass Tridentu pokračuje ve střelbě, dokud nejsou všichni nepřátelé mrtví. Ragathol nařizu-
je ozbrojit tým kacířů Kyla Mortuse, protože on jediný dokázal proti speciální jednotce 
úspěšně bojovat.  
Watanabe zjišťuje, že obrana citadely je na 30 procentech. Zbytek sil Legie se ale chystá na 
protiútok a proto není jasné, kdo nakonec vyhraje. Watanabe se to snaží zvrátit ve prospěch 
lidstva alespoň tak, že navádí další sondu na sebevražedný útok do jedné ze dvou severních 
bran.  
Cutlass shazuje submuniční bombu, aby měl jistotu, že dole už nikdo není. Vybuchuje první 
várka minibomb. Ragathol zatím odchází pro posily. Mortus  a jeho tým musí ubránit hangár 
sám.  
Příval Legie z bunkru byl zastaven, ale poručík Bobova týmu byl zraněn a tak přebírá velení. 
Nařizuje, aby ho vojáci následovali do tunelu, protože jen tak mohou zastavit další přívaly.  
Vybuchuje druhá várka minibomb. Poté Cutlass vysazuje tým po lanech a odlétá. Kacíři si 
myslí, že nepřítel to vzdal, ale Shaguhl varuje, že tým možná útočí z jiného východu. Obránci 
se jdou tedy přeskupit. Tým Trident si zatím úspěšně prostřílel cestu ven. Hunter zakázal pou-
žívat granáty a protipancéřovou munici – kdyby dostala zásah loď třídy Gamma, došlo by ke 
katastrofální explozi jejího paliva. V záchvatu zuřivosti ovšem Hunter sám jeden granát pou-
žívá, naštěstí se nic vážného nestalo. Všichni mohou používat jen napalmové granáty.  
Ragathol se vrátil z velitelství. Azurwraith mu prý nechce dát žádné posily, své Neposkvrněné 
fúrie má jako osobní ochranku. Ragathol ale místo nich sehnal něco jiného… Je odhodlán 
zaútočit na tým osobně, s pomocí Nekromutantů a kacířů.  
Tým ho vidí přicházet a Jackob Shacker do něj střílí rotačním kulometem a Diane Parkerová 
ostřelovací puškou. Caliqabaal dostal zásah, zápalná munice ho doslova upálila zaživa. 
Echmeriaz, Ragathol a kacíři se zatím kryjí. Do místnosti vlétá roj malých tvorů Nefei. 
Tým si nejdřív myslí, že je to jen oblak plynu. Rodgers to jde prozkoumat zblízka, ale Nefei 
ho obklopují a trhají na kusy. Pak útočí na Harrise, Halstona a Venettiho. Hunter nařizuje 
ústup. Palba ty tvory jen přitahuje a rozzuřuje. 



Je jasné, že jsou citliví na teplo. Tým po nich hází napalmové granáty a střílí z pistolí a bro-
kovnic. Rozhazuje také světlice, aby odlákal jejich pozornost. Mortus navrhuje zaútočit, do-
kud je tým zmaten. 
Všude je dým z plamenů, kacíři ho používají jako krytí. Pomocí teleportačních kouzel se do-
stávají zákeřně až těsně k nepřátelům. Hunter dostal zásah a padl k zemi. Kacíř Rich Dorr 
znenadání zaútočil na Parkerovou, ale při tom šlápl na Nefei, která ho kousla do boty. Dorr 
upadl a Halston mu zasekl do krku nůž. Další kacíř je snadno zastřelen. Ostatní utíkají. Tým 
se připravuje na další boj, ale nejdřív musí najít mrtvé tělo Rogerse, aby si vzal jeho vybavení. 
Tým si uvědomuje, že stojí proti těm stejným kacířům, jako v Atlantis. 
Ragathol je zklamán, že Nefei neuspěly a volá o posily. 
Tým zatím nachází ukrytou plačící ženu. Myslí si, že je to Kovanová. Žena je prosí, aby ji 
zachránili. Ve skutečnosti to je ale Monica Lewisová, kacířka. Levinová ji zastřelila brokov-
nicí, protože Lewisová měla připravenou pistoli a chystala se vystřelit. Zbytek týmu její mas-
kování nedokázal prohlédnout, zřejmě to byl účinek nějakého iluzorního kouzla. Citadela se 
začíná bortit. Její velitelství je zničeno, Azurwraith je pravděpodobně mrtvý. Žádné posily 
tedy nebudou. Ragathol má poslední nápad – přenese Kovanovou do své komnaty. 
Tým zajal kacíře Mortuse, který byl neozbrojený. Hunter ho chce vyslýchat, ale Mortus zá-
keřně sesílá kouzlo a celý tým padá v bolestech k zemi. Hunter ze všech sil zvedá pušku a 
Mortuse zabíjí. Ihned poté následuje útok a tak se tým připravuje. Všichni kacíři jsou úspěšně 
postříleni. 
Watanabe a Ozawa sledují operaci. Nechtějí posílat sondy až do citadely, protože by mohli 
narušit snahu týmu. 
Tým zatím našel mrtvého Rogerse. Bere si jeho vybavení a ničí jeho vysílačku, aby ji nikdo 
nemohl zneužít k odposlechu. Hunter si bere jeho dogtag.  
 
Kapitola 20. 
Velení dostává zprávu, že tým je úspěšně v citadele – podaly ji posádky Felinů poté, co jim 
Cutlassy na poslední chvíli zabránily v náletu, který by tým pravděpodobně nepřežil.  
Echmeriaz zákeřně útočí na Huntera autogenem, ale Levinová ho včas zastřelila. Tým poté 
nachází kacíře Dentona Landise, který je bezmocný a vzdává se. Chce spolupracovat a tak 
prozrazuje, kde je Ragathol a Kovanová. Hunter ale s kacíři nemá žádné slitování a tak ho 
zabíjí. Hangár je kompletně vyčištěn. Venetti musí podminovat kurýra – až exploduje, zničí 
celý hangár a možná i citadelu. To už ale bude tým dávno pryč. Levinová, Shacker a Parkero-
vá jdou s Hunterem pro Kovanovou. Halston a David Redfield zatím budou krýt Venettiho.  
Ragathol přichází k Praecorovi a nařizuje mu, aby Kovanovou odpojil. Odnáší ji do své kom-
naty, kde chce vyvolat portál a zmizet v něm. Je to sice riskantnější způsob cestování, ale není 
jiná možnost.  
Hunter a jeho část týmu se probojovává skrz Nekromutanty a utkává se se zraněným Ezogh-
úlem, kterého ničí granáty a ostřelovacími puškami. Nachází ošetřovnu, která je plná přívěti-
vého lidského personálu, což je neobvyklé. Lékaři týmu nabízí pomoc, ale Hunter jen chce 
Kovanovou. Na ošetřovnu vbíhá Watts a týmu přikazuje, aby okamžitě zalehl k zemi. Násle-
duje mohutná palba z kulometu. Všichni lékaři jsou mrtví. Ukazuje se, že to byla jen iluze. 
Místo lékařů na zemi leží mrtvoly Kurátorů, včetně Praecora. Watts se představuje a tým je 
překvapen, že se setkává tváří v tvář s tak slavným bojovníkem. Vysvětluje, že je jediný pře-
živší ze skupinky, kterou vedl skrze tunely. Někteří byli zabiti, jiní utekli, když jim došla mu-
nice. Watts se připojuje k týmu. 
Velitelství dostává hlášení, že letounům dochází munice. Feliny a AH-19 už téměř nemají 
žádné rakety, základnám se tenčí zásoby. Legie stále bojuje s fanatickým zápalem a nevzdává 
se. Možná se bude muset Kapitol stáhnout. Wood ale na tohle nechce nikdy přistoupit. Útok 
musí pokračovat za každou cenu.      



Tým se připravuje zasáhnout do předsálí komnaty, kde je Kovanová. Všichni dovnitř vhazují 
omračující flash-bang granáty a střílí z brokovnic. Ragatholův doprovod je mrtev a tým se 
ujímá stále nevnímající Kovanové. Hunter jde do komnaty, kde nachází Ragathola, jak otevírá 
dimenzní bránu. Místnost je zalitá Černou symetrií a Hunter se chvíli nemůže vůbec hýbat. 
Kouzlu ale za chvíli odolává a střílí do Nefarita dávku z pušky. Zásah Ragathola odmrštil do 
portálu, který se za ním ihned uzavřel.  
Tým bere Kovanovou a utíká pryč, protože zbytek sil Legie se blíží, aby vetřelce zničil. Hází 
za sebou napalmové granáty, aby své pronásledovatele zbrzdily. Tým vbíhá do hangáru, kde 
již čeká Venetti, Halston a Redfield. Volají Cutlass, aby je naložil. Druhý Cutlass zatím musí 
varovat velitelství, aby stáhlo všechny pozemní síly. Citadela za chvíli exploduje, všichni se 
musí evakuovat do bezpečné vzdálenosti. 
Cutlass vylétá ze šachty a hází dolů poslední submuniční bombu. Následuje dvojitá exploze, 
která síly Legie ničí. Všichni vojáci Kapitolu se zatím stahují pryč, Legie podniká velký pro-
tiútok a zabírá zpět ztracená území. Následuje ale obrovitá exploze celé citadely. Watanabe a 
Ozawa cítí otřesy půdy až v jejich pozorovací stanici. Tlaková vlna některé letouny zničila, 
ale většině se podařilo včas odletět. Černá legie byla vlnou smetena kompletně – vše co z ní 
zbylo Kapitol poté snadno porazil. 
Velitelství posílá zprávu, aby tým Kovanovou dopravil do Atlantis. Cestou se k nim připojí 
eskorta a tankovací letouny na doplnění paliva. Hunter a Alverezová mají za úkol Kovanovou 
doprovázet na Lunu. 
Celá oblast s citadelou se zatím propadá hluboko pod zem, protože byla podkopána podzem-
ními tunely a sklepeními. První základna Černé legie na Venuši, během jejího druhého vpádu, 
byla úspěšně zničena… 


