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MUTANT CHRONICLES 
GREAT BATTLE FOR CERES 

 
 
Od Velké bitvy o Ganymedes uplynuly již dva roky. Korporace I mperiál se pom ěrně rychle vy-
léčila z utrp ěných škod a dokázala opevnit Ganymedes p řed dalšími útoky. P řesto všechno 
však mnohé základny korporací i Černé legie na povrchu Jupiterova m ěsíce zůstaly. Všem t ěm-
to agresor ům je ale jasné, že ovládnutí Ganymedu je již nemožné, a proto se soust řeďují na 
jiné operace.  Lidstvo ale ani zdaleka netuší, že Slune ční soustavu čeká další velké krveprolití. 
 
 
Imperiál za ty dva roky obnovil všechny své zničené základny po celém Ganymedu, včetně vojenské zá-
kladny Stonewall Fortress, která se nachází v oblasti Asgard Sector. A právě tato základna se stala důleži-
tým činitelem v dalších dějinách. 
 
Jeden z vojáků, kteří byli zrovna na stráži ve vysokých pozorovacích věžích, zahlédl na obzoru nějaký po-
hyb. Vzal si dalekohled, aby ten pohyb prozkoumal trochu podrobněji. Chvilku nebylo moc zřetelné, co se to 
vlastně hýbe. Bylo to příliš malé a pomalé a chvílemi se to vůbec nehýbalo. Vojákovi to nedalo a tak to 
pozoroval dále. Nevěděl, jestli je to nějaké nebezpečí – mohl by varovat velitele, který by rychle vyhlásil 
pohotovost. Ale kdyby se ukázalo, že to je něco neškodného, voják by byl napomenut za planý poplach. 
Voják chtěl proto mít jistotu. Po několika minutách se objekt přiblížil – očividně mířil přímo k základně. Voják 
zaostřil dalekohled a konečně tak spatřil onu věc – byla to lidská postava. Zdálo se, že kulhá a jen taktak 
stojí na nohou. 
 
Voják informoval své kolegy a poté vše ohlásil veliteli. Velitel vyslal k té postavě oddíl vojáků, Záklaďáků, 
aby zjistili, o koho se jedná. Vojáci se vydali vstříc k postavě, se zbraněmi připravenými. Jak se k ní blížili, 
začali postupně rozeznávat některé detaily. Byl to muž, v brnění imperiálního původu. Barevné schéma 
odpovídalo Beranům, místní polární jednotce. Za chvíli bylo jasné, že ten muž je zraněn a zcela vyčerpán. 
Když spatřil, že se k němu blíží záchrana, upadl vysílením na zem a bez hnutí ležel. Vojáci zrychlili tempo a 
připravili zdravotnický kufřík, aby neznámému pomohli.  
 
Doběhli k němu a zkontrolovali údaje z jeho BMC počítače – zdálo se, že muž nemá žádné vážné poranění, 
ovšem jeho krevní tlak je nízký a tep pomalý. Prohlédli jeho tělo a zjistili, že má zlomenou nohu a ruku a 
brnění v těch částí je poškozeno nějakými silnými zásahy. Ptali se ho, kdo je a odkud přišel, ovšem muž 
nebyl schopen žádné odpovědi. Byl vyhublý a špinavý, na první pohled bylo jasné, že toho poslední dobou 
prožil dost. Dva vojáci pomohli muži na nohy a podpírali ho, aby byl schopen chůze. Oddíl se ihned vrátil 
zpět do základny.  
 
Muž byl ihned přenesen na ošetřovnu, kde se o něj místní lékaři postarali. Umyli ho, napojili ho na nitrožilní 
výživu a zlepšili jeho celkový zdravotní stav. Vyšetření ukázalo, že muž je silně podvyživen a jeho dýchací 
soustava je zanesena popílkem sopečného původu. Velitel základny se od něj snažil dozvědět víc, ale 
marně. Muž u sebe neměl vojenské známky, které by prozradily jeho jméno a původ. Zdálo se, že je na tom 
psychicky dost špatně. Takhle to pokračovalo celý týden.  
 
Jednoho dne muž promluvil, poprvé za celou tu dobu. Tato novinka se rychle roznesla po celé základně a 
upoutala pozornost velitele základny. Zdálo se, že muž je už na tom lépe a je schopen sám jíst a už nemusí 
jen nečinně ležet na nemocničním lůžku. Velitel přišel za mužem, aby se ho zeptal na jeho příběh. Muž se 
představil – je to Charles Brown, poručík Beranů, který beze stop zmizel na konci Velké bitvy o Ganymedes 
před dvěma lety. Velitel byl touto informací překvapen. Netušil, že nějaký MIA voják z té bitvy se ještě ně-
kdy ukáže. Další den se konal vojenský výslech – velitel potřeboval vše sepsat do protokolu a ten odeslat 
hlavnímu velitelství v oblasti Galileo Regio a také na Viktorii. 
 
Brown seděl v malé místnosti, kde byl stůl se záznamníkem. Naproti němu seděl velitel základny, který 
pokládal otázky. Brown mu vypráví celý svůj příběh: Vše začalo, když zrovna útočili na onen teleportační 
portál v oblasti Asgard Sector, když najednou zazářil jasným světlem a explodoval. Viděl, jak ho a další 
vojáky kolem pohltilo to jasné světlo – a v příští vteřině ztratil vědomí. Když se probral, nepoznával okolí. 
Všude byla cítit síra. Když vstal a rozhlédl se, zjistil, že všude kolem jsou magmatické oceány a četné sop-
ky. Nebe křižovaly ohromné blesky a bylo dost horko. Pak našel další vojáky, které to světlo pohltilo s ním. 
Byli převážně z Imperiálu, ovšem někteří pocházeli z ostatních korporací a několik dokonce i z Bratrstva. 
Bylo jich celkem 58. Kromě toho tu byly také tři jejich obrněné transportéry, ovšem zcela zničené. Zpočátku 
nevěděli, co se to stalo a kde to jsou. Ať to bylo kdekoliv, žádná z planet vnitřní Sluneční soustavy to neby-
la. A pak jim to postupně došlo – stáli rovnou na Neru! Ten teleportační portál je během svého zničení pře-
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sunul tam, odkud přesouval ty Černé legionáře. Bylo jim jasné, že jsou ztraceni, ovšem protože jim nehrozi-
lo přímé nebezpečí, neztráceli naději. Postavili tábor, ty tři vraky transportérů použili jako přístřešky a jejich 
lékařské zásoby použili k ošetření zraněných. Každý dostal pušku a dost munice, aby se mohl bránit pří-
padným legionářům. Ale bylo jim předem jasné, že pokud by je napadli, byl by to stejně jejich konec.  
 
Takhle přežívali asi týden. Pak se rozhodli, že prozkoumají okolí. Rozdělili se do čtyř týmů a každý šel jed-
ním směrem. Vysílačky byly rušené těmi bouřemi v atmosféře, takže spolu nemohli mluvit. Ale i kdyby fun-
govaly, stejně je nechtěli použít, aby je náhodou Černá legie neslyšela. Prozkoumávali nejbližší okolí, které 
se zdálo zprvu dosti pusté. Dvacet kilometrů od jejich pozice našli druhý portál – identický s tím, který byl na 
Ganymedu. V jeho okolí se zdržovalo několik kohort a vozidel, ale žádná velká obrana to nebyla. Černá 
legie zřejmě zjistila, že druhý portál byl zničen, takže tento už nemá význam. 
 
Další týden byl kritický – došli jim všechny polní příděly proviantu a i voda. Pátrali proto po čemkoliv, co by 
šlo sníst, ale marně. Pak začali umírat první z nich, na celkové vyčerpání. Těm ostatním nezbývalo nic 
jiného, než že museli mrtvá těla sníst. Šetřili s nimi, aby zásoba vydržela co nejdéle. Takhle to trvalo asi tři 
měsíce, na konci jich zbylo jen osm. A někdy v tu dobu měli štěstí v neštěstí – sedmdesát kilometrů od 
tábora objevili malou pevnůstku Černé legie. Rozhodli se, že do ní infiltrují, ve snaze získat jídlo a pití. Měli 
štěstí, pevnůstka byla slabě hlídaná a ve skladišti našli syrové maso a krev, zřejmě používané jako krmivo 
pro nějaké bestie. To byl jejich zdroj potravy pro další rok a půl. Nejprve ale museli pozabíjet to málo legio-
nářů, které pevnůstku hlídalo – a od těch dob měli klid. Ovšem za ten rok a půl se jejich duševní stav dosti 
zhroutil – ponorková nemoc a neutuchající pocit beznaděje. Nero jim připomínalo Peklo, a to doslova. Ale 
možná to bylo temným vlivem Černé symetrie, který obklopoval vše kolem nich. Proto se ani nedivili, když 
tři muži zešíleli. Pokusili se těch pět ostatních zabít, ale dva z nich se podařilo zastřelit. Třetí se zastřelil 
sám, aby ukončil své trápení. 
  
O několik dní později z nejvyššího vrcholku věže trojice přeživších zahlédla gigantickou legii, podle odhadu 
musela mít něco přes pět set milionů mužů. Byla skutečně obrovská – a přesouvala se k portálu. Okamžitě 
je napadlo, že Černá legie chystá další invazi. Byla to jejich šance, jak se z Nera dostat – proplížit se k 
portálu a přesunout se spolu s legionáři. Ihned začali jednat. Vzali všechny zásoby a zbraně a vydali se 
vstříc téměř jisté smrti, neměli na výběr. Byli dost blízko, schovaní za skalním výběžkem – viděli, jak nějaký 
nefarit mluvil něco o Ceresu a poté začal připravovat aktivaci portálu, když tu náhle jeden muž shodil svým 
pohybem kamínky, které upoutali nefaritovu pozornost. Ihned se vydal k jejich pozici a snadno je nalezl. 
Muži bojovali dobře, ale nefarit byl silný a brzy dva z nich zabil. Brown přežil jako poslední, i když dosti 
poraněný, a snažil se běžet co nejrychleji do portálu, v jehož středu se již zjevila malinkatá štěrbina světla. 
Za svými zády slyšel, jak nefarit střílí – dostal zásah do nohy a do ruky – ale v příští vteřině se přenesl do 
známých míst, do pustiny Ganymedu. A dál to imperiální velitel zná... 
 
Velitel základny má jasno – Černá legie hodlá zaútočit na Ceres, jeden z největších objektů v Pásu asteroi-
dů. Velitel si poté povídá s jedním ze svých důstojníků. Ten Brownovi ale nevěří. Brown je Beran s výcvi-
kem v polárních oblastech, v boji proti korporacím. A jako jediný přežil dvouletý pobyt na magmatickém 
Neru plném legionářů, což je nadmíru podezřelé. Důstojník si myslí, že Brown je ve skutečnosti konverto-
vaný na stranu Temnoty. Velitel však namítá, že pokud by pracoval pro Černou legii, pak by zřejmě nevy-
zrazoval cíl útoku. Důstojník však připomíná, že během Velké bitvy o Ganymedes šlo Černé legii o velkou 
bitvu; čím větší bitva, tím více přesunutých posil. Věří, že Černá legie chce do toho zatáhnout opět všechny 
frakce, proto neváhá rozšířit informaci o útoku. Velitel se nechává přemluvit a chce kontaktovat IKB, aby 
Browna tajně pozorovalo. Ovšem důstojník mu doporučuje, aby kontaktoval Inkvizici. Velitel souhlasně 
přikývl, ale myslel si své. Brownovi věřil, mluvil dost přesvědčivě. Bylo jasné, že si vytrpěl peklo. Ale Inkvizi-
ci raději přesto kontaktoval. 
 
V nemocnici na asteroidu Victoria začala právě ranní směna. Doktor procházel spisy pacientů, aby zjistil, 
jak jsou na tom. Před dvěma lety sem Imperiál přivezl několik stovek vojáků se středně vážnými zraněními, 
všichni bojovali ve Velké bitvě o Ganymedes. Za ty dva roky se ale všichni úspěšně vyléčili a vrátili zpět do 
služby – kromě jednoho. Michael Paxton. Utrpěl těžká zranění během osobního souboje s nižšími veliteli 
Černé legie. Polní doktor ho obživil a poté byl Paxton stabilizován v základně Stonewall Fortress. Nakonec 
byl převezen na Victorii, na doléčení. Od těch dob tu Paxton leží v kómatu. Doktor je odhodlán Paxtona 
odpojit od přístrojů, protože je to jen žijící mrtvola. Další doktoři však namítají, že se jeho rány zahojily a 
nervový systém vykazuje aktivitu. Dochází tedy k hlasování – doktoři odhlasovali jeho odpojení. Chvilku 
poté, co je odpojen, však začne Paxtonův organizmus chvilkově vykazovat zvýšenou aktivitu, ovšem poté 
zas umírá. Doktoři ho tedy rychle obživují. Je jasné, že Paxton se začíná probouzet.  
 
Velitel základny Stonewall Fortress odeslal radiovou zprávu na Lunu, ve které žádal o inkviziční tým Bra-
trstva. Zpráva sice došla, ovšem Bratrstvo nebylo jediné, které ji zachytilo. Bauhauská špionážní základna 
na Venuši, která se zaměřuje na odposlouchávání radiových komunikací, zprávu zachytila a snadno dekó-
dovala. Ihned byl informován Úřad pro tajnosti, který varoval Ministerstvo Války. Vévodové Elektoři usoudili, 
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že vpád Černé legie na Ceres bude osudný pro celý Pás asteroidů. Ale na druhou stranu, Černá legie se 
postará o zničení všech základen Kybertroniku na onom planetoidu, takže Kybertronik bude oslaben a pak 
už nebude žádný problém ho vyřídit zcela. Vévodové Elektoři se rozhodli, že sestaví bojovou flotilu a vyšlou 
ji do Pásu asteroidů. Úkolem flotily bude z povzdálí monitorovat celou situaci. Jakmile by hrozilo, že Černá 
legie se rozšíří z Ceresu i na ostatní asteroidy, bude muset zasáhnout. Ještě ten den byl vydán rozkaz k 
mobilizaci. Byla sestavena flotila, v jejímž čele stojí Hindenmann, juggernaught třídy Richthausen, jehož 
velitelem je admirál Alexander Sternberg. 
 
V jistém mishimském výcvikovém táboře na Merkuru zrovna probíhal tvrdý výcvik nových Samurajů, když 
na dveře tréninkové místnosti kdosi zaklepal. Samurajský mistr šel otevřít a ve dveřích spatřil dva muže 
v černých sakách. Muži vysvětlují, že je poslal samotný Lord Moya. Mishima prý vyhlásila mobilizaci. V okolí 
asteroidu Ceres se možná co nevidět objeví obrovská armáda Černé legie, pokud se tedy tak už nestalo. 
Moya chce být u toho, aby pomohl bránit majetek Kybertroniku. Doufá, že tak na oplátku od Kybertroniku 
dostane další cenné technologie. Shromažďujeme proto všechny bojeschopné muže. Dvojice vyslanců 
proto chce vědět, zda-li jsou noví Samurajové již dostatečně vycvičeni pro nadcházející boj. 
 
Mistr potvrzuje, že několik Samurajů je již připraveno bojovat, včetně Yoshiho – mladého a nadaného bo-
jovníka. Všichni bojeschopní Samurajové se mají zítra přesunout do hlavního města Longshore, odkud 
budou převezeni na paluby lodí, které již čekají na orbitě. Pokud mistr chce, může letět také. 
 
Kapitán John Anderson se na Victorii věnoval rutinním záležitostem. Jeho nová loď, HSSS Victory 2, byla 
ve výstavbě už rok a půl a pokrok byl velmi pomalý. Najednou se na obrazovce kapitánova monitoru objevi-
la nová zpráva – od námořního admirála Victora Grahama, velitele IN (Imperial Navy). Graham v ní píše, že 
Anderson je dočasně přeložen z postu zástupného velitele HSSS Queen třídy Hunter na vlajkovou loď 
Třetího útočného svazu flotil, HSSS Hood  třídy Slayer. Bude sloužit pod admirálem Hamiltonem. Má na-
stoupit zítra ráno v 9:00 na kotvícím můstku HSSS Hood. Jelikož byl Anderson shledán důvěryhodným, 
Graham ho informoval, že Třetí svaz vyráží zítra k Ceresu, z důvodu zesílené aktivity Černé legie.  
 
James Kowalsky seděl za stolem své pracovny. Vřelo to v něm a hleděl na úzké, lomené okno ve stěně 
naproti sobě. Lord Matawa byl mrtev a s ním tři agenti Kartelu. Atentát proběhl naprosto čistě, beze svědků 
a stop. Jimmy neměl čeho se chytit. Proklínal den, kdy dostal tohoto diplomata z Mishimy na starost. Jeho 
kariéra vypadala velmi slibně. Po Velké bitvě o Ganymedes byl několikráte povýšen, a tak se dostal do 
velícího orgánu BEI. Přísun nových informací se zdál být nekonečný. Konečně! Léta dřiny přinesla kýžený 
zisk. Jeho nadřízení z CBI s ním byli nad míru spokojeni. Jimmy se dostal na vrchol. Opojen úspěchem a 
mocí. A na incident s agentem BII úplně zapomněl. To vše se teď mohlo změnit. Lord Matawa byl hodně 
důležitým členem Kartelu a to jistě přitáhne pozornost BII. Jimmy to teď potřeboval zařídit tak, aby na něj 
padlo co nejméně viny a odvrátil pozornost BII. 
 
Samuraj Yoshi dostal velmi kvalitní výzbroj a byl poslán do Longshore, kde se už shromažďovali další vojá-
ci, čekající na transport. Zde se rozloučil se svými přáteli – oni jeli nějak jinam, zatímco on jediný ze Samu-
rajů dostal za úkol letět k Ceresu. Transportní loď ho odvezla na palubu lodi Kyoto, juggernaughtu třídy 
Shogun, který je vlajkovou lodí mishimské flotily určené pro tuto operaci. Yoshi byl ubytován v malé kajutě, 
kde měl dost času na trénování. Tasil tedy svou katanu, postavil se do postoje a začal počítat a přitom ude-
řil do imaginárního protivníka. Kyoto se začal pohybovat... 
 
V monitorovacím středisku Kybertroniku na Ceresu byl již dlouho klid. Několik operátorů sedělo před moni-
tory, které zobrazovaly pohyb všech plavidel v okolí Ceresu a také veškerou komunikaci. Náhle se na moni-
torech začaly zobrazovat červeně blikající varovné informace. Všichni operátoři ihned zpozorněli. Jeden z 
nich zavolal velitele. Velitel byl informován, že bylo ztraceno spojení se sektory 3, 5, 7 a 16 – a to současně 
a zcela bez jakéhokoliv varování. Není jasné, proč se tak stalo, a tak velitel nařídil vypustit průzkumné son-
dy do těchto sektorů a také do sektorů 1, 2, 4 a 6, pro všechny případy. Z povrchu Ceresu odstartovaly 
nosné rakety. Jakmile opustily atmosféru, jejich hlavice se otevřely a z nich vyletěly průzkumné sondy, kaž-
dá do jednoho sektoru. 
 
Náborové centrum žoldnéřského oddělení Kartelu, FLIC, v Luna City najímalo mnohé lidi, ale takového 
muže, který právě vstoupil, tu snad ještě neměli. Když muž přistoupil k přepážce, úředník se na něj otočil 
dosti nevlídně. Muž byl značně neupravený a špinavý, oblečený ve starých šatech, ale měl docela vypraco-
vanou postavu. Za pasem měl svoji jedinou zbraň – nůž. Úředník se ho zeptal, jestli nehledá práci. Kartel 
totiž zrovna potřebuje nějaké vojáky do operace u Ceresu. Muž, s německým přízvukem, tu práci bere. 
 
Úředník ho tedy posílá do Mastervillského komunikačního centra (MCC – Masterville Communication Cen-
ter), kde již čeká civilní dopravní loď s dalšími žoldnéři na palubě. K převozu byla vybrána civilní loď, aby 
neupoutávala tolik pozornosti ostatních frakcí. Mezi Pásem asteroidů a Lunou totiž denně létají desítky 
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civilních lodí, takže nikdo nedostane žádné podezření. Kapitán lodi má velkou zásobu vybavení a zbraní, 
takže muž si může sehnat, co potřebuje, přímo u něj. 
 
Do kanceláře velitelství BEI, kde se Kowalsky stále nacházel, přišel jeho podřízený Rees i s baronem Erli-
cem Virtzem, bauhauským šlechticem. Rees dostal za úkol najít Virtze, zatknout ho a přivést do velitelství. 
Virtza je velmi rozzloben a znechucen nečestným jednáním Reese. Dostal prý úřední list, ve kterém byl 
zván ke schůzce s Kowalským – a místo toho mu po cestě Rees sdělil, že je zatčen, a zabavil jeho osobní 
zbraň. Kowalsky na něj hleděl, dokud další dva agenti z eskorty nezaujali místa za oním mužem. Jimmy se 
zamyslel. Baron Erlic Virtza byl opravdu urozený muž, třetí syn nižšího šlechtice z Bauhausu, jehož rodina 
byla ochotna zaplatit, jen aby jej dostala pryč z domu. Jinými slovy, byl někým méně užitečným než prů-
měrný skladištní dělník nebo kopáč. A z obou těchto prací by ho pro neschopnost do týdne vyhodili. Ale tak 
to bylo, jestliže člověk stoupal ve velitelském žebříčku výše, získával pod své vedení více zdrojů a lidí. 
Bohužel často i takové, jako byl baron.  
 
Virtza chce vědět, kým vlastně Kowalsky je, že má pravomoc k takovémuto chování. Kowalsky ho informu-
je, že je jeho nejvyšším nadřízeným a poručil mu, aby si sednul na židli. Dva agenti se napřímili, připraveni 
srazit barona k zemi. Poprvé se Virtza pořádně podíval do jejich tváří. Zamrkal a pomalu si sedl. Pohledem 
klouzal od jednoho muže v místnosti k druhému. Nevěděl, o co tu vlastně jde. Pokoušel se zachovat vzteklý 
hlas, teď se mu však chvěl. Kowalsky ho informuje, že byl zatčen za zradu, ale Virtza to popírá. Kowalsky 
vše vysvětluje – Virtza vzal úplatek a příslib moci, pokud Bauhausu sežene informace o Lordu Matawovi. 
Virtza přiznává, že měl na starost agendu o onom Lordovi, ale že by nikdy nic nevyzradil. Ovšem Kowalsky 
má důkazy, které však baron odmítá. Kowalsky tedy vyhrožuje, že by nebylo dobré zatahovat před vojenský 
soud celý Vznešený rod Virtza, jistě by pak přišel o svoji čest a výsady. 
 
Tohle na Virtze zapůsobilo a chce vědět, co má tedy udělat. Kowalsky mu říká, že už pro BEI nemůže dále 
pracovat – musí podepsat odstupující dokument. BEI ho pak propustí zpět domů. Jeho starší bratr nebude 
prvním šlechticem, který bude muset pro mladšího bratra najít jinou kariéru. Je to menší problém než 
zostuzení rodinného jména. Když Virtza dokument podepsal, Jimmy pokynul třem agentům, aby přistoupili 
blíž. Dva uchopili barona za paže, zatímco třetí mu uvázal smyčku kolem krku. Židle se s rachocením pře-
vrhla a Virtzovi se v ní zachytily nohy, takže je nemohl dostat pod sebe. Kowalsky naklonil hlavu a díval se, 
jak Virtzovi pomalu dochází, že je na prahu smrti. Brzy jeho podpatky vydupaly do podlahy krátké staccato 
a zakrátko byl muž mrtev.  
 
Jimmy úhledně složil listy podepsaného papíru a poručil svým agentům, aby odnesli Virtza do jeho kancelá-
ře a nastražili ho tam tak, aby to vypadalo, že se oběsil na lustru. Jeho rezignace a přiznání k celému činu 
(které bylo v dokumentech také zahrnuto a kterého si Virtza nevšiml) má být položeno na místo, kde ho 
vyšetřovatelé snadno najdou. Po odchodu agentů zvažoval svoji volbu. Virtza musel zemřít, nebyla jiná 
možnost. Byla to krysa, které by se stejně jednou musel zbavit. Nezáleželo na tom, zda Virtza zradil a vy-
zvídal pro Bauhaus. Záleželo na tom, aby Jimmy odvrátil pozornost BII od svojí osoby na někoho jiného. 
Kostky byly vrženy, jak se říká. 
 
Onen žoldnéř FLICu se dostavil do Mastervillského komunikačního centra a od kapitána nafasoval unifor-
mu, brokovnici a dostatek munice. Pak už se mohlo letět. Kapitán měl malou civilní dopravní loď N-60, pro 
60 pasažérů, vypadala docela obyčejně. Loď se rozjela po ranveji a opustila Lunu. Když byla v dostatečné 
vzdálenosti od Luny a všech jejích radarových základen, kapitán aktivoval Harrisonův pohon. Taková úpra-
va byla u civilní lodě neobvyklá, ale zřejmě se jednalo o speciální loď Kartelu. Loď otevřela prostorovou 
trhlinu a během pár vteřin v ní zmizela.  
 
Špionážní služby všech korporací pracovaly rychle a přesně – zpráva o možném vniku Černé legie se rych-
le rozšířila. Kapitol vyslal svoji velkou flotilu, pod vedením admirála Martina Goldberga v čele CSS Mor-
ningstar, dreadnoughtu třídy Bird of Prey. Flotila byla svolána velmi rychle a stejně tak rychle se přesunula i 
k Pásu asteroidů, do míst, kde se nachází Ceres. Nevýhodou případného boje v této oblasti je fakt, že velké 
lodě nebudou moci proniknout všude, kvůli velké koncentraci menších asteroidů. Boj tedy budou muset 
rozhodnout především stíhače, útočné letouny a taktické bombardéry. Kapitol však spoléhá na svoji vynika-
jící leteckou techniku a dobře vycvičené piloty.  
 
Admirál Goldberg má také za úkol postavit několik předsunutých pozorovacích stanic na terraformovaných 
asteroidech. Jeden z těchto asteroidů má být vybrán za velitelství celé operace. Goldberg vybral asteroid 
Kirkwood – leží na něm totiž malá těžební kolonie neutrální firmy Asteroid Mining Inc., která má k dispozici 
dobré zázemí – výkonné radary, telekomunikační technologie a opravářské doky pro případné poškozené 
lodě. Goldberg dostal povolení přistát na Kirkwoodu s malou jednotkou a kolonii obsadit. 
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Mezitím začalo jednat i Bratrstvo. Vyslalo požadovaný tým Inkvizitorů na Ganymedes, aby začal vyslýchat 
Charlese Browna, a taktéž sestavilo velkou flotilu, kterou k Ceresu ihned vypustilo. Inkvizitoři Browna dlou-
ho a pečlivě vyslýchali, ale vše, co říkal, se zdálo být pravdou. Jeho mysl nebyla zasažena Temnotou.  
 
Po dvanácti hodinách letu Prázdnotou se dopravní loď oddělení FLIC vynořila a pokračovala v cestě kon-
venčními motory. V dálce byl Pás asteroidů s Ceresem a několika korporačními flotilami v jeho blízkosti. 
Kapitán měl za úkol přistát na asteroidu Kirkwood, kde Kapitol vystavil svoji místní základnu. Žoldnéři se 
budou vydávat za pracovníky firmy Asteroid Mining Inc. Nikdo nedostane žádné podezření.  
 
Loď proletěla mezi oblakem malých asteroidů a po dvou hodinách už byla na orbitě Kirkwoodu. Kapitán 
kontaktoval řídící věž na povrchu a ta mu povolila přistání na ranveji číslo 5. Byla to méně používaná ranvej 
v odlehlé části asteroidní kolonie. Po přistání je jasné, že okolí ranveje je zapadákov. Je tu jen minimální 
posádka. Jen několik místních pracovníků, žádní kapitolští vojáci nejsou vidět. Ale žoldnéři musí být pro 
jistotu opatrní. Musí dělat, že o ničem neví, a nesmí provokovat – pak si jich nikdo nebude všímat. Jejich 
úkolem je zjistit, jak je Kapitol na tom – musí najít jeho zdejší sídlo, infiltrovat dovnitř, ukradnout taktické 
informace a vrátit se zpět do lodě. Pokud možno nepoužívat násilí, ale na druhou stranu, pokud by hrozilo 
jejich odhalení, nějak vojáky budou muset odstranit. Ale hlavně nesmí prozradit, že pracují pro FLIC. Po 
brífinku se skupina žoldnéřů vydává na cestu. 
 
V tu dobu průzkumné sondy Kybertroniku, které byly vyslány do podezřelých sektorů, začaly vysílat infor-
mace na Ceres. Zprávy byly dosti hrozivé – v blízkosti asteroidů Horgos, Adams, Teodorescu, Klio, Far-
point, Doppler a McLaughlin byly zachyceny lodě Černé legie. Bylo ihned zřejmé, že tyto lodě křižují mezi 
asteroidy a cosi převáží. Bližší průzkum sond ukázal, že jejich nákladem jsou tisíce Černých legionářů a 
mnoho kusů těžké techniky. Analýza tras lodí ukázala, že všechny létají od asteroidu Klio, takže se zdá, že 
tam mají svoji hlavní základnu. 
 
Velitelství ozbrojených sil Kybertroniku, MCR (Military Conflict and Resolution), a velitelství bezpečnosti, 
IES (Internal and External Security), byly ihned informovány. Velitelé zahájili okamžitou mobilizaci všech 
jednotek na Ceresu. Cybernetic Defense Network (CDN) se ihned zahltila stovkami rozkazů, příkazů a in-
formací o taktice. Všem bylo jasné, že Černá legie je tady, aby dobyla Ceres. A Kybertronik je více než 
ochoten obětovat cokoliv pro jeho záchranu. 
 
Již tomu bylo několik dní, co Černá legie přemístila na asteroid Klio další teleportační portál propojený se 
stejným portálem na Neru. Flotily pěti Nefaritských vojevůdců přemisťovaly teleportované legionáře na 
okolní asteroidy, na kterých ihned vznikaly vojenské základny. Pět z těchto asteroidů však bylo důležitějších 
– na každý z nich totiž přistála Černá loď, která byla během několika dnů přestavena na citadelu. 
 
Na asteroidu Teodorescu vznikla citadela Demnogonisova Nefaritského vojevůdce Gloghara, velitele legie 
Černých smrtí. Na asteroidu Adams vznikla citadela Muawijheovy Nefaritské vojevůdkyně Sermii, velitelky 
legie Pojídačů duší. Na asteroidu Horgos zas vznikla citadela Semaiova vojevůdce Barkkona, velitele legie 
Stínových stopařů. Na asteroidu Doppler byla postavena citadela Ilianina vojevůdce Yemmthora, velitele 
Legie Černoty. A konečně na asteroidu Farpoint vznikla citadela Algerothova vojevůdce Worggera, velitele 
legie Rezavých mečů. Worgger byl ze všech nasazených Nefaritských vojevůdců nejsilnější a proto si zalo-
žil vedlejší základnu na asteroidu McLaughlin. Tuto základnu propojil se svoji citadelou pomocí menšího 
teleportačního portálu.   
 
Asteroid Klio byl pevnostmi doslova zamořen – všechny byly zasvěceny protiletadlové obraně. Byly vyzbro-
jeny mocnými raketami s dlouhým doletem, které byly schopny zasáhnout i vesmírné lodě v blízkosti aste-
roidu. Povrch se hemžil mnoha stovkami legionářů, které tyto obranné zbraně obsluhovaly. Obrana asteroi-
du se zdála být nepřekonatelnou. 
 
Michael Paxton byl konečně propuštěn z nemocnice. První, co udělal, bylo to, že si zašel do svého bytu, 
který už chtěl Imperiál zabavit. Vzal si jen to, co potřeboval pro svůj nadcházející úkol – datapad na heslo, 
propustku na místní velitelství IKB a automatickou pistoli. Prakticky se ve svém bytě ani neohřál a už byl 
zase na cestě. Zašel do ústředí IKB, kde se přihlásil do místní počítačové sítě. Na obrazovce se objevila 
krátká zpráva, ve které jistý muž píše, aby se dnes Paxton dostavil na London Square, pod Východní hodi-
ny, v 17:26. 
 
Paxton dorazil na místo právě v čas. Jednal přesně tak, jak ho IKB vycvičilo – aby nevzbuzoval zbytečnou 
pozornost. Stoupl si a čekal, až ten muž přijde. Přesně ve zmíněný čas se tam muž ve slunečních brýlích 
skutečně objevil. Muž Paxtona informoval, že je sledován. Jeho úkolem je dostat ho k admirálovi Grahamo-
vi, pokud možno co nejrychleji. Muž Paxtona instruoval, aby zašel do vládní budovy, která se tyčí v čele 
náměstí. Má si stoupnout do fronty na vyplnění daňového přiznání, kde bude dosti nenápadný. Vládní bu-
dova je totiž odstíněná proti štěnicím, takže nehrozí, že by je mohl někdo odposlouchávat. Paxton vše udě-
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lal a za deset minut byl u něj muž znovu, tentokrát ho odvedl do zapadlé místnosti, kde už čekal admirál 
Victor Graham. 
 
Paxton je překvapen tím, koho vidí – nečekal, že pro něj poslal samotný admirál Graham. Graham vysvětlu-
je, že zatímco byl Paxton v nemocnici, provedl jisté reorganizační změny v Imperiálním námořnictvu. 
V současné době totiž Victorii hrozí nebezpečí – Černá legie se objevila v Pásu asteroidů, takže Victoria je 
v přímém ohrožení. Graham proto nařídil zřídit systém opevnění a bunkrů po celém asteroidu, jehož úkolem 
je posílení obrany proti případné invazi. Graham si Paxtona zavolal, aby mu dal nový úkol: musí z centrály 
IKB nepozorovaně vynést všechny tajné informace o flotilách všech zúčastněných frakcí. Jedině tak bude 
Graham vědět, proti čemu bude jeho flotila stát. 
 
Paxton však nechápe, proč by IKB před Grahamem něco tajilo. Navíc, krádež informací bude jistě potrestá-
na smrtí. Graham ale vše vysvětluje – před několika měsíci přistihl jistého vysokého důstojníka, jak vysílá 
přísně tajné informace Černé legii. Graham je přesvědčen, že v Imperiálním námořnictvu operuje několik 
set kolaborantů, kteří plánují sabotovat obranu Victorie, jakmile přiletí flotila Černé legie. Paxton se tedy 
nechává přemluvit – půjde sehnat ty informace a pokusí se i najít a eliminovat co nejvíce kacířů.  
 
Mishimská flotila dorazila k Pásu asteroidů a rozmístila se tak, aby mohla kdykoliv zahájit útok. Vlajková loď 
Kyoto, pod velením Lorda Admirála Haruhira Hasimota, se zastavila uprostřed flotily, aby byla dobře chrá-
něna ze všech stran. Hasimoto vydal rozkaz k vypuštění výsadkových lodí na asteroidy Shepherd, Manto, 
Rinner a Newell. Lodě vysadily stavební techniku, která okamžitě začala konstruovat provizorní vojenská 
stanoviště, radarové stanice a opravny lodí. Jakmile byly základny hotovy, byli vysazeni vojáci a personál. 
Zatímco Shepherd je terraformován, takže lidé se mohou procházet po jeho povrchu bez skafandrů, ostatní 
tři asteroidy jsou zcela pusté – nemají atmosféru ani vyrovnanou gravitaci. Zdejší základny jsou proto mno-
hem menší a slouží spíše jako podpora té hlavní na Shepherdu. 
 
Třetí útočný svaz flotil Imperiálu se přiblížil k Ceresu a na přání admirála Hamiltona ho dvakrát obkroužil, 
aby perfektně zmapoval celou situaci. Nejvhodnějším asteroidem pro výstavbu vojenské základny byl shle-
dán terraformovaný asteroid Greenwich, na kterém se již nacházelo několik těžařských kolonií a byl poměr-
ně slabě bráněn. Svaz se rozdělil na několik menších flotil, kterým se podařilo ještě získat asteroidy Young, 
Polyxo a Octavia. Flotily se snažily získat také asteroid Jokaste, avšak ten již byl hlídán poměrně velkou 
flotilou Kybertroniku a tak se strhla menší bitva. Imperiál se však stáhnul, protože se zde Kybertroniku ne-
mohl rovnat.  
 
Na asteroidu Greenwich bylo narychlo vysazeno několik set vojáků a postaveno několik průměrných zákla-
den, hlavně s raketovými rampami. Těžké taktické střely s dlouhým doletem, které sem byly přivezeny, jsou 
schopny zničit i středně velké lodě. Na Octavii, Youngu a Polyxo byly taktéž instalovány vesmírné střely a 
dále pár těžařských zařízení navíc. Na orbitách všech těles pak přibylo mnoho automatických obranných 
systémů, které měly pomoci při obraně dobytých asteroidů. Většina lodí z Třetího útočného zůstala u aste-
roidu Greenwich, včetně vlajkové lodi HSSS Hood, s admirálem Hamiltonem a kapitánem Andersonem na 
palubě. 
 
Charles Rousseau si užíval svou pozici na můstku vlajkové lodi Sanctus, dreadnoughtu třídy Cardinal. Sle-
doval v čelním skle malé tečky, které se postupně zvětšovaly, jak se bitevní lodě blížily k Ceresu a okolním 
asteroidům. Představoval si, že všechny ty lodě jsou jen pod jeho kontrolou, že to je on, kdo vydává rozka-
zy, kdo rozhoduje o životě a smrti ... spíše o té smrti. Každý, kdo nesouhlasí s ideálem Bratrstva, musí být 
odstraněn! Každý, kdo nesouhlasí s JEHO ideálem, protože ten jediný je správný!  
 
V jiných dobách by se v Bratrstvu s tímhle postupem na moc vysokou pozici nevyhoupl, ale po událostech 
na Ganymedu zesílily tlaky vedení na nekompromisní řešení a více razantní postupy proti kacířům. Každý, 
kdo se trochu odlišoval od ideálu, byl odstraněn. Rousseau takové zásahy prováděl rád, strach v očích 
kacířů a jejich zapírání ho vždy pobavily. Proto byl konečně povýšen na Inkvizitora Majoris a stal se zástup-
cem kapitána téhle flotily – Inkvizitora Majoris Vladimira Bukovského. Ze všech možných Inkvizitorů to mu-
sel být zrovna on – Charlesova nenávist k Bukovskému se čím dál tím víc prohlubuje. Bukovski si vždy 
myslel, že jedině on má pravdu, zřejmě proto, že byl starší. Ale Rousseau si je jist, že on toho neví o moc 
víc. Bylo jen otázkou času, než jednou přecení své schopnosti a stane se mu malá... nehoda, která Charle-
sovi pomůže postoupit na hodnostním žebříčku ještě výš. 
 
Bukovski stál na velitelském můstku, přímo vedle Rousseaua. Poručil, aby lodě vypustily výsadkové letouny 
na terraformovaný asteroid Walstein. Rousseau navrhuje, že by bylo lepší vyslat je přímo na Ceres, protože 
je pravděpodobné, že Černá legie se bude snažit získat hlavně tamní území. Bukovski však tento návrh 
zamítá, protože se nechce míchat do věcí Kybertroniku. 
 



7 

Flotila Bauhausu, pod vedením admirála Sternberga, dorazila k Pásu asteroidu s mírným zpožděním – 
Harrisonův pohon je velmi nevyzpytatelný a i ti nejlépe vycvičení Navigátoři mohou někdy udělat chybu. 
Flotila se vynořila z Prázdnoty nebezpečně blízko asteroidům, takže kormidelníci všech lodí měli dost práce 
s urychlenou změnou kurzu a snížením rychlosti. Lodě se ale nakonec zastavily bez jakéhokoliv poškození 
a Sternberg rozkázal vyslat výsadek na terraformovaný asteroid Saramagrin a jeho tři sousedské asteroidy 
Kallisto, Russia a Kurchatov.  
 
Byly zřízeny provizorní vesmírné opravářské a muniční doky a také několik odpalovacích ramp pro taktické 
střely. Úřad pro tajnosti měl na palubě lodí bauhauské flotily několik svých Tajných agentů války, které 
ihned vyslal na hlavní asteroidy ostatních korporací, v převlečení za nově příchozí vojenské důstojníky. 
Infiltrace Kapitolu, Mishimy a Imperiálu se povedla, ovšem Tajný agent války vyslaný na Ceres byl dopa-
den. Žádná zpráva od něj nebyla přijata, takže lze počítat s nejhorším – buď byl uvězněn, zabit a nebo mu 
byla provedena lobotomie, aby mohl být následně začleněn do nechvalně proslulých jednotek Rovných 
linek. 
 
Admirál Goldberg poslal výsadkové lodě na asteroidy Blueglass, Huygens, Fibonacci a Tomkaye, aby posí-
lil přítomnost Kapitolu v celé oblasti. Vyslal také několik průzkumných lodí směrem k asteroidu Birtwhistle. 
Ty ohlásily, že asteroid není nikým osídlen, takže by bylo možné provést výsadek i sem, ovšem vzápětí na 
to s nimi byl ztracen veškerý kontakt. Poslední odeslaný záznam jejich radarů ukázal přítomnost velké flotily 
Černé legie. Flotila se zdá být tak velká, že Kapitol proti ní nebude schopen sám obstát. 
 
Tajná operace oddělení FLIC na asteroidu Kirkwood probíhala poměrně dobře, ovšem poté se začala dras-
ticky zhoršovat. Vše začalo, když jeden z žoldnéřů šel na průzkum zdejší základny, ale už se z něj nevrátil. 
Ostatní si mysleli, že byl chycen a dál nad tím příliš nepřemýšleli. Když ale poté zmizel druhý muž, žoldnéři 
znejistěli. Ztráta třetího muže je už donutila vyhledat úkryt nedaleko základny.  
 
Přeživší žoldnéři sice nalezli vhodný úkryt – v jisté těžební šachtě – ovšem ten už byl kýmsi obydlen. Žold-
néři byli napadeni trojicí maskovaných mužů s červenými plášti přes záda. Ihned jim bylo jasné, že to jsou 
Ničitelé, Algerothovi elitní zabijáci. Nebyla jiná šance, než se s nimi utkat. Během tohoto nevyrovnaného a 
krátkého boje umíral jeden žoldnéř za druhým. Neměli žádnou naději. Onen pochybný žoldnéř tedy hodil 
přes rameno svého zraněného kolegu a dal se na zběsilý útěk, nechávaje ostatní napospas Ničitelům.  
 
Žoldnéř běžel se zraněným kolegou dost rychle, ale ne tak rychle. Zraněný se mu svěřuje, že už asi déle 
nevydrží – v noze má zabodnutou jedovatou šipku. Žoldnéř mu může nabídnout jen rychlou a bezbolestnou 
smrt, na nějakou léčbu není čas, obzvláště když mu jsou Ničitelé v patách. Zraněný tedy souhlasí, nechce 
svého kolegu zbytečně zdržovat. Má ale jedno poslední přání – chce vědět, jaké je jeho jméno. Žoldnéř se 
tedy představuje; jmenuje se Joseph Tscherny; a poté kolegu zabíjí svým posledním nábojem. 
 
Tscherny pohlédl zpět a na obzoru spatřil trojici Ničitelů, jak se nebezpečně rychle blíží. Žoldnéř se tedy dal 
opět do běhu ke svému cíly – k ranveji číslo 5. Dopravní loď N-60, která sem přivezla jeho skupinu, tu stále 
stojí, ovšem kapitán kamsi zmizel. Není čas na něj čekat a tak Tscherny zapíná motory a na poslední chvíli 
opouští povrch Kirkwoodu... 
 
Admirál Goldberg si uvědomil nebezpečnost flotily Černé legie a proto se rozhodl k odvážnému, i když do 
jisté míry nečestnému, činu. Jeho plánem je zaútočit s malou flotilou na flotilu Černé legie u asteroidu Bir-
twhistle. Cílem útočné flotily nebude nepřítele zničit, ale odlákat ho do blízkosti Ceresu. Pak může dojít ke 
dvěma možnostem: obranná flotila Kybertroniku zničí flotilu Černé legie, nebo flotila Černé legie zničí flotilu 
Kybertroniku. V obou případech to bude pro Goldberga přínos. Goldberg ihned rozdal instrukce svým kapi-
tánům a další den hlavní flotilu opustila skupina šesti středních křižníků třídy Harrier, deseti lehkých křižníků 
třídy Osprey a dva těžké křižníky třídy Condor.  
 
Tato útočná skupina napadla flotilu Černé legie, která byla složena z lodí všech Apoštolů. Nastala krátká 
bitva, která měla podle plánů proběhnout beze ztrát na straně Kapitolu. Ovšem Goldberg silně podcenil sílu 
lodí Černé legie. Tři lehké křižníky Osprey a dva střední křižníky Harrier byly zničeny – zcela zbytečně. 
Zbytek skupiny se okamžitě dal na útěk směrem k Ceresu, kde už čekala velká flotila Kybertroniku.  
 
Kybertronik si vyložil přílet lodí Kapitolu špatně a zahájil na ně palbu. Během tohoto útoku bylo zničeno 
dalších pět lehkých křižníků Osprey a čtyři střední křižníky Harrier, přičemž jedna loď třídy Condor byla 
poškozena. Ostatní lodě zatím začaly zběsile vysílat SOS. Kybertronik ho zachytil a střelbu ukončil – ve 
stejnou dobu se totiž k Ceresu přiblížila flotila Černé legie a strhla se velká bitva. Lodě Kapitolu původně 
během ní neměly být vůbec přítomny, ale plán se změnil – nebyla žádná úniková cesta. Přidaly se tedy na 
stranu Kybertroniku a pomáhaly mu v obraně jeho asteroidu.  
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Bitva trvala asi půl hodiny. Během ní byla celá kapitolská skupina zničena – přežil pouze jeden Condor, a 
navíc těžce poškozen a neschopen dalšího letu. Flotila Černé legie utrpěla těžké ztráty a musela se stáh-
nout zpět do svého území. Kybertronik vyslal na poškozený Condor své čluny se záchrannými a opravář-
skými četami. Velitelé kybertronické flotily se posádce kapitolského křižníku omluvili a přislíbili plnou pomoc 
během útoku na Černou legii.  
 
Zatímco v orbitálním doku probíhala oprava poškozeného Condoru, tajní agenti Kybertroniku převlečení za 
opraváře namontovali do různých částí trupu skryté štěnice s výkonnými vysílači. Až bude Condor opraven 
a vyslán zpět k flotile, Kybertronik bude vědět vše o místních silách Kapitolu. Divize IGC (Intelligence Ga-
thering and Collating) se připravila na příjem všech zjištěných informací. 
 
Tscherny chtěl odletět co nejdál pryč od Kirkwoodu, od toho krveprolití. Hodlal se vrátit zpět na Lunu, zpět 
domů. Pilotáž civilní vesmírné lodě mu šla celkem dobře – efektně se vyhýbal menším asteroidům, které 
volně pluly prostorem. Okraj Pásu asteroidů se už nadějně blížil, když v tom zpoza jednoho většího asteroi-
du nečekaně vyplula děsivá loď. Nebyla lidského původu a Tschernymu bylo ihned jasné, o co jde. Takové-
hle lodě dosud viděl jen na obrázcích – ale teď jednu z nich viděl na vlastní oči. Byla to loď Černé legie, 
Algerothův střední křižník třídy Basilisk.  
 
Jediným výstřelem z palubního děla vyřadil motory civilní lodi, která se začala jen bezmocně vznášet – 
setrvačností letěla vstříc té temné lodi. Přední hangár Basilisku se otevřel, loď do něj vletěla a tvrdě do-
padla na podlahu. Setrvačnost ji tlačila dál, přičemž loď spodkem trupu dosti ničila podlahu. Nakonec se 
zastavila prudkým nárazem o zeď. Tscherny se při nárazu praštil do čela o přístrojovou desku a pomalu 
upadal do bezvědomí. Poslední co viděl, bylo jak dvojice mužů oblečených do rudých hábitů – Technoman-
cerů – vkročila do pilotní kabiny.  
 
Když se Tscherny opět probudil, byl v nějaké temné chladné místnosti. Neslyšel zvuk motorů, takže musel 
být na asteroidu. Byl připoután řetězy ke zdi tak pevně, že se nemohl pohnout. U něj stáli ti dva Techno-
manceři a s úsměvem na tvářích ho sledovali. Pak do místnosti vešel Nefaritský vojevůdce Worgger a pro-
mluvil hromovým hlasem: protože Tscherny přežil útok tří Ničitelů, prokázal svoji odolnost a vytrvalost. Má 
teď dvě možnosti: buď zemřít jako svobodný člověk, nebo žít jako silná a mocná bytost, která slouží Alge-
rothovi... a Worggerovi.  
 
Tscherny se však nefarita nebojí a opovážlivě ho vyzývá na osobní souboj. Worgger se tomu však jen za-
smál a pak Tschernymu svoji rukou rozdrtil levou nohu. Znovu mu dává dvě možnosti: buď bude jeho elit-
ním agentem, nebo mu postupně rozdrtí všechny končetiny a nakonec i hlavu. V prvním případě tu nohu 
stejně nebude potřebovat. Tscherny však neustále vyzývá Worggera na souboj, a tak se tedy nefarit ne-
chává přemluvit. 
 
Pokud se ukáže, že Tscherny je dobrý bojovník, hodlá z něj udělat Černého lovčího. Pokud bude slabý, 
zabije ho a udělá z něj Nemrtvého legionáře. V obou případech mu poslouží. Technomanceři Josepha od-
poutávají a on bezvládně dopadá na zem. Je dosti vysílený, navíc jeho poraněná noha dost bolí. Worgger 
přistoupil k Tschernymu, který už začal vstávat ze země, a nakopl ho do břicha. Když se snažil vstát podru-
hé, Worgger ho chtěl udeřit pěstí do hlavy, ale Joseph se na poslední chvíli odkulil, takže nefaritova pěst 
skončila zaražená v podlaze. Worgger ji vyprostil, rozmáchl se a odhodil svého protivníka deset metrů dale-
ko. Jeho let ukončil až náraz do zdi. Joseph se sice snažil vstát, ale poté upadl do bezvědomí... 
 
Část Třetího útočného svazu flotil Imperiálu se již několik dní pokoušela dobýt asteroid Jokaste, protože by 
tím Imperiál získal nesmírnou výhodu oproti ostatním korporacím i samotné Legii. Avšak Hamilton nechtěl 
riskovat zbytečné ztráty, zvláště poté, co předvedl Kapitol. Lodě se pokaždé přiblížily a na pár minut zaujaly 
bojová postavení na orbitě. Pak ale pokaždé přiletěly lodě Legie, sem tam i nějaká průzkumná loď Kyber-
troniku. Legii se nedařilo proniknout přes imperiální blokádu. Obě flotily jakoby věděly, že přijde něco větší-
ho, něco mnohem důležitějšího, a tak boj probíhal velice opatrně. Nakonec obě flotily odletěly mimo dosah 
svých zbraní, beze ztrát a jen s drobnými poškozeními. Stejné to bylo i u asteroidu Hubble. Tyto dva astero-
idy měly zůstat neutrální, alespoň prozatím. 
 
Kybertroniku se nelíbila přítomnost základny Bauhausu na asteroidu Kallisto, který se nachází blízko Cere-
su, a tak na něj vyslal dva oddíly Šokerů, každý po dvaceti mužích, jejichž úkolem bude sabotáž systémů 
podpory života. Oddíly se přesunuly na palubách neutrálních civilních dopravních lodích a snadno se tak 
dostaly přes asteroidní obranu. Kybertronik tak využil toho, že z důvodu relativně vysokého počtu neutrál-
ních organizací operujících v Pásu asteroidů korporace povolily průlet civilních lodí – ovšem jen na vlastní 
nebezpečí.  
 
Obě lodě úspěšně přistály na povrchu a dva oddíly Šokerů, oblečených do skafandrů, se pěšky přesunuly k 
hlavní budově. Dostat se přes tlakové dveře bylo jednoduché – staničnímu operátorovi namluvili, že to jsou 
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civilní trosečníci, kteří potřebují nutnou pomoc. Dveře se pomalu otevřely a Šokeři vpochodovali dovnitř. 
Pak se dveře zavřely, tlak vyrovnal, a do místnosti vešel šéf stanice, aby vyslechl příběh trosečníků.  
 
Všech čtyřicet Šokerů si náhle sundalo přílby, čímž odhalili svoji pravou totožnost, a vteřinu na to tasili 
zbraně – dosud ukryté automatické pistole P1000. Než se velitel stanice stačil k něčemu odhodlat, ležel na 
zemi mrtev. Bezpečnostní kamera to celé viděla a tak se ihned rozezněl alarm a dveře vedoucí do nitra 
stanice se začaly pomalu zavírat. Dva Šokeři se do nich ale pevně opřeli, čímž je zastavili, a zbytek vojáků 
vběhl dovnitř. Do chodby se nahrnulo několik Husarů, ale Šokeři je hravě zvládli automatickou palbou pistolí 
a několika oslepujícími granáty, které se v uzavřených prostorách velmi osvědčily.  
 
Šokeři se poté rozdělili zpět na dva týmy a každý se vydal do jedné části stanice. Jeden tým šel sabotovat 
podporu života, druhý si to namířil do velícího centra, aby odtamtud získal všechny možné taktické informa-
ce o bauhauských jednotkách. Jenže obě sekce byly dost dobře chráněny. Ve stanici bylo totiž přítomno 
celkem padesát vojáků řádu Pěsti, speciální jednotky Vznešeného rodu Karlstein, která se zaměřuje na boj 
zblízka v uzavřených prostorách.  
 
Centrum podpory života již bylo o vniku vetřelců informováno a tak se pětadvacet vojáků řádu Pěsti připra-
vilo. Každý z nich byl vyzbrojen dvojicí tonf EN-13, které jsou opatřeny zabudovaným jednoranným 20mm 
kanonem. Jakmile vešli první Šokeři, vojáci řádu Pěsti zahájili palbu – každý vystřelil své dva projektily do 
jednoho Šokera. Pár Šokerů šlo ihned k zemi, s provrtanými hrudníky, ostatní zatím zahájili palbu a přitom 
se snažili krýt. Ale vojáci řádu Pěsti byli zvyklí na kontaktní boj a tak všechny Šokery během pár minut vyří-
dili – i když při tom přišli o dost mužů.  
 
Ve velícím centru byla situace podobná. Šokeři ale odpor čekali, protože je informovali jejich kolegové z 
centra podpory života. Naházeli do místnosti všechny oslepující granáty, čímž vojáky řádu Pěsti dosti za-
skočili a dost z nich postříleli. Mezitím se ale zbytek obránců zmátožil k boji a většinu Šokerů zabil. Naživu 
zůstali jen tři – protože jim došla všechna munice a obránci byli v přesile. Šokeři byli odzbrojeni, spoutáni a 
umístěni do cel. Zástupce mrtvého šéfa stanice je vyslýchal, ale Šokeři mlčeli. Stejně bylo jasné, o co jim 
šlo.  
 
Stanice na Kallistu varovala všechny ostatní bauhauské stanice a lodě a nařídila zpřísnit kontrolu civilních 
letů. Na asteroid je odteď povoleno přistání jen lodím, které jsou předem očekávané. Tím se zabrání vol-
nému pohybu špiónů a sabotérů. 
 
Nefarit Worgger nařídil zahájit transformaci Josepha Tschernyho. Technomanceři ho proto odtáhli do sou-
sední místnosti. Tam ho položili na operační stůl – byl umazán od krve a dost zrezivělý, stejně jako nástroje 
na stolku vedle. Připoutali Tschernyho ocelovými řetězy tak, aby se nemohl hýbat. A pak připravili operaci – 
na nějaké anestetika se nehrálo. Černá legie si libovala při tom, když během operace bude oběť všechno 
cítit. Worgger byl jen zklamán, že Tscherny upadl do bezvědomí. Nemohl si tak jeho šílený řev vychutnávat. 
Technomanceři přinesli na stůl potřebné nástroje a pak i implantáty, které budou do těla oběti instalovat.  
 
Operace trvala bezmála osm hodin. Za tu dobu bylo tělo Tschernyho „vylepšeno“ nekrobionickými vnitř-
nostmi, nekrobionickou kostrou, nekrobionickou restrukturalizací, kontrolou bolesti, nočním viděním, nekro-
bionickými pažemi a nohami a nekrobionickými plícemi. Když bylo vše hotovo, Tscherny se stal novým 
člověkem, ne – něčím víc, než jen člověkem. Byl to Černý lovčí. Worgger ho nechal probudit z bezvědomí, 
aby ho o této novině informoval.  
 
K Pásu asteroidů se blížila nová flotila. Byl to Sedmý útočný svaz flotil Kartelu. Vrchním velitelem byl plu-
kovním Ludwig Karris. On a major Michael Argent byli po tažení na Ganymedu pověřeni, aby veleli opera-
cím v asteroidním pásu. Admirál Wool se ještě rehabilitoval ze zranění a nebyl schopen služby. Karris naří-
dil obsadit asteroidy Jokaste a Hubble a vystavit na nich operační základny. Pak rozkázal svému dočasně 
přiřazenému pobočníkovi Sujonarovi, aby okamžitě vyslal zprávu všem korporačním flotilám v oblasti – v ní 
má informovat, že přiletěla flotila Kartelu, která očekává plnou spolupráci korporací a bezvýhradnou podpo-
ru, co se týče útoku proti Černé legii. Malicherné hádky a třenice korporací o asteroid Ceres Karrise neza-
jímají. S Bratrstvem však nemá být navazován žádný kontakt – Karris považuje Bratrstvo za nedůvěryhod-
né, od toho zákeřného útoku na Ganymedu. Proto jeho lodě nejsou vítány v okolí Jokaste a Hubble. 
 
Několik sond Kybertroniku se vrátilo zpět na Ceres s kompletním hlášením o velikosti flotily Černé legie a 
rozmístění jejích základen. Vysoký admirál Marcus Black, šéf obranné flotily Ceresu, byl zrovna na povrchu 
a tak zjištěné informace získal z první ruky. Černá legie měla dost sil, aby vyhladila Kybertronik z povrchu 
Ceresu a spolu s ním i všechen život v téhle části Pásu asteroidů. Bylo jasné, že Kybertronik se bez pomoci 
ostatních neobejde. Ovšem kdyby Kybertronik kontaktoval korporace s prosbou o pomoc, dokázal by tak 
jen svoji slabost. Proto se Black rozhodl, že kontaktuje Kartel a pokusí se s ním vyjednat spolupráci při 
ničení Černé legie. 
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Okamžitě nastoupil do malé transportní lodi a nechal se odvést na palubu své lodě – dreadnoughtu Achilles 
II, vlajkové lodi celé kybertronické flotily. Achilles II bylo to nejsilnější, co měl Kybertronik k dispozici, a proto 
byl přiřazen k obranné flotile Ceresu. Black teď s ním však chtěl orbitu opustit a odletět k asteroidu Jokaste, 
aby kontaktoval tamního představitele Kartelu. Věřil, že Achilles II na orbitě Jokaste bude mít silný psycho-
logický účinek nejen na místní flotilu Kartelu, ale i na všechny ostatní korporace. Kybertronik tím prokáže, 
že je jeho záměrem zničit Černou legii, takže ostatní korporace nebudou moci provést útok na Ceres, pro-
tože by tím dokázaly jen svoji nečestnost. Budou se muset spojit a společně Kybertroniku pomoci v jeho 
zájmu. Co bude potom, to se teprve uvidí.  
 
Achilles II a několik doprovodných plavidel opustilo orbitu Ceresu a za chvíli se přiblížilo k Jokaste. Black 
odeslal krátkou depeši, ve které vysvětlil důvod svého příletu, a čekal na odpověď. Základna se ozvala a 
povolila přistání. Dopravní člun s Blackem a jeho osobní gardou tedy přistál na hlavní přistávací ploše před 
budovou. Nejprve vystoupila garda – osm Zdokonalených Chaseurů – a potom i Black. Vydal se rovnou ke 
dveřím, kde už byl očekáván místní ostrahou.  
 
Byl doveden do zasedací místnosti a dva Zdokonalení Chaseuři se postavili vedle jeho křesla. Karris už byl 
na místě a tak se s ním Black přivítal. Jeho tvář byla chladná a bez emocí. Black informuje o tom, že Černá 
legie je velmi silná a útočí na okrajové asteroidy. Připomíná, že bezpečnost Ceresu je na prvním místě – 
pokud Ceres padne, přijde Kybertronik o mnohé průmyslové komplexy a laboratoře a tím i o mnoho projek-
tů, které pro Kartel připravuje. V horším případě je převezme Černá legie a zneužije proti lidstvu. 
 
Karris ale přiznává, že o operacích Černé legie ve zdejší oblasti má jen kusé informace. Jediný, kdo s Kar-
telem po jeho příletu komunikoval, byl Imperiál a i ten byl dosti stručný. Bauhaus se jen ozval, že tu je a 
ostatní korporace stále mlčí. Z toho vyplývá, že společná koordinovaná operace asi nemá šanci na úspěch. 
Kartel samozřejmě bude s Kybertronikem spolupracovat při ochraně Ceresu. Ale pokusit se vyhnat Černou 
legii z oblasti bude zřejmě problém. Karris také informuje, že Bratrstvo by do problému nerad zatahoval, 
protože vzájemné vztahy s ním dosti ochladly. 
 
Black je rád, že Kartel má na Bratrstvo stejný náhled. Podle rozvědky zde Bratrstvo nemá až zas tak velkou 
flotilu, takže se bez něj lze obejít. Ale zapojit do toho ostatní korporace bude zřejmě jediná možnost – i když 
primární pro Kybertronik je uchránit Ceres. Vyhnat Černou legii je až vedlejší. Poté může postavit nějakou 
těžce bráněnou hranici, to už ale bude jen a jen jeho problém. Co se bude dít teď, to záleží jen na Kartelu. 
 
Worgger nabídl Tschernymu zásoby vybavení ve svém skladišti – má tam mnoho ukořistěných zbraní lid-
ských armád i vybavení Černé legie. Tscherny si může vybrat cokoliv, co bude chtít. Tscherny prohledal 
celý sklad a z nepřeberného množství zbraní si vybral jen dva revolvery. Ty totiž nejlépe vyhovovaly jeho 
bojovému stylu. Tscherny poté zahlédl nějakého kacíře, který skladiště hlídal. Líbil se mu jeho kabát a tak 
ho o něj požádal. Ale kacíř pohrozil brokovnicí a tak se Tscherny raději vrátil k Worggerovi. 
 
Worgger mu dal první úkol. Chce zaútočit na Ceres, ale ten je příliš dobře bráněn velkou flotilou Kybertroni-
ku. Proto se rozhodl, že odpoutá její pozornost na druhou stranu asteroidu. Tschernyho úkolem bude letět 
na asteroid Shepherd, kde má své sídlo Mishima. Musí tam provést pár atentátů a sabotáží a vše nastražit 
tak, aby to vypadalo, že za tím stál Kybertronik. Mishimská flotila pak napadne Ceres a donutí flotilu Kyber-
troniku stáhnout se. To Worggerovi otevře volný prostor v invazi. 
 
Worgger Tschernymu přiděluje malou civilní loď, kterou Technomanceři upravili tak, aby vysílala radiový 
signál Kybertroniku. Mishima ho dříve nebo později zachytí a bude tak mít podezření. Tscherny má revolve-
ry, takže nebude na místě činu zanechávat nábojnice – to je dobře. Worgger mu dal pár prázdných nábojnic 
zbraní Kybertroniku, které musí rozházet okolo mrtvých těl. To bude další stopa, která Mishimu přesvědčí o 
útoku kybertronického atentátníka. 
 
Tscherny nastoupil do přidělené lodě a ihned se vydal na cestu. Let probíhal bez problémů, Tscherny po 
pár hodinách přistál v zapadlé části asteroidu. Nikdo jeho přílet nezaregistroval. Tscherny se vydal na ob-
hlídku okolí a nalezl malou osadu horníků. V osadě je právě menší pozdvižení, protože nedávno přišla do-
dávka zásob, ovšem někdo zřejmě popletl cílovou adresu a tak místo jídla a pití přišlo několik motorových 
pil. Motorové pily tu ale nejsou vůbec k užitku, protože tu nerostou stromy. Tahle dodávka měla jít na Venu-
ši. Tscherny přistoupil k hromadě krabic a ignoroval při tom dělníky, kteří na něj volali. 
 
Vytáhl jednu pilu, nastartoval ji a vrhnul se na zaražené dělníky okolo. Nastal masakr, během kterého byli 
všichni rozsekáni na kusy. Motorové pile ale došlo palivo a tak zbytek dělníků Tscherny pilou utloukl. Když 
bylo po všem, vzal si novou pilu a nůž, který zde nalezl a vydal se k nejbližší mishimské základně. 
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Samuraj Yoshi doběhl do osady mishimských dělníků, ze které před chvílí došla zpráva o vraždícím mania-
kovi s motorovou pilou. Yoshi se vyptává posledního přeživšího, který je očividně dost vystrašený. Přežil jen 
proto, že se schoval v opuštěné budově. Nedostal žádnou odpověď, jen gestikulační ukázku prstem smě-
rem na severoseverovýchod. Tam stála jakási osoba, v ruce motorovou pilu a ještě jakési zbraně. V Yoshim 
se probudila samurajská čest. Tasil meč a ostřím k zemi jej špicí namířil na protivníka. Zavolal na něj. 
 
Jakmile Tscherny samuraje spatřil, vrhl se na něj – vyskočil nepřirozeně vysoko a nepřirozeně daleko tak, 
aby dopadl přímo na něj. Yoshi se připravil na nepřítelův útok, ale byl zaskočen jeho rychlostí. Tscherny se 
rozmáchl motorovou pilou a zasáhl Yoshiho do hrudníku. Brnění se pod náporem pily poškodilo a poraněný 
Yoshi upadl na záda.  
 
Yoshi se ale nevzdával – vyšvihnul se na nohy. Tscherny očekával útok na břicho, ale Yoshi ho zaskočil. 
Místo seknutí mečem ho vší silou kopnul do hlavy. Tscherny zavrávoral, ale neupadl. Místo toho Yoshiho 
rychle přeskočil a vrazil mu motorovou pilu do zad. Poté mu už nic nebránilo ve vniknutí do nedaleké zá-
kladny. Tschernyho krvelačnost se po souboji ještě zvětšila – nic mu nemohlo stát v cestě. Snadno vtrhnul 
do základny a vraždil posádku i personál na potkání, patro po patře.  
 
Když dorazil do nejvyššího patra, postřílel zdejší techniky a po místnosti rozházel nábojnice Kybertroniku, 
přesně jak mu bylo řečeno. Poté si zastrčil revolvery do pouzder, připravil si pilu a vyšel ven. Zde na něj už 
čekal Yoshi – jeho brnění na zádech bylo zcela zničeno a odhalovalo krvácející poranění. Yoshi však byl 
odhodlaný bojovat proti Tschernymu až do konce. Do pravé ruky vzal katanu, do levé vložil prázdnou po-
chvu – jeho styl boje se nyní podobal dávnému bojovému umění z Číny.  
 
Tscherny se rozběhl, Yoshi stál klidně na místě. Jakmile se jeho těla znovu dotklo proudící zoubkované 
ostří, Yoshi uskočil na bok a pochvou podrazil svému soupeři nohy – ten pouze poklekl, ale Yoshi si toho 
nevšímal. Chtěl jen dokončit smrtící úder katanou.Yoshi sekl svého protivníka do ruky právě ve chvíli, kdy 
ho on chtěl skopnout na zem. Čepel katany se zasekla v ruce a zlomila. Tscherny pak jen využil toho, že 
Yoshi je neschopen žádné akce a střelil ho svým revolverem. Yoshi upadl na zem a nejevil žádné známky 
života. Tscherny tedy vedle Yoshiho pohodil nábojnici Kybertroniku, vytrhnul si čepel meče z rány a ránu 
obvázal. Potom se vydal na cestu k další nejbližší základně Mishimy... 
 
Admirál Black se vrátil na palubu lodi Achilles II a vrátil se zpět na orbitu Ceresu. Kartel stojí na jeho straně, 
což bylo velmi dobré. Zanedlouho se vrátily další průzkumné sondy z území Černé legie. Tentokrát se do-
staly až k asteroidu Klio a pořídily několik snímků jeho povrchu. Zjištění bylo šokující – na povrchu se na-
chází teleportační portál, který chrlí další a další kohorty. Black usoudil, že tato informace bude zajímavá 
pro Kartel a tak na Jokaste poslal všechny snímky a zjištěné údaje. 
 
Vedení Kybertroniku se rozhodlo, že Černé legii se efektivně ubrání jen s pomocí lepších technologií. Teď 
je ta pravá chvíle některé z nich vyzkoušet v praxi... a demonstrovat tak sílu Kybertroniku ostatním korpora-
cím. Veškeré pokročilé technologie má na starosti jistý muž žijící na Ceresu a tak pro něj Kybertronik poslal 
dvojici svých agentů. 
 
Dvojice mužů vystoupila z helikoptéry a přišla ke skalnímu výběžku uprostřed pustiny. Mezi keři byl ukryt 
poklop s logem Kybertroniku, již dosti zrezivělý a zarostlý mechem. Jeden z agentů pochybuje o tom, jestli 
jsou na správném místě, ale ten druhý ho ujišťuje. Muži společnými silami odklopují poklop a slézají po 
žebříku dolů. Všude je plíseň a pavučiny. Prý ten muž byl naposled venku před 10 lety. Jedinou známkou 
toho, že stále žije, jsou jeho zprávy, které občas píše velitelství. 
 
Agenti slezli asi dvacet metrů a našli vchod do výtahu. Muži si oprášili obleky od pavučin a prachu. Dveře 
se otevřely a naskytly pohled na zachovalou kabinu výtahu. Muži vstoupili a stiskli tlačítko pro nejspodnější 
patro. Kabina se rozjela do půlkilometrové výtahové šachty. Za pár minut se výtah zastavil a dveře se ote-
vřely. Muži vstoupili do čisté, pohodlně zařízení místnosti, dobře prosvětlené. 
 
Zatímco agenti čekali, až se onen muž ukáže, netušili, že o jejich příchodu už dávno ví. Centrální bio-
kybernetický „počítač“ Avalon dávno zaznamenal jejich průnik do krypty a informoval svého pána. Provedl 
sken jejich mozků, aby ověřil, jestli se nejedná o agenty Bratrstva – nejednalo. Naopak Avalon objevil, že 
v sobě mají kybernetické implantáty, a podle ověření ID čipu se jednalo o zaměstnance Kybertroniku.   
 
Avalonovi, jenž oplývá značnou inteligencí, přišlo divné, že po tak dlouhé době sem Kybertronik vyslal své 
zástupce. Musí se jistě jednat o něco důležitého. Avalon se tedy dotázal svého pána, jestli má obnovit jeho 
životní funkce a pán souhlasil. Nechal také aktivovat hologram, aby se mohl zjevit oběma agentům, zatímco 
jeho tělo bude obživováno z jakési hibernace.  
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Agenti byli velmi zaskočení, když se před nimi objevil mladík ve věku asi 19 let. Muž to vysvětlil tak, že své 
tělo omladil pomocí technologie genetického inženýrství. Poměrně drze se jich zeptal, co si 13. exekutiva 
žádá. Agenti však tuto neúctu překousli, věděli, že před nimi stojí velmi významný vědec. Ve zprávě, kterou 
o něm kdysi jeden z agentů četl, bylo psáno, že ten muž se jmenuje Arghan Keronis – a byl starý, když 
Kybertronik byl ještě mladý. Takže to vysvětluje jeho poněkud zastaralé způsoby jednání. Oba agenti tedy 
začali vysvětlovat, o co jde...  
 
Imperiální flotila už byla netrpělivá, celé dva roky chtěla všem korporacím vrátit všechno, co si musel Impe-
riál prožít na Ganymedu. Ale nejvíc chtěli vojáci zničit Legii, pila jim krev, doslova ji nenáviděli. Už od pří-
chodu Černé legie dělá Imperiál pomyslnou zeď, která ji brání naplno vniknout do vnitřní Sluneční soustavy. 
Nebýt Černé legie, byl by už Imperiál nejsilnější frakcí. Teď je tu Černá legie znovu a silnější, tentokrát ne-
bude chtít odejít tak snadno a co teprve příště... Všichni si byli vědomi, že příště se někde znovu objeví.  
 
Teď bylo pro Imperiál nejhorší období bitvy, byl klid před největší bouří, hurikánem. Co se teď dalo dělat, 
číst, koukat na filmy, posilovat – to ale byly starosti řadových vojáků. Velení Třetího útočného svazu flotil 
v čele s Hamiltonem řešilo jiné problémy: pozdní přílety transportních lodí, špatné uniformy, nefunkční sou-
částky, nové bitevní obleky. To bylo to jediné pozitivní na celé věci: nové námořnické bitevní skafandry, 
vyráběné Imperiálem – skvělá kvalita, bohužel jich bylo jen pár a tak je dostali jen vyšší důstojníci, kteří se 
dostanou do boje ve vzduchoprázdnu. Jednu z nich dostal i kapitán John Anderson. 
 
Bitva o Saramagrin:  Admirál Alexander Sternberg byl zrovna na palubě svého křižníku Hindenmann, když 
přišlo hlášení od předsunutých průzkumníků – k asteroidu Saramagrin se blíží velká flotila složená z lodí 
Demnogonise a Ilian. Sternberg ihned vyhlásil mobilizaci všech lodí na orbitě asteroidu, ale nepřátelská 
flotila se přiblížila nečekaně rychle. 
 
Karris konečně připravil flotilu Kartelu k útoku proti Černé legii a vyslal depeše všem korporacím – mají se 
setkat u asteroidu Kallisto. Cílem útoku je asteroid Doppler, kde má své sídlo Ilianina část legie. Karris oče-
kává plnou účast všech korporací. Taktéž odeslal zprávu pro Kybertronik, ve které navrhuje, aby takticky 
rozmístil své flotily mezi Kallistem a Birtwhistlem. Zanedlouho na palubu Karrisovy lodě začínají chodit od-
povědi od jednotlivých velitelů korporací.  
 
Admirál Hamilton Kartelu poslal na pomoc 11. asteroidní flotilu, později má prý dorazit další flotily. Všechny 
jsou směřovány ke Kallistu. Kybertronický admirál Black souhlasil, že také vyšle několik lodí na podporu 
útoku. Ozval se admirál Sternberg, ovšem jeho zpráva byla voláním o pomoc – chce nutně jakoukoliv po-
moc při obraně asteroidu Saramagrin. Kapitolský admirál Goldberg nechce opustit své pozice, protože se 
obává, že pak by je ihned obsadila Černá legie. Zpráva mishimského admirála Hasimota byla silně rušená, 
takže mu nebylo příliš rozumět. Karris si však odvodil, že Hasimoto vinou tohoto rušení nemůže útok pod-
pořit. 
 
Tscherny dorazil do sousední mishimské základně. Jakmile vešel dovnitř, byl u něj nějaký důstojník a po-
žadoval vysvětlení jeho přítomnosti. Tscherny mu jen zlomil ruku, až mu z ní vylezla kost, poté mu dupl na 
koleno, až se mu noha prohnula na zem. Nakonec ho chytil za hlavu a rozbil mu ji o zeď. Ihned poté tasil 
oba revolvery a zastřelil jimi dva vojáky, co k němu právě běželi. Jeden výstřel do každé hlavy a bylo po 
problémech.  
 
Tscherny přebil a kolem mrtvol rozházel nábojnice Kybertroniku. Pak pokračoval hlouběji do základny. 
Hlavní sál byl uzavřen příchodovými dveřmi, které ale Tscherny rozrazil saltem poté, co se proti nim rozběhl 
plnou rychlostí. Jeho revolvery začaly ihned kosit všechny přítomné vojáky. Když mu došla munice, vytáhl 
nůž. Zbylí vojáci se usmáli, protože si mysleli, že teď nebude Tscherneho tak složité eliminovat. 
 
Vojáci zahájili palbu, ovšem Tscherny se kryl za mrtvými těly, které se válely po podlaze. Když vojákům 
došla munice, Tscherny se na ně vrhnul – vojáci sice zpočátku vykrývali údery jeho nože, ale nakonec stej-
ně podlehli. Podlaha byla pokryta loužemi krve a vyhřezlými vnitřnostmi. Tscherny po jedněch uklouzl a při 
pádu na zem bezděky rozpáral nejbližšího protivníka.  
 
Když byli všichni mrtví, opět rozházel nábojnice, nabil revolvery a pokračoval dál. Podobným způsobem 
zmasakroval celou základnu, nikdo mu nemohl příliš odolávat. V základně byli přítomni jen technici a něko-
lik desítek Ashigaru. Když bylo po všem, odešel se základny a vrátil se ke své lodi... 
 
Charles Rousseau zamyšleně sledoval statistiky o stavu flotily, ale ve skutečnosti se na ně už vůbec ne-
soustředil. Nezajímalo ho, kolik lehkých křižníků vlastně mají k dispozici, osobně si myslel, že Legii by po-
řádně zatopili pouze s jejich vlajkovou lodí, dreadnoughtem třídy Cardinal Sanctus, a její eskortou, dvěma 
juggernaughty třídy Bishop a skupinou bitevních křižníků třídy Mystic. Ve své mysli se zaobíral jinými, mno-
hem důležitějšími problémy. Starosti mu dělalo především vyostření vztahů mezi ním a Inkvizitorem Majoris 
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Bukovským. Poslední dobou mu nezavdával příliš příležitostí ke konfliktu, přesto jejich vzájemné vztahy 
velmi ochladly. Vše vyvrcholilo tím, že se Bukovski vydal pouze s několika křižníky na vyjednávání o spo-
lečném postupu k Bauhausu. Nebylo pochyb o tom, že se mu podaří vyjednat podmínky společného postu-
pu, a v tom byl právě ten problém. Celou tu dohodu o spojenectví by zvládl vyjednat i on sám. Takhle si 
akorát všechny zásluhy připíše on, ten povrchní důstojnický bastard.  
 
Možná neskončí pouze u držení Charlese od důležitých věcí. Možná zajde ještě dál... Pravděpodobně ho 
po návratu do Katedrály obviní z kolaborace s Černou legií. On, pokud se toho ještě dožije, bude mít velmi 
krátký život. Pravděpodobně se mu pro jistotu přihodí nějaká malá "nehoda" už cestou zpět, ne-li přímo v 
bitvě s Legií. Zatím má ale stále své postavení, jež může využít. A také využije! Udělal si malý výlet do 
řídícího centra dreadnoughtu. Všichni vojáci byli zaneprázdnění, v celé oblasti asteroidů byla zvýšená akti-
vita Černé legie a proto se celá flotila mohla kdykoliv dostat pod nenadálou palbu.  
 
Důstojník Rousseauovi sdělil, že se inkvizitor Bukovski stále ještě neohlásil. To byly dobré zprávy. Dávalo 
to Charlesovi šanci na záchranu svého života před tím odporným zrádcem vlastní rasy, který to v Bratrstvu 
mohl dotáhnout až téměř na nejvyšší post. Mimo jiné to také znamenalo, že prakticky kdokoliv z Bratrstva 
může být kompromitován Legií. Nemůže věřit už vůbec nikomu. Musí se sám postarat o nápravu v takovém 
rozsahu, v jakém jen bude moci.  
 
Posadil se k jedné neobsazené komunikační stanici. Se svými kódy se snadno přihlásil ke správě celé sítě. 
Zajímala ho ale jen jediná věc. Identifikační kódy Bratrstva. Nechal provést předčasnou aktualizaci a 
všechny nové kódy automaticky rozeslal všem lodím ve flotile. Zároveň trochu přeházel stáří kódů. Kód, 
který doteď používali, vypadal najednou jako dva roky starý. Čas aktualizace také poupravil, časově ho 
posunul ještě před odlet Bukovského. Nakonec smazal veškeré záznamy o svém přístupu k počítači.  
 
O nějakou chvíli později důstojník ohlásil přílet těžkého křižníku třídy Missionary – pravděpodobně jeden 
z těch, kterým odletěl inkvizitor Bukovski. Rousseau ale důstojníkovi sdělil, že během Velké bitvy o Gany-
medes zůstalo pohřešovaných několik lodí Bratrstva, mezi nimi i jeden takovýto křižník. Může to být léčka. 
Rousseau přikazuje, aby důstojník zkontroloval identifikační kódy. Důstojník to provedl a zjistil, že kódy 
neodpovídají současným. Rousseau ihned nařídil zahájit palbu, ovšem důstojník zastává názor, že je tu 
ještě možnost, že to je zrovna ten s Bukovským na palubě. Rousseau ho ale ujišťuje, že ne a opakuje pří-
kaz k palbě. Pokud nebude rozkaz okamžitě splněn, nechá důstojníka popravit. 
 
Všechny lodě flotily Bratrstva zahájily palbu a křižník snadno zničily. Když bylo po všem, rozkázal Rous-
seau navázat kontakt s flotilou Bauhausu. Všechny rádiové přenosy mají být zakódovány a přepojeny na 
bezpečnou linku. O několik minut později se Rousseau spojil s poručíkem Bauerem z flotily Bauhausu. 
Představil se pod falešným jménem a požadoval informace o průběhu jednání. Bauer mu sdělil, že jednání 
bylo před několika hodinami ukončeno – Bauhaus souhlasil s dočasným připojením se k Bratrstvu. Rous-
seau se pak zeptal, jestli se už Bukovski chystá k návratu. Bauer mu sdělil, že Bukovski už dávno odletěl, 
už dávno by měl být u flotily Bratrstva. 
 
Rousseau tedy řekl, že se právě dozvěděl o příletu Bukovského. Ten se ale kvůli zdravotním potížím musel 
odebrat do svých kajut a tak velení flotily dočasně převzal inkvizitor Charles Rousseau. Rousseau požádal 
Bauera, aby o této skutečnosti informoval své nadřízené... Charles zamyšleně položil sluchátko. Dvě 
ohromné flotily pouze pod jeho vedením. Měl teď moc, se kterou může rozdrtit flotilu jakékoli frakce v tomto 
pásu asteroidů. Teď musí jen informovat řídící středisko, aby zamířili s flotilou na asteroid Saramagrin, kde 
se měli setkat a spojit s flotilou Bauhausu. Pak... pak se mu konečně dostane zásluh, které si dávno za-
sloužil. 
 
Dvojice agentů mezitím Arghanovi vysvětlila všechny nové události. Arghan souhlasil, že pomůže jak jen 
bude moci – alespoň konečně po té neuvěřitelně dlouhé době opustí tuhle podzemní laboratoř. Nařídil Ava-
lonovi, aby deaktivoval všechny systémy, kromě obranných. V tu chvíli se vypnul i hologram Arghana. Ava-
lon Arghana informoval, že jeho tělo je již probuzeno z 99 % a protože Avatar zatím nemá plně dokončenou 
Arghanovu podobu, bude deaktivován. V tutéž chvíli se agentům konečně zjevil Arghan osobně. Byl nahý, 
jeho tělo bylo pokryto pouze jakýmsi zeleným slizem.  
 
Agenti chtějí vědět, co je to ten Avatar zač a tak jim to Arghan vysvětluje – jedná se o robota, který je pře-
kryt hologramem a může tak imitovat jakoukoliv lidskou podobu. Další verze Avatara jsou již však dokona-
lejší, místo hologramu mají zvláštní imitační polymerovou morfo-vrstvu. Avatar může fungovat samostatně, 
nebo může být ovládán dálkově a slouží tak jako „zástupce“ toho, koho imituje. Agenti si všímají Arghanova 
podivného chování, zřejmě to je způsobeno tím, že si dlouho nevzal dávku drog potlačující emoce. 
 
Arghan dále vysvětluje, že Avatary dodá do sériové výroby jakmile vědecké oddělení Kybertroniku přijde na 
to, jak reprodukovat morfo-vrstvu a také jak reprodukovat zdokonalené Kyrysníky – Arghan totiž běžného 
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Kyrysníka zkombinoval s technologií Sentinela a vytvořil tak UI systém kombinovaný s částmi lidského 
mozku. Koneckonců, tento stejný systém použil ve větší míře při stavbě bio-kybernetického počítače Ava-
lon. Dodává také, že Avalon je přísně tajný projekt, o kterém dosud neví ani 13. exekutiva. 
 
Arghan poté šel do sprchy, aby ze sebe smyl ten zelený sliz. Protože nemá žádné kybernetické implantáty, 
musel najít jiný způsob, jak se s počítačem efektivně propojit – přemostil všechny své smysly, zatímco jeho 
tělo nehybně spočívalo ve speciální nádrži. Ten zelený sliz je výživný roztok, který živinami zásobuje kůži a 
protože proniká i do žaludku, zabraňuje jeho oslabení po dobu, kdy netráví žádnou potravu. Sliz je velmi 
výživný a i chutný – Arghan to demonstruje olizováním svých rukou. Pak vlezl do sprchy a smyl ze sebe 
zbytek. 
 
Když byl hotov, Arghan si oblékl černou uniformu Kybertroniku doplněnou o plášť s kápí a i s dvojicí agentů 
opustil svůj domov. Zamířili do hangáru, kde stála malá vesmírná loď WarLord, další z Arghanových vyná-
lezů. Nastoupili do ní a Arghan dálkově otevřel dvojici mohutných vrat, která uzavírala jakýsi „komín“ ve-
doucí na povrch. Loď pak začala stoupat a když vyletěla na povrch, Arghan vysadil jednoho agenta, aby se 
mohl vrátit do helikoptéry a informovat vedení korporace o průběhu akce. S druhým agentem pak opustil 
atmosféru Ceresu... 
 
Jakmile se Karris dozvěděl, že na Saramagrin útočí Černá legie, byl dosti zaskočen. Celý jeho plán příprav 
útoku na asteroid Doppler byl komplikován. Vydal rozkaz, aby flotila Kartelu a 11. asteroidní flotila Imperiálu 
zaútočily přímo, zatímco Kybertronik jim bude krýt záda.    
 
Admirál Hamilton z lodi Hood se ozval – 11. asteroidní flotila bude u Saramagrinu během několika minut. 
Pokud má Kartel údaje o útočných silách Legie, tak je vhodné, aby je okamžitě poskytnul. Hamilton také 
potřebuje nějakou speciální loď, nějaký prototyp na vyzkoušení. Jeho důstojník ho informuje, že Imperiál 
má zde k dispozici tři prototypy – jeden z nich je u asteroidu Octavia. Jedná se o loď postavenou podle 
prototypu HSSS Victory a jmenuje se HSSS Avenger. Hamilton nařizuje, aby byl HSSS Avenger nenápad-
ně přesunut k imperiální flotile. Musí být ve druhé linii. 
 
Kapitán John Anderson dostal od admirála Hamiltona úkol: bude velet malému výsadkovému týmu, který 
eliminuje jednotky Legie, kterým se již podařilo přistát na povrchu. Bauhaus už o této pomoci Imperiálu ví a 
bude mu poskytovat podporu. Anderson si šel ihned obléknout nový bitevní skafandr. 
 
Bitva o Ceres:  Worggerův tajný plán vyšel. Mishima objevila všechny podstrčené důkazy a z útoku obvinila 
Kybertronik. Admirál Haruhiro Hasimoto se ihned se svoji lodí Kyoto a dalšími plavili přesunul k Ceresu a 
rozestavil se do útočné formace. Na téhle straně Ceresu měl Kybertronik jen málo lodí – ostatní byly připra-
veny na útok Černé legie z druhé strany. Hasimoto byl čestný muž – nechtěl zaútočit bez varování, bez 
vysvětlení. Kontaktoval velící loď. 
 
Kybertronik zákeřně a nečestně zmasakroval nevinné civilní obyvatelstvo a mnohé vojáky na asteroidu 
Shepherd a bude za to proto potrestán. Mishima Hasimota vyslala, vykonal trest. Všechny lodě flotily odpá-
lily torpéda z příďových torpédometů. Lodě Kybertroniku se sice snažily přeskupit do obranných formací, 
ale neměly na to dost času. Mnoho z nich bylo zničeno. Pak se mishimská flotila přisunula blíž a spustila 
palbu z raketometů a kanonů. Velící loď Kybertroniku ihned zavolala o pomoc velkou část flotily na opačné 
straně – a ta se ihned vydala na cestu. Tohle Hasimoto nečekal, ovšem strach neměl. Pokud zemře v boji, 
v takovémhle boji, v boji proti přesile – pak to bude dobrá smrt. Hasimoto otevřel kanál ke všem svým lodím 
a vydal jasný povel – banzai! 
 
Všechny lodě se ihned plnou rychlostí rozletěly proti lodím Kybertroniku a mezitím nepřestávaly střílet ze 
všech zbraní. Lodě Kybertroniku nestačily zaměřovat rychle se blížící cíle – brzy byly tak blízko, že torpé-
domety nešlo efektivně použít. Nastala bitva zblízka – mezery mezi loděmi obou korporací byly maximálně 
pár stovek metrů široké. 
 
Flotila Algerotha, Semaie a Muawijhea se spojila a přesunula se k Ceresu. Hlavní kybertronická flotila bojo-
vala s Mishimou na jeho odvrácené straně a o příletu flotily Černé legie nebyla informována – a i kdyby ano, 
těžko by se z boje vymanila. Lodě Černé legie se přiblížily na nízkou orbitu a rozestavěly se do taktických 
formací. Worgger, Sermia a Barkkon vydali rozkaz k útoku – přičemž sami byli ukryti ve svých dobře bráně-
ných citadelách. Lodě chvíli čekaly, ale pak zahájily střelbu z nejsilnějších palubních kanonů. Řídká atmo-
sféra Ceresu dovolila granátům snadno proniknout až na povrch. 
 
Yoshi ležel v bezvědomí na prašném povrchu asteroidu Shepherd, v mozku mu uvízla kulka. Ale nebyl 
mrtev... bude-li lékařský zásah včasný, tak ještě dokáže přežít. Průzkumný tým, která pátral po případném 
nebezpečí v okolí, nákle spatřil lidskou postavu ležící v kaluži krve. Vojáci k ní ihned přiběhli a zjistili, že je 
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to Samuraj. Podle údajů z jeho BMC počítače stále žil a tak ho ihned přenesli do nejbližší základny, kde ho 
napojili na lékařské přístroje.  
 
Do místnosti vešel velitel základny a když viděl, že Samuraj stále žije, vyptával se ho na jméno a na to, co 
se mu stalo. Yoshi se představil a vysvětlil, že bojoval s tím mužem, co zmasakroval dvě základny a jednu 
osadu. Velitel se domnívá, že to byl nějaký infiltrátor Kybertroniku, což by vysvětlovalo jeho nadlidské 
schopnosti a také ty prázdné nábojnice okolo mrtvol. Ale Yoshi namítl, že ten masakr nemohl způsobit vo-
ják Kybertroniku. Kybertronik takhle nepracuje, ten muž se v tom zabíjení přímo vyžíval.  
 
Veliteli to také přišlo divné. Vojáci Kybertroniku jsou chladní a bez emocí... Nedokázal ale pochopit, kdo jiný 
by tedy za tím útokem stál. Podezřelými jsou kult Chodců stínů a Černá legie. Yoshi pak poznamenal, že 
ten muž rozhazoval prázdné nábojnice až poté, co své oběti zabil – takže v podstatě nastražoval falešné 
stopy. Veliteli je ihned jasné, že za tímhle mohl stát určitě nějaký kacíř od Černé legie.  
 
Velitel Yoshimu slíbil, že vyhlásí pátrání po tom muži a jakmile ho najde, dá mu vědět. Yoshi pak bude moci 
vykonat svoji odplatu. Velitel poté ihned kontaktoval velení vesmírných operací na Shepherdu, které zas 
informovalo admirála Hasimota. Ten okamžitě zastavil boj a vyslal vysvětlující depeši Kybertroniku. Jako 
náhradu za falešné nařčení nabídl Hasimoto pomoc v boji proti Černé legii, která zatím bombardovala po-
vrch na druhé straně Ceresu. Kybertronik souhlasil... 
 
Jakmile loď WarLord opustila atmosféru Ceresu, Arghan i agent si ihned všimli něčeho velmi zlého – na 
orbitě byla celá flotila lodí Černé legie, která bez přestání bombardovala povrch obřími dělostřeleckými 
granáty. Agent je velmi zaražen, protože zatímco rozmlouval s Arghanem v jeho podzemní laboratoři, ven-
ku se toho dost stalo. Během další minuty se na bojiště dostavila flotila Kybertroniku a Mishimy a zahájila 
na lodě Legie palbu. Legie ale měla přesilu...  
 
Arghan ihned pomáhá – nařídil Avalonovi, aby použil jeho přístupové kódy ke vstupu do CDN. Avalon pro-
zkoumal vzorek DNA, který mu Arghan poskytl a využil zjištěné informace k zadání kódu. Velící křižník 
Kybertroniku ihned dostal zprávu – kdosi právě vstoupil do CDN pomocí vstupních kódu nejvyšší úrovně. 
Takovou úroveň uděluje pouze samotná 13. exekutiva. Ihned se ze sítě CDN začaly stahovat data ohledně 
všech lodích, posádce a bojové taktice. Pak se v CDN objevil rozkaz, který přikazoval ukončit boj dosavad-
ní taktikou. Velitel lodi je zaražen tímto jednáním a chce vědět, kdo se opovážil k tomuto činu. 
 
Navazuje proto kontakt s WarLordem. Arghan se představuje a vysvětluje, že nyní má nejvyšší velení on – 
pouze 13. exekutiva může jeho rozkazy změnit či zrušit. Pokud uposlechnou jeho rozkazy, má jejich flotila 
82% šanci na vítězství, zatímco dosud jen 25% šanci. Velitel křižníku pochopil, že nemá cenu odporovat, 
ověřil si vše, co Arghan řekl a byla to pravda. Velitel mu tedy poskytl ochranu – aby se svoji malou lodí 
přistál v hangáru křižníku, kde bude více v bezpečí. Arghan to ale odmítl, chce vyzkoušet potenciál své lodi 
v praxi.  
 
Arghan zahájil útok. Z jeho WarLordu vyletělo osm bezpilotních stíhačů. Ve stejnou dobu se obranné sateli-
ty Ceresu aktivovaly a přesměrovaly na útočící flotilu Černé legie. Částicové kanony a mikrovlnné kanony, 
které byly dosud určeny jen ke střelbě na povrch Ceresu, nyní zaměřovaly a sestřelovaly přilétající projekti-
ly. Taktéž se aktivovala obranná raketová sila na povrchu, která začala ihned vypouštět taktické střely 
s dlouhým doletem. Dělostřelecká plavidla Kybertroniku dostala z CDN rozkaz sestřelit přednostně dopro-
vodné lodě, které vlastními trupy bránily orbitální bombardéry Legie.  
 
Stíhací a útočné letouny Kybertroniku se zas zaměřily na stíhací letouny a menší bombardéry Černé legie. 
Všechny dělostřelecké projektily a bomby, které Legie vypouštěla na povrch Ceresu, byly sestřeleny dříve, 
než stačily proniknout do atmosféry. Bezpilotní stíhače WarLordu mají perfektní manévrovací schopnosti, 
kličkují mezi střelami nepřítele a při tom skenují povrch některých větších lodí. Zjistily tak nejzranitelnější 
body na jejich trupech. 
 
Velící loď Kybertroniku dostala ze sítě CDN všechny potřebné informace a velitel nařídil zahájit palbu do něj 
zranitelných bodů – do míst s největší energetickou aktivitou. Z Arghanovy lodě přichází všechny potřebné 
údaje pro chirurgicky přesné útoky. Dalekonosná děla většiny těžkých křižníků Kybertroniku se zaměřila na 
několik menších bodů na pláštích nepřátelských lodí, každé skupince křižníků byl přidělen zvláštní cíl. Ná-
sledující koncentrovaná palba zcela rozervávala pancíře a následně i to, co bylo pod nimi. 
 
Všechny lodě Kybertroniku útočily s obrovskou souhrou, jedna loď doplňovala druhou a i jejich palba byla 
perfektně řízena. I když byla velmi hustá a mnohé trajektorie střel se křížily, žádné střely se navzájem ne-
srazily. Bylo to neuvěřitelné, ale byla ničena jedna loď Černé legie za druhou. Mishimská flotila se snažila 
také nějak pomoci, ale Kybertronik zničil velkou většinu sám. Za čtvrt hodiny bylo po všem, okolo Ceresu se 
vznášelo několik desítek vraků lodí všech zúčastněných frakcí.  
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Obrazovka na palubě WarLordu se aktivovala. Velitel flotily Kybertroniku pochválil Arghana za jeho vedení. 
Poté přišla ze sítě CDN zpráva od samotné 13. exekutivy. Celou dobu monitorovala tuto bitvu a je velmi 
nadšená. Požaduje, aby Kybertronik změnil zdejší strategii – už ne jen obranná válka, ale má přejít do pro-
tiútoku. Na asteroidu Klio se nachází teleportační portál, kterým Černá legie posílá obrovité legie. Celý 
okolní sektor je zamořen orbitálními obrannými základnami, velkou flotilou a pozemními armádami. Kyber-
tronik nemůže tento útok zvládnout sám, ale s pomocí flotily Mishimy a taktiky Arghana má šanci na 
úspěch. Admirál Hasimoto souhlasil, že pomůže. 
 
Boj o Saramagrin mezitím stále pokračuje. Imperiál dorazil na místo bojiště, či spíše jenom jeho 11. astero-
idní flotila. Lodě flotily analyzují bojiště – Černá legie má obrovskou přesilu, početně přečíslila dokonce i 
Bauhaus a Kartel. Za chvíli přichází hlášení, že dorazil předvoj Bratrstva, zřejmě se také hodlá zapojit. Ad-
mirál Hamilton z lodi Hood nařídil poslat vpřed levé křídlo, hned poté pravé. Průzkum povrchu ukázal, že 
Černá legie vysadila na povrchu celkem slušné vojsko a tak Hamilton rozkázal vysadit vojáky. Výsadku se 
bude účastnit i kapitán Anderson. 
 
Flotila Kartelu bojovala ze všech sil, když přišlo hlášení, že dorazila flotila Bratrstva. Karris však nařídil, aby 
byla ignorována. Stále ji totiž nevěří. Nadále platí útok na hlavní křižníky Legie. Bauhaus a Imperiál musí 
lodě Kartelu krýt. Kartel soustředil všechen útok na velící lodě. Právě rozstřílel třetí Ilianin bitevní křižník 
třídy Wolfspider. Opodál se vznášely trosky tuctu menších Demnogonisových křižníků tříd Carnage a On-
slaught a Ilianiných křižníků třídy Scorpion. Ale neobešlo se to beze ztrát. Kartel přišel o několik středních a 
těžkých křižníků. Jejich troskami prolétala majestátně bitevní loď třídy Genocide. Podle všeho se jednalo o 
Fangur, nechvalně známou loď. Boj pokračoval... 
 
Jakmile se flotila Bratrstva přiblížila, zahájila skenování bitevního pole. Rousseau nařídil vystřelit jeden 
varovný výstřel na jakoukoliv loď Imperiálu nebo Kartelu, která se k flotile Bratrstva přiblíží. Pokud bude 
výstřel ignorovat, má být neprodleně zničena. Důstojníkovi začíná být divné, že Bukovski tu není, ale Rous-
seau důstojníka okamžitě posílá mimo službu. Všichni teď musí bezpodmínečně poslouchat jeho rozkazy a 
nesmí nad nimi pochybovat. 
 
Admirál Hamilton právě dostal čerstvé rozkazy z Victorie – polovina lodí z 11. asteroidní flotily se musí od-
dělit a zaútočit na asteroid Klio, na centrum operací Černé legie. Bauhaus to tu bude muset zvládnout jen 
s polovinou flotily Imperiálu. Útok na Klio povede HSSS Hood a prototypní loď HSSS Avenger. Všechny 
další určené lodě se okamžitě oddělily od zbytku flotily a namířily si to k asteroidu Octavia, který bude slou-
žit jako shromaždiště. 
 
Zatímco admirál Hamilton opouštěl bojiště, přišla na palubu nového velícího křižníku zpráva – jedna z lodí 
Imperiálu je napadena a zanedlouho zničena. Velitel křižníku chce vědět, co ji zničilo. Podle taktické obra-
zovky se loď nacházela hned vedle lodí Bratrstva, kde ji žádné nebezpečí hrozit nemohlo...  
 
Mezitím na asteroidu Victoria... Byla hluboká noc, asi kolem jedné hodiny. Na louce byl klid, žádné známky 
lidské civilizace, alespoň tedy nebyly vidět. Nádherný pohled, tráva se vlnila pod poryvy větru a nad její 
úroveň občas vystoupila hlava jakéhosi lesního zvířete, pozadí k tomu tvořil temný hluboký les, jeho stromy 
se mohutně tyčily do výšky snad 60 metrů nad zem, jakoby se chtěly dotknout hvězd. Obloha se měnila 
velice rychle, občas tam prolétl asteroid – samozřejmě, Victoria měla několik oběžnic. Člověk by si těžko 
představil pohodlnější místo, jedno z mála na tomhle tělese. Najednou několik zvířat nastražilo uši a odběh-
lo do lesa. Zdroj zvuku bylo auto, vlastně mnoho aut. Světla odhalila silnici, která ve tmě nebyla vidět. Ně-
kolik menších osobních a dvě velké dodávky, bůhví proč neměly poznávací značky. 
 
Bitva o Klio:  Arghan byl zaskočen rychlým děním kolem něj. Moc se mu nelíbilo, že se de facto dostal do 
vedení zdejší flotily Kybertroniku, navíc podporované Mishimou. Ale 13. exekutiva si to tak přála, jeho 
schopnosti byli opravdu dobré a tak by byla chyba nevyužít je. Arghan navázal kontakt s Hasimotem a sdělil 
mu, že na jeho palubu bude muset vyslat své styčné důstojníky, aby mu tam tlumočili rozkazy z CDN. Je-
nom tak může mishimskou flotilu plně začlenit do taktiky Kybertroniku. Hasimoto souhlasil. 
 
Arghan připravil jednoho svého Avatara a přikázal mu, aby na sebe vzal podobu důstojníka Kybertroniku. 
Avatar aktivoval svůj imitační systém a během chvíle měl lidskou podobu. Zdokonalený kyrysník, který byl 
v jeho hlavě instalován, je uveden do módu, ve kterém se učí. Během svého působení na palubě mishim-
ské lodi se tak naučí jednat jako člověk. 
 
WarLord přistál v hlavním hangáru Kyota, jeho dveře se otevřely a z nich vyšel důstojník Kybertroniku 
v černé uniformě. Vydal se rovnou na můstek, doprovázen dvěma vojáky Mishimy. Hasimoto ho přivítal a 
posadil ho do křesla pro prvního důstojníka. Když bylo vše nachystané, Hasimoto vydal povel k přesunu. 
Flotila Kybertroniku a Mishimy nastavila kurz přímo ke Kliu. Všichni byli napnuti očekáváním.  



17 

 
Klio byl již vidět na hlavní obrazovce Kyota, když se trup lodi zatřásl. Bylo to ještě příliš brzy na orbitální 
obranu. Důstojníci Hasimota informovali, že flotila byla přepadena loděmi Semaie z blízkého asteroidu Hor-
gos. Další hlášení mluví o blížících se lodích Muawijhea od asteroidu Adams a Algerotha od asteroidu Far-
point. Je jasné, že Černá legie o vniku lodí korporací ví. Hasimoto nařizuje pokračovat v letu a opětovat 
palbu na útočící lodě. Nikdo teď korporační flotile nesmí stát v cestě ke Kliu. Čas je příliš drahý. 
 
Čím více se flotila Mishimy a Kybertroniku blížila ke Kliu, tím byla koncentrace nepřátel větší. Dokud se 
však hýbala plnou rychlostí, měly lodě Černé legie velký problém zaměřit důležité systémy. Pak ale obě 
flotily dorazily ke Kliu – ze všech stran na ni létaly těžké rakety, torpéda a dělostřelecké granáty orbitální 
obrany. Flotila se ocitla uprostřed mohutné palby. Hasimoto nařídil rozestoupit se do taktické pozice a po-
kud možno paralyzovat co nejvíc lodí protivníka. Na nějaké ničení není čas. 
 
Na palubě WarLordu mezitím Avalon Arghanovi zprostředkoval schůzku se samotnou 13. exekutivou. Je-
den z Avatarů na sebe vzal podobu 13. exekutivy z dob, kdy ještě měla tělo – vzal na sebe podobu Raoula 
Mannerheima. Raoul Arghanovi sděluje, že odvedl dobrou práci. Arghan je však rozzloben, že byl vyrušen 
od své práce v podzemní laboratoři a teď se zapletl do nějaké bitvy. Raoul však vysvětluje, že Arghana 
povolal proto, že mu neustálý pobyt v laboratoři musel již dělat psychické problémy, a také proto, že venku 
je mnohem víc užitečnější. Z rozhovoru obou mužů vyplývá, že Raoul a Arghan jsou dlouholetí přátelé a 
dokonce že Arghan asistoval při transplantaci Raoulova mozku. 
 
Rozhovor je však přerušen hlášením agenta, že boj již začal. 13. exekutiva tedy odpojuje svoji mysl z Ava-
tara. Jakmile bitva skončí, má se Arghan hlásit u 13. exekutivy osobně. Avalon již připravil WarLord k odletu 
z paluby, aby se mohl zapojit do bitvy. Vypuštěné sondy prozkoumaly bojující lodě Černé legie, ovšem 
nedokázaly lokalizovat jejich zdroj energie. Tyhle mají zřejmě jinou konstrukci. Arghan se tedy propojil 
s Avalonem, aby mohl připravit novou taktiku boje. 
 
Admirál Hasimoto spatřil na povrchu asteroidu kamenný kruh s vířícím světlem uprostřed. Byl vidět dost 
jasně i z orbity. Ihned bylo jasné, že je to transportní portál a tak nařídil bombardování. Křižníky Mishimy 
zahájily bombardování, zatímco stále střílely po okolních lodích. Bomby padaly na povrch asteroidu a způ-
sobovaly krátery všude okolo. Povrch se zakryl prachem a úlomky. Takové bombardování nemohlo NIC 
přežít. Po několika minutách se prach rozplynul – a portál stále stál na místě, obklopen magickým polem. 
Hasimoto si uvědomil, že tohle pole bez pomoci Bratrstva nezničí. Poslal tedy depeši nejbližší lodi Bra-
trstva.  
 
Zprávu od Hasimota dostal Charles Rousseau. Ten ale nepovažuje za nutné jít ihned na pomoc, když ještě 
není vyřešena bitva o Saramagrin. Faktem bylo, že se situace pro Bratrstvo vyvíjela velmi dobře. Charles 
byl spokojený i s tím, že se jim podařilo odvrátit útoky několika lodí Legie, které se maskovaly jako lodě 
ostatních korporací. Žádná z nich nebyla Bauhausu, takže se mohl spolehnout na to, že z jejich strany ne-
bezpečí nehrozí.  
 
Nařídil stáhnout flotilu Bratrstva trochu dále od asteroidu, aby se Kartel dostal mezi ní a většinu Legie. Za-
krátko už Kartel musel nést plný nápor sil Legie. Nepřátelské lodě se na něj tlačily ze všech stran a v jeho 
řadách byly těžké ztráty. Rousseau pak nařídil Bauhausu zaútočit plnou silou zprava, zatímco Bratrstvo 
povede útok zleva. 
 
Rozkaz byl bleskově vykonán. Než se Legie vzpamatovala a zjistila, že hlavní boje neprobíhají už vepředu, 
nýbrž po stranách, bylo mnoho jejích lodí zničeno. Kartel se okamžitě dostal z nejtěžších bojů a začal do-
sahovat větších úspěchů, jak byly lodě Legie převeleny k bokům flotily. Jakmile vlajková loď Bratrstva zís-
kala vizuální kontakt s lodí Bauhausu, bylo jasné, že vítězství je téměř na jejich straně.  
 
Potom Rousseau nařídil stáhnout flotilu Bratrstva pryč, aby celou situaci mohl dořešit Bauhaus, a odletět ke 
Kliu, kde již Mishima čeká na přílet posil a hlavně někoho, kdo ovládá Umění ke zrušení toho magického 
pole... 
 
Marcus Black seděl na můstku lodi Achilles II a pročítal hlášení. Samotná 13. exekutiva do CDN vyslala 
rozkaz, aby se všechny lodě Kybertroniku zastavily a nepodnikaly žádné operace, dokud nevydá nový pří-
kaz. Blackův křižník a další lodě flotily Kybertroniku tak stále čekaly na místě, kam letěly původně – tedy u 
asteroidu Kallisto – kde kryly záda lodím bojujícím o Saramagrin. Dlouhou dobu se však nic nedělo, flotila 
Kybertroniku byla příliš daleko od fronty.  
 
Pak přišla zpráva do CDN – útok na Klio započal. Ale vzhledem k tomu, že útoku se bude účastnit i Bra-
trstvo, které tam zrovna teď posílá svoji flotilu, nesmí Kybertronik zasahovat. Nebude se plést do záležitostí 
Bratrstva a jeho spojenců. Navíc, úkolem Blacka je chránit Ceres, což se nakonec sice podařilo, i když ne 
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jeho zásluhou. Black nebyl moc rád, že musel zbytečně a nečinně čekat daleko od obou bojových zón. 
Naštěstí se prý objevil nějaký Arghan Keronis, který problémy vyřešil za něj. Alespoň něco. 
 
Arghan byl stále připojen k Avalonovi a sestavoval vhodnou taktiku. Avalon mu však sdělil, že propojovací 
implantát, kterým je Arghan vybaven, již začíná dosluhovat. Je to díky zvláštní krvi, která likviduje všechny 
implantáty zavedené do Arghanova těla. Propojovací implantát je jediný, který má, a i ten navíc dlouho 
nevydrží. Pokaždé, když se Arghan připojuje k Avalonovi, imunitní systém začne implantát ničit mnohem 
rychleji. Proto Avalon navrhuje zkrácení doby připojení.  
 
Keronis zatím sestavil taktiku – jedna z jeho sond prozkoumávala juggernaught Černé legie třídy Armaged-
don, aby provedla analýzu jeho povrchu. Přitom snadno uhýbala všem střelám, které po ní loď vystřelila. 
Sonda však zjistila, že tento juggernaught je postaven za pomocí jiné technologie, než ty předchozí u Cere-
su, takže bude složitější zaměřit jeho energetické jádro. Arghan nařizuje, aby byla ta loď prozkoumána co 
nejpřesněji. Musí mít nějaké slabé místo. 
 
Vybral jeden kybertronický juggernaught třídy Odyssey, jménem Da Vinci, protože ten má na své palubě 
nainstalovány nejnovější energetické zbraně – částicové kanony. Keronis pak nařídil aktivovat Opravářské 
roboty a Roztoče, zákeřné sabotážní roboty a předal potřebné rozkazy kapitánu lodi Da Vinci. Loď zahájila 
palbu z částicových kanonů na místo, pod kterým se zřejmě nachází hangár. Částicové kanony se pomalu, 
ale jistě provrtávaly mohutným trupem lodě Legie.  
 
Skutečně se pod ním nacházel hangár stíhačů. Keronis vydal rozkaz, aby žádná jiná loď na tento jugger-
naught Černé legie nestřílela. Potom poslal tři své Avatary, aby se nalodili na Da Vinci a připravili se nad 
nadcházející úkol. Každý z Avatarů dostal bojové brnění a sadu samo-zaměřovaných diskových granátů 
HDG-2, které Arghan osobně vynalezl. Na palubě Da Vinci se mezitím aktivovaní Opravářští roboti pustili 
do demontáže munice palubních kanonů. Munice totiž bude upravena, aby mohla vystřelit Roztoče přímo 
na palubu lodě Černé legie. 
 
Styčný důstojník (maskovaný Avatar) na palubě Kyota zatím informoval admirála Hasimota, aby ukončil 
palbu na onen juggernaught Černé legie a místo toho zaměřil svoji střelbu na jiné cíle. Hasimoto provedl 
vše, co mu bylo řečeno. Admirál Hasimoto nechápal, co chce Arghan podniknout, ale doufal, že ví co dělá. 
Rozkázal proto, aby mishimská flotila splnila jeho radu a zastavila palbu na ten juggernaught. Mishimské 
lodě otočily své kanony a raketomety na ostatní plavidla, i když při tom musely snášet palbu z onoho jug-
gernaughtu. Těžké pancéřování drželo, ale bylo jen otázkou, jak dlouho. Hasimoto doufal, že Arghan pro-
vede svoji akci co nejrychleji... 
 
Karris nyní nevěděl, co dělat – flotila Legie byla nad Saramagrinem rozprášena. Major Argent poradil, že by 
bylo vhodné provést kompletní výsadek na jeho povrch, protože tam se stále skrývá dost kohort. Každo-
pádně, pro bitvu u Klia už nemá Kartel dost sil, takže tam si budou muset korporace poradit samy. Karris by 
byl nejraději, kdyby loď Fangur byla zničena, zřejmě se jednalo o velící loď celého útoku. Ale Argent připo-
míná, že na to rozhodně není čas. Karris byl donucen pomoci Bauhausu a zbytky flotily Legie ignorovat. 
Z toho vinil Bratrstvo – nejprve prokazuje symbolickou podporu a pak začne sestřelovat korporační lodě. Je 
zřejmé, že Bratrstvo se chová podivně. Signály a označení na trupech lodí byly naprosto zřejmé – jen blá-
zen by si jich nevšiml a považoval lodě za nepřátelské... 
 
Na palubě Da Vinci byla zatím dokončena úprava dělostřeleckých projektilů. Bojová nálož byla odstraněna 
a do vzniklého prostoru byly uloženy Roztoči (každý do jednoho), do dalších pak Opravářští roboti. Důstoj-
níci Da Vinci nejprve nechápou, o co přesně Arghanovi jde, ale jeden z nich si uvědomuje, že tohle je spe-
ciální taktický tah, který se vyučuje na akademiích vesmírného námořnictva, ale dosud nebyl nikdy vyzkou-
šen v praxi. Projektily jsou speciálně vyvážené, aby dokázaly proniknout slabou vrstvou pancíře a přitom se 
nepoškodil jejich obsah. 
 
Trojice Avatarů přistála na Da Vinci a odebrala se pro další výzbroj do místního arzenálu. Potom si vyžáda-
la trojici lehkých stíhačů, které použije k přesunu na palubu nepřátelského juggernaughtu. Palba z částico-
vých kanonů oslabila pancéřování trupu lodě Černé legie na takovou úroveň, že nyní bylo snadné ho pro-
lomit jediným výstřelem z obyčejného kanonu. Da Vinci tedy vystřelil do poškozených míst, ovšem pancíř 
stále držel. To však nemohlo ohrozit Arghanův plán. Přišla na řadu salva pěti dutých střel s Roztoči. Všech-
ny střely se otevřely v určité vzdálenosti od cíle a pětice Roztočů dopadla na povrch trupu. Roboti se pevně 
zachytili a položily časované nálože. 
 
Pak ustoupili trochu dál a exploze náloží trup zcela prolomila. Pak následovala další salva, tentokrát mno-
hem větší. Přes dvacet nových Roztočů opustilo transportní projektily a setrvačnou rychlostí doslova vrazilo 
do hangáru. Černí legionáři, kteří měli to štěstí a vzduch je nevysál ven, byli takovýmto útokem zaskočeni. 
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Roztoči ihned začali jednat – skákali od jednoho legionáře k druhému, přičemž je trhaly na kusy svými ost-
rými čepelemi. 
 
Během další salvy se na palubu dostali Opravářští roboti a začali opravovat poškození Roztočů, které utr-
pěli během boje. Někteří Roztoči lokalizovali ventilační systém a probourali se do něj. Tak se snadno rozší-
řili i do dalších částí lodě. Černá legie do hangáru posílala další a další jednotky, aby ho dobyla zpět, ale 
bylo to velmi obtížné. Roztoči měli v relativně uzavřeném prostoru velkou výhodu. Mezitím Da Vinci pokra-
čoval ve střelbě dalších transportních projektilů, aby na palubu lodi dostal co nejvíce svých jednotek. 
 
V tutéž chvíli z jeho paluby odstartovala trojice stíhaček, která si to namířila k díře v trupu nepřátelské lodi. 
Stíhačky přistály v dobytém hangáru a jejich kokpity opustila trojice Avatarů, vyzbrojená navíc plamenomety 
PI4200. Avataři jsou tak silní, že jsou schopni je bez větších obtíží používat. 
 
Nefarit Worgger byl ve své citadele na Farpointu, ale moc dobře věděl, co se u Klia děje. Věděl i o snažení 
Arghana, které upoutalo jeho pozornost kvůli přílišné... nestandardnosti. Zavolal si Tschernyho a dal mu 
úkol: poletí ke Kliu, nalodí se na ten juggernaught a bude ho bránit. Worgger se s Tschernym propojuje 
pomocí kouzla Duchovní linka, takže bude vidět a slyšet vše, co on. Bude také vědět o jeho zdravotním 
stavu, takže pokud půjde do nejhoršího, přijde mu osobně na pomoc. Worgger chce vidět, jaký nový vyná-
lez Kybertronik postavil. 
 
Tscherny se vydal do zbrojírny a vyzbrojil se rotačním kulometem Caronath. Nastoupil do stíhačky, kde už 
měl připravenu brokovnici a své dva revolvery a rozletěl se směrem k obleženému Kliu. Tscherny přistál na 
opačné straně juggernaughtu, aby o jeho příletu Kybertronik nevěděl. Připravil své zbraně a postavil se do 
čela posádky, která byla zatím na všech palubách napadána robotickými Roztoči. 
 
V dálce uslyšel zvuky boje. Hodil kulomet přes záda, vzal si brokovnici a vydal se do chodby. Narazil na pár 
Roztočů, jak bojují s legionáři, a tak zahájil palbu. Mohutné výstřely z velkorážní zbraně proděravěly lehký 
pancíř Roztočů, kteří hned na to upadli na zem a jejich čtyři končetiny se ještě trochu hýbaly, ve snaze zase 
vsát a bojovat. Jejich systémy však byly vyřazeny. Tscherny přišel k legionářům a převzal nad nimi velení. 
Spolu s nimi se pak vydal k nejbližší zbrojnici, aby jim rozdal lepší zbraně.  
 
Při cestě z hangárové části narazili na další bojové roboty, bylo jich asi dvacet. Tscherny neměl dostatek 
munice a tak poručil jednomu legionáři, aby do chodby hodil svůj granát. Legionář uposlechl, ovšem sám 
nestačil rychle uskočit. Exploze granátu byla tak silná, že vyřadila všechny roboty a dosti poničila celou 
chodbu.  
 
Avataři, kteří zatím stále čekali u svých stíhaček, si všimli trojice místních techniků, kteří přežili řádění Roz-
točů schováni v sudech od paliva. Avataři je snadno objevili a vzali si jejich podobu, potom se jich dotkli 
svými pažemi a pustili do nich elektrický proud z výkonných výbojníků. Výboje však nebyly tak silné, aby 
techniky zabily, jen pouze omámily. Z omámených techniků pak Avataři strhli oblečení a sami se do něj 
oblékli. Své uniformy a brnění poté navlékli na techniky. Arghan si totiž byl vědom toho, že na palubě lodi 
se nachází jistý Černý legionář, který je mnohem efektivnější, než ostatní. Využil tyto převlečené techniky 
jako falešné cíle pro jeho zmatení. 
 
Tscherny spatřil trojici postav oblečených do brnění Kybertroniku. Neváhal a zahájil na ně palbu ze svého 
rotačního kulometu. Proud kulek snadno roztrhal pancíř a vzápětí i těla trojice vojáků. Tscherny byl rád, že 
nepřítele tak snadno zničil. Když se otočil za sebe, spatřil ale skupinku dalších Roztočů. Jeden z nich na něj 
skočil a omráčil ho. Pak k němu přistoupil jeden z Avatarů, oblečený do šatů místních techniků a slabým 
elektrickým výbojem ho probudil. 
  
Tscherny si myslí, že Avatar je jeho podřízeným, a žádá ho, aby mu ukázal cestu ke zbrojnici. Avatar ho 
tedy ke zdrojnici posílá – a ta je silně bráněná Roztoči, kteří rozsekají každého, kdo se k ní přiblíží. Informu-
je také, že v této části lodi nezůstal naživu jediný legionář. Jednotky Legie se snaží znovu dobýt ztracené 
části palub. Náhle lodí otřásla sada synchronizovaných explozí náloží. Jedna z explozí byla i v chodbě, ve 
které se Tscherny nacházel. V podlaze se vytvořil otvor a vše v okolí se pomalu odlepilo od podlahy. 
Arghan, napojený pomocí Subreality na jednoho z Avatarů, dostal hlášení o výpadku umělé gravitace. Dále 
slyšel, jak se prudce odčerpává vzduch ze všech okolních sekcí. 
 
Hasimoto sledoval bitvu na obrazovce, hlavně se zaměřil na ten juggernaught třídy Armageddon, se kterým 
měl Arghan své plány. Spatřil, jak jeho palubní zbraně poblíž zasaženého místa vypovídají službu. Na pa-
lubě juggernaughtu se mezitím Tscherny odhodlal projít chodbou, ze které byl už všechen vzduch odsát, a 
dostat se tak do hangáru zpět ke své lodi. Chtěl opustit tuto loď za každou cenu. Jenomže Arghan mu v tom 
chtěl zabránit. Než Tscherny otevřel dveře do chodby, chytil se pevně vzpěry, aby ho dekomprese nemohla 
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vysát do vesmíru. Sundal si boty i ponožky a morfo-vrstva na chodidlech se přeměnila na jakási malá cha-
padla, kterými se přichytila podlahy. 
 
Když se dveře otevřely a vzduch začal unikat pryč, Tschernyho to vymrštilo. Vymrštilo to i několik HDG-2, 
které se povalovaly okolo. Arghan je zachytil a začal na Tschernyho vrhat. Šlo to jednoduše, protože odsá-
vaný vzduch je vhazoval přímo na svůj cíl, ale Tscherny jim uhýbal. HDG-2 pak neškodně skončily vně lodi. 
Arghan se však mezitím ke svému cíly přiblížil, a vší silou ho udeřil pěstí do zad. Tscherny nekontrolovaně 
vyletěl nahoru a narazil hlavou do stropu. 
 
Tscherny však udělal elegantní salto – ve stavu bez tíže to šlo dobře – a odrazil se nohama od stropu. Tím 
získal rychlost vyletět dírou v trupu ven, mimo loď. Jeho nekrobionické plíce mu dovolovaly zadržet dech až 
na jednu hodinu. Takže pokud do té doby nevymyslí způsob, jak se dostat zpět do lodi, zemře. Naštěstí 
nemusel nic vymýšlet, okolo zrovna letěla kapitolská stíhačka třídy Wasp. Tscherny se ji zachytil, přitáhl se 
až ke kokpitu pilota a jediným úderem pěstí rozbil okno. Pilota vytáhl ven a pustil ho do prostoru, zatímco 
sám se vsoukal dovnitř a ujal se kniplu. Nastavil kurz k jiné lodi Černé legie. 
 
Na bitevní pole dorazila flotila Kapitolu, což bylo příjemné překvapení. Admirál Goldberg sdělil, že jakmile 
se lodě Černé legie stáhly z jeho sektoru, došlo mu, že se někde jinde chystá něco většího. Pronásledoval 
tedy lodě Legie, až objevil velkou bitvu u Klia. Velicí loď CSS Morningstar se ihned zapojila do bojů. Bylo na 
čase. Černá legie stahovala své jednotky ze všech koutů tohoto sektoru. Bitva nabývala na velikosti i síle. A 
všichni nedočkavě čekali na přílet Bratrstva, tedy až na Kybertronik. 
 
Arghan se náhle od Avatara odpojil. Avalon mu sdělil, že jeho propojovací implantát začal být opět poško-
zován imunitním systémem. Informoval také, že se jednotkám Kybertroniku podařilo analyzovat systém 
toho napadeného juggernaughtu. Jediným zranitelným místem se zdá být muniční sklad. Přichází také 
informace o příletu flotily Kapitolu, ale i posil Černé legie. Obě nově příchozí flotily přilétají z opačné strany, 
takže Arghan nařídil stáhnout se. Flotila Kybertroniku a Mishimy není tak silná, aby udržela dvě fronty.  
 
Arghan také posílá zprávu, aby si všechny lodě začaly nabíjet Harrisonův pohon pro urychlené stažení, 
pokud půjde do nejhoršího. WarLord zatím přistál zpět v hangáru jedné z kybertronických lodí. Pak přichází 
zpráva od samotné 13. exekutivy. Ta se napojila na Avatara a v podobě Raoula si přišla osobně popovídat 
s Arghanem. Raoul nese rozporuplnou zprávu – na bitevní pole míří flotila Bratrstva. Arghan tuto informaci 
neslyší rád a je rozzuřen. Je odhodlán s Bratrstvem bojovat. Ale Raoul mu to zakazuje – otevřený útok na 
Bratrstvo by znamenal konec Kybertroniku. Všechny korporace by se totiž k Bratrstvu připojily a společnými 
silami by provedly neporazitelnou odvetu. Jedinou možností je s Bratrstvem, alespoň protentokrát, spolu-
pracovat. Zničení Černé legie na území Kybertroniku je mnohem přednější. 
 
Flotila Bratrstva dorazila do blízkosti Klia. Podle všeho se zde už nacházela většina flotil korporací a také 
většina sil Legie. Postup je jasný – přiletět k asteroidu a zničit portál, který se nachází na jeho povrchu. 
Všichni moc dobře věděli, co to bude obnášet. Nejzkušenější uživatelé Umění se koncentrují, spojí síly a 
společně, pod vedením Rousseaua, magické pole okolo portálu zničí. Rousseau nařídil vyslat doporučení 
všem ostatním přátelským flotilám, aby vyčistily cestu k asteroidu, pokud tedy přímo nechtějí invazi Černé 
Legie v plném rozsahu a následné obvinění z kolaborace. 
 
Když tato zpráva dorazila na palubu WarLordu, Arghan byl rozzloben. Těsně u asteroidu byly flotily Legie, 
za nimi se v obraných pozicích tísnil Kybertronik a Mishima, kteří se navíc bránili Legii jenž utočila i do jejich 
zad už od jejich příletu v podobě posil pronásledovaných Kapitolem. Takže splnit příkaz Bratrstva bude 
velmi obtížné. Raoul byl stále přítomen na palubě lodi, ale nijak nezasahoval. Bedlivě pozorovat Arghanovo 
počínání.  
 
Arghan přenechal obsazování juggernaughtu Černé legie kapitánovi lodi Da Vinci, zatímco on se soustředil 
na velení ostatním lodím. Musel se za každou cenu dostat z onoho sevření. Avalon ostatním lodím vydal 
přesné příkazy, do jakých míst mají koncentrovat palbu. Mishimské i kybertronické lodě ihned spustily střel-
bu podle rozkazů. Přesně mířenými střelami likvidovaly jednotlivé sub-systémy lodí Černé legie. Když byly 
příkazy vydány, Arghan se napojil zpět na Avatara, který stále čekal na palubě nepřátelské lodi. Kapitánovi 
Da Vinci sdělil, že přebírá velení nad malou skupinkou Roztočů a všemi třemi Avatary, které použije na 
dobytí můstku. Tým se ihned vydal na cestu, interiér lodi byl již dobře zmapován. Avataři chrlili ze svých 
plamenometů smrtící oheň, který likvidoval legionáře po desítkách. 
 
Flotily Kapitolu a Mishimy zahájily pročišťování volné cesty pro flotilu Bratrstva, ale šlo to těžce. Lodě Kyoto 
a CSS Morningstar byly v předních liniích a střílely podle pokynů lodí Kybertroniku, které se držely opodál. 
Ale Černá legie měla příliš mnoho sil, navíc mohutná střelba z povrchu asteroidu zničila několik menších 
lodí korporací a stále neochabovala.  
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Admirál Goldberg proto nařídil zničit tyto obranné systémy za každou cenu. Ze všech lodí Kapitolu začaly 
vylétat desítky stíhacích a taktických bombardérů, které se snášely k povrchu asteroidu a shazovaly své 
bomby. Dělostřelecká obrana byla však velmi hustá, byl to jako ocelový déšť, který nepřestával. Kapitolští 
piloti byli excelentní profesionálové, ale tohle bylo i na ně moc. Nebylo prakticky žádného metru krychlové-
ho, kde během jedné vteřiny neexplodovaly alespoň tři protiletecké granáty.  
 
Letouny padaly jako mouchy, ačkoliv jejich bomby dokázaly na povrchu způsobit mnohé exploze a zničit 
několik desítek kanonů. Goldberg dostal hlášení od velitelů letek a nařídil proto stažení mimo dostřel obra-
ny. Kdyby Černá legie neměla v blízkosti asteroidu tolik lodí, mohl by tam přiletět se svými křižníky a zahájit 
bombardování z orbity. Všichni každopádně netrpělivě čekali na přílet flotily Imperiálu, Bauhausu a Kartelu. 
Bez nich zřejmě tato bitva nepůjde vyhrát... 
 
Bitva o Saramagrin se mezitím vyvíjela dobře. Flotily Bauhausu, Kartelu a Imperiálu zcela rozdrtily všechny 
zbývající lodě Černé legie. Nepřítel však stačil vysadit několik velkých pozemních oddílů, které bylo třeba 
zničit. Bauhauské tankové divize a Doomtroopeři se ihned dali do práce a za relativně krátkou dobu většinu 
nepřátelských sil zničily. Několik málo kohort se však stačilo ukrýt do skalnatých oblastí a dobře se v nich 
opevnit. Imperiální výsadkový tým pod vedením kapitána Andersona však již byl na místě, připraven tento 
problém vyřešit. 
 
Kartel poté stáhnul své jednotky z povrchu, všechny zraněné vojáky poslal zpět na Jokaste a nařídil přesu-
nout flotilu ke Kliu. Bauhauský admirál Sternberg informoval, že provede ihned totéž, jakmile bude celý 
Saramagrin kompletně zajištěn. Až se tak stane, spojí své síly s Imperiálem. 
 
Arghan procházel se svým doprovodem palubami dobyté lodě, všechny snahy je zastavit byly eliminovány 
velice rychle. Bohužel ale Arghan přišel o svoji nejsilnější zbraň, plamenomet. Vyskytl se problém v podobě 
obranné věže, u níž nebyla vhodná ventilační ani servisní šachta. Arghan se napřáhl svým vrhacím výbuš-
ným diskem HDG-2 a hodil ho. HDG-2 skosil skupinku nepřátelských legionářů a jeho čepele se zaryly 
těsně pod zahřáté hlavně věže, jen pár sekund trvalo než exploze věž zničila.  
 
Druhý disk padl na otevření dveří a likvidaci vojáků, kteří je hlídali. Arghan, respektive Roztoč, který ho nesl 
aby směšně nepoletoval po místnosti díky nefunkční umělé gravitaci, vstoupil do centrální části lodi, nejlépe 
bráněný sektor v němž je umístěn i samotný můstek. Roztoč se prohnul, jak ucítil tíhu Arghana, který se 
odpoutal a seskočil. Roztoči, díky přicházejícím posilám z Da Vinciho, se vypořádali s odporem. Arghan 
došel k můstku, kde byly dokořán otevřeny dveře a před nimi kusy zničených Roztočů. Kdyby zde byl člen 
Bratrstva, všiml by si, že jejich zbytky jsou prosyceny Černou symetrii... 
 
Arghan vydal intuitivní rozkaz přeskupit se. Jeho vzhled byl nyní v podobě Černého legionáře, kterého již 
eliminovali. Pozadu vtrhl na můstek střílejíc do skupin Roztočů svým kulometem. Velící Nefarit, který stál na 
můstku a řídil obranné akce, byl zmaten. Necítil v příchozím legionáři život, ale zároveň cítil... Vyslal na 
Avatara kouzlo Černé symetrie na ovládnutí mysli, jenomže Avatar byl díky Kyrysníku imunní. Arghan oka-
mžitě na Nefarita zaútočil svoji pěstí. Nefarit vyslal kouzlo na ovládnutí stroje, avšak, k jeho smůle, zase 
neúspěšně. Arghanova pěst udeřila plnou silou do Nefarita, který následně odletěl o pár metrů vzad. 
Vzchopil se a chystal se seslat ničivé kouzlo, ovšem to už jeden Roztoč schovaný v servisní šachtě pod 
můstkem umístil svoji nálož, která vzápětí explodovala a odhodila Nefarita pryč. 
  
Asteroid Saramagrin byl po dvou dalších hodinách dobyt. Spojené síly Kartelu, Imperiálu a Bauhausu pří-
tomnost Legie zcela vyhladily. Asteroid byl osvobozen a jeho obyvatelé vzdávali hold svým zachráncům. 
Bauhauská flotila se pak přesunula ke Kliu a započala další část svých bojů v této oblasti. Okolo Klia bylo 
již tolik lodí, že bylo obtížné bojovat tak, aby nedošlo k zasažení spojenecké, nebo dokonce i manévrovat 
tak, aby nedošlo ke srážce. Přestřelky mezi loděmi teď připomínaly spíš přestřelky starých dřevěných pla-
chetnic středověkých pirátů z dávné historie Temného Edenu. Každopádně, byl to masakr. Pak se ale stalo 
to, na co tak všichni čekali. Flotily prostřílely volnou cestu ke Kliu, Bratrstvo mohlo zaútočit na portál... 
 
Imperiální flotily se přiblížily k asteroidu Klio. Lodě, stíhačky, bombardéry a všechno, co mohlo střílet, se 
zapojilo do bitvy s Legií. Bohužel, Imperiální flotila přiletěla na bojiště ze špatné strany, takže zaútočila na 
Legii zezadu. Nejprve sice rozstřílela několik lodí, ale pak se zadní voj nepřítele otočil a zahájil na Imperiál 
otevřenou palbu. Admirál George Hamilton se svojí lodí HSSS Hood byl v čele útoku, když náhle přišla 
zpráva od vrchního velitelství. Hamilton si zprávu, kterou poslal sám Victor Graham, vyslechl soukromě a 
byl dost zaražen. 
 
Když se vrátil na můstek, nařídil, aby se imperiální flotila stáhla z bitvy. Hamilton informuje, že celá tato 
bitva byla jen past, nastražená Černou legií. Legie chtěla odlákat Třetí svaz flotil, aby nemohl bránit Victorii. 
Před deseti hodinami zahájila Černá legie velké tažení na imperiálních hranicích v Pásu asteroidů. Má tam 
prý tisíce lodí, které již dobyly desetinu území Imperiálu. Během pár týdnů se může dostat k Victorii. Během 
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bojů byl napaden i Kybertronik, ale jeho ztráty byly mnohem menší, protože nebyl primárním cílem. Imperiál 
je každopádně bezbranný. Jestli se mu nepovede Legii zastavit před Victorií, pak bude ztracena a Legie 
bude moci napadnout planety vnitřní Sluneční soustavy svými téměř nekonečnými armádami z Nera. Kapi-
tán Anderson tyto zprávy slyší nerad, ale po chvíli přemýšlení dostává nápad. U Klia zůstane jen 11. astero-
idní flotila, které bude velet Anderson osobě z paluby lodi HSSS Birmingham, zatímco zbytek flotily se mů-
že vrátit na obsazené asteroidy, vyklidit všechny tamní základny a všechny vojenské síly přeskupit k obraně 
Victorie. 
 
Admirál Hamilton to považuje za dobrý plán a přenechává Andersonovi přímo prototypní loď HSSS Aven-
ger. Kapitán Anderson se okamžitě přesunul z paluby HSSS Hood na svoji novou loď. Je rád, že po dlouhé 
době může velet flotile, i když není jeho vlastní. 
 
Mezitím v hrabství klanu Dunsirn na Victorii... Agent Michael Paxton jel svým autem maximální možnou 
rychlostí. Cesta byla složitá, světla ukazovaly úzkou malou silnici, která se dost často klikatila, a on jí pro-
jížděl tak stovkou, navíc v normálním městském autě. Byl by si vzal na ústředí terénní vůz, ale zrovna tam 
žádný nebyl. Konečně, poslední zatáčka a vjel do lesa. Dupl na brzdy, jak nejvíc mohl, protože před ním byl  
maskovaný policejní konvoj, který se tak usilovně snažil najít. Bylo jich víc než čekal, dokonce dvě dodávky. 
Vystoupil z auta a začal se domlouvat s velitelem policistů.  
 
Ten mu sdělil, že policie dostala hlášení od jistého civilisty, který tu spatřil něco zvláštního. Imperiál na toto 
území zaměřil orbitální špionážní družici a zachytil pár Černých legionářů, kteří se zatarasili v zámku. Ten 
zámek patří Miltonu Kimberlymu, který byl svojí vlastní rodinou odvržen a aby si nečinil žádné nároky na 
dědictví, tak mu koupila toto panství. Dříve sem jezdili jen samí prominenti. Paxton přebírá velení nad poli-
cejními jednotkami a rozděluje je do čtyřech týmů. 
 
Přepadové skupiny se připravily, bez jakéhokoli odporu se dostaly od brány až ke hlavnímu vchodu. První 
tým vtrhl dovnitř, druhý s Paxtonem také a zbytek následoval potom. Velká vchodová síň byla úplně prázd-
ná. Hlavní skupina zamířila k hlavnímu pokoji zámku. Najednou se proti ní vyřítila skupina Nemrtvých legio-
nářů, Nekromutantů a dalších bytostí. Palba je však rychle pozabíjela. Paxtonův tým pak vrazil do jednoho 
obývacího pokoje, kde spatřil dvojici mužů stojící u zvláštního zdroje světla, které levitovalo nad podlahou. 
 
Jeden z mužů do něj skočil a zmizel, druhý muž zatím na Paxtona a jeho tým seslal nějaké kouzlo, které 
policisty odhodilo na zeď. Paxton ale zůstal stát na místě a okamžitě zahájil palbu. Muže stačil trefit do 
ramene, hned potom ale muž skočil do světla také a  to následně zmizelo. Paxtonovi bylo jasné, že tato 
dvojice byli Kacíři, kteří zřejmě celou operaci vedli. A teď zmizeli skrz přenosový portál kamsi do své zá-
kladny... 
 
Cesta k asteroidu se otevřela. Během bitvy měl Charles Rousseau spoustu času na promyšlení toho, jak 
portál zničí. Už nějakou dobu se Mystikové ve svých komnatách připravovali na seslání zaklínadel a už 
před nějakou dobou byla posádka jednoho lehkého bombardéru převelena na jeden z křižníků. Černá legie 
začala znovu dostávat na frak, jakmile se do bitvy zapojil i Bauhaus. Lodě legie byly ničeny systematicky 
jedna po druhé, lodě Bratrstva se tedy snažily v obranné formaci blížit se k povrchu asteroidu, pokud by 
třeba nějakou loď napadlo podniknout sebevražedný nálet. Jiného ohrožení už se v téhle fázi boje bát ne-
musely.  
 
Konečně nastal čas pro to, co bylo v jejich bitvě tím hlavním úkolem – zničení portálu. Mystikové pomocí 
precizně směrovaných kinetických kouzel začali posunovat předem vyprázdněný bombardér po přesně 
vypočítané trajektorii směrem k portálu. Jakmile výpočty palubního počítače potvrdily, že plavidlo zasáhne 
svůj cíl, mohli se pustit do druhé fáze. Ihned po vstupu lodi do řídké atmosféry na ni zaměřili kouzlo Vybičo-
vání živlů. Najednou prolétala atmosférou mnohem větší rychlostí a s mnohem větším žárem, než jakého 
mohla dosáhnout přirozenou cestou. Nakonec dopadla na určené místo. V širokém okruhu od jejího dopadu 
nezůstalo nic na svém místě. Nemluvě o portálu. 
 
Exploze portálu asteroidem dosti otřásla. Všichni mohli moc dobře vidět, jak obrovská rázová vlna přejela 
po jeho povrchu, zničila všechny obranné systémy Černé legie a všude okolo rozházela kamení a prach. 
Úlomky létaly i mimo asteroid, některé z nich dopadly na lodě a způsobily menší poškození. Asteroid Klio 
se při tom trochu posunul z místa, neznatelně, ale přesto senzory korporačních lodí zachytily menší výkyv v 
gravitačním poli.  
 
Přísun nových jednotek Černé legie byl zastaven. Teď už zbývalo zničit zbytek lodí. Stalo se ale něco, co 
nikdo moc neočekával. Zpoza jednoho malého asteroidu vylétl dreadnought třídy Death, obrovská loď nále-
žící k Algerothově flotile, a ihned se zapojil do bitvy. Jeho pancíř odolával všem zbraním a jeho torpédome-
ty byly ničivé a rozsévaly smrt a zkázu. Ať na jeho palubě byl kdokoliv, tak tato loď řídila všechny obranné 
operace... 
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Na palubě juggernaughtu Černé legie se věci mezitím daly do pohybu. Nefarit, dezorientovaný explozí ná-
lože přímo pod svýma nohama, se již začal postupně vzpamatovávat. Arghan se proti němu rozběhl 
s napřaženou pěstí, kterou obalily elektrické výboje. Udeřil vstávajícího protivníka do hlavy a tím mu tak 
způsobil šok. Nefarit ztratil koncentraci a nemohl seslat chystané kouzlo.  
 
Nefarit vzal svůj Azogar a rozběhl se proti Arghanovi, ten ale bleskurychle uskočil a provedl výkop z otočky. 
Zatím na můstek dorazili zbývající dva Avataři a rozestoupili se kolem Nefarita. Nijak ale nereagovali, tenhle 
souboj chtěl Arghan zvládnout sám. Nefarit, lehce zraněn, se narovnal. Uvědomil si, že proti němu stojí 
někdo vysoké úrovně a svůj další útok proto provedl již rozvážněji. Azogar odřízl část morfo-vrstvy a odhalil 
tak kovový endoskeleton Avatara. Arghan si uvědomil, že tenhle souboj již musí skončit.  
 
Arghan stál, zatímco ostatní Avatarové zaútočili. Nefarit byl těmito útoky zaskočen. Oba Avataři provedli 
mohutný kop, nejdříve jeden, který vyhodil Nefarita do vzduchu, potom druhý, který ho vyhodil ještě výš. 
Tohle jednou zopakovali, čímž Nefaritovi zabránili v jakékoliv akci. Arghan zatím vyskočil vysoko do vzdu-
chu, udělal zde hvězdu a přitom kopl Nefarita do hlavy. Pak elegantně dopadl na zem. Nefarit těžce dopadl 
na podlahu, která se pod jeho váhou prorazila. Měl proraženou lebku a Arghanův Avatar měl od toho útoku 
poškozenou nohu. 
 
Avataři se ihned dali do zkoumání řídícího panelu a informovali Arghana, že se právě přiblížil dreadnought, 
jehož trup nelze prorazit žádnými zbraněmi. Arghan tedy přikázal, aby byl zničen komunikační systém toho-
to juggernaughtu a poté přes Subrealitu sdělil lodím Kybertroniku, aby na juggernaught zahájily palbu. Ten-
týž rozkaz nechal poslat i lodím Mishimy. Pak aktivoval zbývající zbraňové systémy a spustil mírnou palbu 
na všechny lidské lodě. Jeho plán vyšel – Černá legie si myslela, že juggernaught je stále pod její kontro-
lou, když obnovil palbu na nepřátelské lodě. 
 
Avataři po několika minutách, kdy se juggernaught přibližoval k velícímu dreadnoughtu, přišli na způsob, jak 
nastavit kurz. Arghan vydal rozkaz – nastavit kolizní kurz, s maximální rychlostí. Juggernaught se přibližo-
val, až konečně vrazil do trupu nepřátelské lodě. Vrzání kovu a exploze se ozývaly celým trupem, loď stále 
pokračovala setrvačností v cestě a demolovala strukturu dreadnoughtu. Ten byl sice větší, ale takovému 
poškození nemohl odolat. Po několika vteřinách příď juggernaughtu prorazila plášť energetického jádra a 
dostavila se mohutná exploze.  
 
Obě lodě byly pohlceny ohnivou koulí, která se zvětšovala a likvidovala všechny lodě ve své blízkosti, tedy 
především lodě Černé legie. Nepřátelská flotila byla zcela zdecimována. Když teď přišla o svoji velící loď, 
která ji dosud z úkrytu řídila, nemohla již efektivně odolávat. Flotily spojeného lidstva postupovaly rychle a 
nezastavitelně. Brzy velitelé Černé legie nařídili ústup všem svým jednotkám. 
 
Zbývající lodě Černé legie se otočily a zmizely ve stínech okolních asteroidů. Během půl hodiny bylo bitevní 
pole opuštěné, jen flotily lidstva čekaly a prozkoumávaly okolí. Nikde nic. Přišlo hlášení, že většina zákla-
den Černé legie v tomto sektoru Pásu asteroidů byla vyklizena. Žádný z kolonizovaných asteroidů nehlásil 
žádné další problémy. 
 
Kartel vyslal své zástupce ke všem frakcím, aby byly sepsány škody a průběh celé bitvy. Taktéž se zaslou-
žil o to, že všechny invazní jednotky se musely bezpodmínečně stáhnout z oblasti patřící Kybertroniku, 
v zájmu zachování míru a dobrých vztahů. Imperiál poslechl bez větších potíží, protože nyní své síly potře-
boval jinde. Kapitol se vrátil na Mars, aby obnovil své ztráty, stejně jako Bauhaus se vrátil k Venuši. Mishi-
ma ještě pomáhala Kybertroniku v opravách škod na Ceresu, ale poté i ona odletěla. Bratrstvo ještě něja-
kou chvíli pátralo po přítomnosti Temnoty, ale žádné stopy nebyly nalezeny. 
 
Velká bitva o Ceres trvala od 5. května do 4. června 1280 YC. 
 
Frakce Nasazeno voják ů KIA MIA Přeživší 
Kybertronik 40.000 12.584 8 27.408 
Kapitol 25.000 10.250 56 14.694 
Mishima 30.000 15.541 843 13.616 
Bauhaus 20.000 9.569 325 10.106 
Imperiál 15.000 3.203 98 11.699 
Kartel 20.000 8.230 452 11.318 
Bratrstvo 15.000 5.753 762 8.485 
Lidstvo (celek) 165.000 65.130 2.544 97.326 
Černá legie (celek) 250.000 167.357 5.467 77.176 
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