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MUTANT CHRONICLES 
GREAT BATTLE FOR DEMBOVSKA 

 
 
Dva roky uplynuly od Velké bitvy o Victorii a nyní je tu nové nebezpečí. Černá legie zaúto čila 
znovu na území Kybertroniku, tentokrát na jeden z jeho nejd ůležitějších asteroid ů – Dembov-
sku. Plány Černých apoštol ů jsou promyšlené a dokonale fungující. Zdá se, že jim nem ůže nic 
stát v cest ě. Tentokrát se rozhodli, že Kybertronik zasáhnou na jeho nejslabším a  nejzranitel-
nějším míst ě – Umělé inteligenci. 
 
 
Na asteroid Chebyshev byl přesunut další z řady teleportačních portálů. I tentokrát skrz něj přicházely obro-
vité legie. Pětice Vojevůdců nefaritů dostala od svých Apoštolů jasný rozkaz: vytvořit podobný systém tele-
portačního paprsku, jako byl využit během Velké bitvy o Victorii. Ukázal se být totiž velmi efektivním, navíc 
nyní mágové Černé legie připravili jeho dokonalejší podobu. Ale pouze mágové Apoštolky Ilian jsou natolik 
schopní, aby něco takového vytvořili. Proto tentokrát celé operaci velí Vojevůdce nefaritů Gurrak, sluha 
Ilian. Jeho pomocníkem je Vojevůdce nefaritů Synthon, generál Algerotha. Dále je zde Ewonia, vojevůdky-
ně legií Demnogonise; Zerthenius, nohsled Apoštola Muawijhea a nakonec Pharmax, služebník Semaie. 
 
Gurrak postavil svoji citadelu na asteroidu Uganda, Synthon na asteroidu Faraday, Ewonia na asteroidu 
Moletai, Zerthenius na asteroidu Namibia a Pharmax na asteroidu Planck. Všechny tyto asteroidy, stejně 
tak jako hlavní základna Černé legie – asteroid Chebyshev – leží v blízkosti Dembovsky, takže jsou ideál-
ním místem. Nejlepší mágové všech Apoštolů se spojili a pomocí Černé symetrie vyvolali mohutné energe-
tické paprsky matně žlutého světla spojující všechny asteroidy obsazené Černou legií do trojúhelníku. Tyto 
paprsky obousměrně přenášejí energii mezi portálem a citadelami. Jedině tak se mohla nahromadit 
dostatečná zásoba Černé symetrie pro vyvolání třech menších paprsků tryskajících z citadel na Namibii, 
Plancku a Moletai a směřujících na povrch asteroidu Dembovska ze tří různých stran.  
 
Vzniklý trojúhelník má na svém vrcholu asteroid Chebyshev, a jeho základna je tvořena asteroidy Uganda a 
Faraday. V úsečce mezi Ugandou a Faradayem je Moletai, v úsečce mezi Ugandou a Chebyshevem je 
Namibia, v úsečce mezi Chebyshevem a Faradayem je Planck. Když měly tři asteroidy umístěné uprostřed 
stran trojúhelníku dostatek energie, začaly produkovat také menší paprsky směřující volně do prostoru a 
končící po pár tisíci kilometrech. Vznikl tak efektní gigantický symbol Ilian – žlutý trojúhelník, v jehož středu 
se nalézala Dembovska. Bylo to jako znamení smrti, které jasně naznačovalo, co Černá legie chystá. Nece-
lou hodinu poté byla hlášena invaze jednotek Černé legie přímo na Dembvosku.  
 
Teleportační portál tak opět posílal své armády přímo do centra nepřátelského území – a to rovnou na třech 
různých místech. Kybertronik sice zalarmoval svoji obrannou flotilu, dokonce i vlajkový křižník korporace, 
Achilles II, ale nepomohlo to. Černá legie byla tentokrát velmi silná, velmi odhodlaná. Bylo potvrzeno, že 
energetické paprsky jsou nebezpečné pro lodní systémy. Jakmile se loď přiblíží na 500 kilometrů k paprsku, 
bude vyřazena z provozu. Pokud vletí do paprsku, bude zničena. Ale to není ani zdaleka to nejhorší... 
 
Stalo se to v době, kdy byla zahájena invaze Černé legie, nedlouho po vytvoření Ilianina symbolu: všechny 
UI systémy přestaly pracovat. Zastavily se uprostřed pohybu, uprostřed činnosti. 60 % obranných sil astero-
idu tak bylo vyřazeno zcela bez boje. Lidští vojáci začali pátrat po příčině a zjistili, že za výpadek UI můžou 
ty paprsky. Je to zřejmě nějaká jejich zvláštní síla, která má vliv pouze na UI, na ostatní elektroniku nijak 
nepůsobí. Achilles II a další lodě dostaly za úkol vyřadit citadely, ale opět přišlo hlášení, že citadely jsou 
chráněny magickým polem, stejně jako portál, které je zcela neprostupné. 
 
Kybertronik vyslal volání o pomoc na všech frekvencích. Jako první odpověděl Kartel, který slíbil, že pošle 
své flotily. Pak se bez jakéhokoliv předchozího upozornění objevila flotila Imperiálu, velmi početná a více 
než schopná Kybertroniku pomoci. Ale nestalo se tak – Imperiál místo toho zahájil palbu a snadno obsadil 
několik asteroidů dříve patřících Kybertroniku. Imperiál se přišel pomstít a vysvobodit Její Jasnost. Během 
následujících bojů přišel Kybertronik o značné množství jednotek, které by jinak mohl využít k obraně před 
Černou legií. 
 
Pak ale dorazil Kartel a ihned vyhlásil nejvyšší stupeň pohotovosti v celé oblasti. Imperiál musel chtě-
nechtě zastavit útok a začít spolupracovat s Kybertronikem, i když stále se potají snažil vystopovat Její 
Jasnost. Brzy do oblasti přiletěly lodě Kapitolu, Bauhausu, Mishimy a Bratrstva. Největší pomocí je zřejmě 
Bratrstvo, opět jako jediné schopné vyřadit portál z provozu a zničit tak i paralyzační paprsky. Kartel nebyl 
moc rád, že Bratrstvo je v oblasti... nicméně přišla dobrá zpráva. Inkvizitor Majoris Heinrich Krueger, velitel 
flotily, informoval, že již byla rozluštěna záhada nebývalé krutosti Bratrstva v posledních letech. Byla to ta 
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krutost a postupy, které přinutily korporace nedůvěřovat Bratrstvu a odklonit se od něj. Krueger vysvětlil, že 
uvnitř Bratrstva pracoval kacíř – Inkvizitor Majoris Charles Rousseau. To on mohl za všechny ty hrůzné 
činy. Nyní je ale Rousseau nezvěstný, dostal statut MIA poté, co jeho malá flotila zaútočila na asteroid Nu-
maguti během Velké bitvy o Victorii před dvěma lety. Bratrstvo se vrátilo do svých původních kolejí. Inkvizi-
ce za ty dva roky odhalila všechny Rousseauovy činy a napravila je. 
 
Kybertronik ihned po napadení zavolal vědce Arghana Keronise, který se již dvakrát předtím vyznamenal 
jako dobrý taktik. Keronis dosud pracoval v okolí asteroidu Ceres, ale jakmile mu přišla povolávací zpráva, 
nechal se převést na palubě prvního křižníku do míst válečné zóny. Zde již čekal Vysoký admirál Marcus 
Black, velitel obrany asteroidu Dembovska, na palubě vlajkového dreadnoughtu korporace, Achilles II. Ten-
tokrát bude Keronis spadat pod něj. Black Keronisovi předal všechny důležité informace. Kybertronik musel 
stáhnout všechny své jednotky z okolí na tři malé asteroidy nacházející se nejblíže asteroidu Dembovska – 
Meinel, Rhodesia a Davederrick. 
 
Marcus Black četl všechna hlášení Keronise a proto věděl, že Keronis staví svojí taktiku na umělé inteligen-
ci, což ovšem nyní nebude možné. Bude to pro Keronise zkouška jeho schopností. Keronis s sebou přivezl 
svoji loď WarLord, s počítačem Avalon na palubě. Ačkoliv je Avalon z velké části organický, jeho základ 
tvoří umělá inteligence, takže i on je nefunkční... ale alespoň dokáže zajistit stále vysoce efektivní přístup 
do CDN, ačkoliv nyní bude muset Keronis všechno vyhodnocovat sám. Keronis je však přesvědčen, že to 
zvládne. Bude dostatečně rychlý, aby mohl předvídat tahy nepřítele a přizpůsobovat mu taktiku – tedy ale-
spoň v to doufal. 
 
Imperiál neztrácel čas, poslal koho jiného než Třetí útočný svaz flotil, v čele s admirálem Hamiltonem, s 
cílem vrátit Její Jasnost domů. Během několika desítek minut získal asteroidy Helenzier, Taiwan a Liberia a 
díky příliš rychlému postupu mohla k asteroidu Fristephenson doletět jenom 7. elitní flotila. Díky vyřazení UI 
jednotek Kybertroniku bylo vítězství nevyhnutelné. Imperiál jako rozzuřený býk projížděl nepřátelskými jed-
notkami a nebýt příletu Kartelu, začal by útok i na Dembovsku. Samozřejmě ne všichni v Imperiálu souhla-
sili s útokem na Kybertronik, sám Hamilton byl nestranný a jenom plnil rozkazy, stejně jako by útočil na 
kohokoli jiného. Svaz se shromáždil u terraformovaného asteroidu Fristephenson, nebylo třeba dělat nějaká 
extra obranná opatření. Počet lodí ve flotilách se sice zvýšil, ale počet obranných lodí poklesl, tedy celková 
potenciální agresivita se zvýšila. Nicméně pro jistotu sem dorazila i 17. anti-legijní flotila, pod velením kapi-
tána Andersona. Ten je jeden z mála vojenských velitelů, kteří věří v nevinnu Kybertroniku, co se týče úno-
su Její Jasnosti. Nikdo ovšem neví, že na lodi HSSS Victory 2 je i speciální komando, které tajně infiltruje 
do všech korporací a bude sbírat informace o únosu. V komandu je i agent Michael Paxton... 
 
Mezitím Kartel opevňoval svoje pozice na asteroidech Mandelbrot, Algeria a Kenya. Mandelbrot se stal 
hlavní základnou, Kenya zase strategickým bodem pro zásobování a Algeria předsunutým stanovištěm, u 
něhož se šikovala flotila k útoku. Tento útočný svaz vznikl po Velké bitvě o Victorii a velel mu admirál Wool. 
Páteří svazu se pak staly dreadnought Bounder a juggernaught Horatius. 
 
Inkvizitor Majoris Heinrich Krueger na palubě své vlajkové lodi Angel's Wing třídy Bishop přiletěl k asteroidu 
Gardner a vysadil na jeho povrchu své armády. Velmi rychle byl dokončen základní tábor s přistávací plo-
chou pro vesmírné letouny a dalším zařízením. Na asteroidu Schrödinger pak byla postavena menší zá-
kladna, protože asteroid není terraformovaný. Ta slouží jako vesmírný přístav pro velké bitevní lodě. Krue-
ger přistál na Gardneru a dostavil se do velitelství, doprovázen dvěma Starožitníky. Starožitníci s sebou 
přivezli něco velmi cenného – dobře zabezpečený relikviář. Postavili ho před Kruegera na stůl a odemkli ho. 
Když se víko otevřelo, Krueger spatřil malý černý krystal – ten stejný, který mu před dvěma lety předal 
agent Gediman. 
 
Celé dva roky Starožitníci analyzovali tento podivný artefakt a nakonec došli k závěru, že tento artefakt má 
spojení s teleportačními portály. Před nějakou dobou ho nalezl Bauhaus a aniž tušil, o co vlastně jde, uložil 
ho do Volksburgské banky. Odtud byl uloupen Mr. Blackem a předán Černé legii. Ovšem Černá legie ho 
tehdy nestihla použít, agent Gediman ho získal zpět. Starožitníci přišli na to, že tento krystal dokáže znáso-
bit či zcela zničit možnost vytvořit teleportační portál – záleží na tom, jestli ho použije uctívač Světla nebo 
Temnoty. Pokud ho do portálu vhodí uctívač Světla, portál se ihned uzavře a Černá legie už nikdy nebude 
moci žádný další otevřít. Pokud ho ale do portálu hodí uctívač Temnoty, Černá legie bude schopna otevřít 
několik portálů najednou, každý na jiné planetě, což by bylo pro lidstvo osudné. Černý krystal dostal jméno 
Klíč portálů.  
 
Kruegerův plán je jasný: chce pomocí kouzel prolomit ochranný štít okolo portálu a krystal do něj pak vho-
dit. Bude muset ale spojit lidské flotily k útoku na Chebyshev, prolomit jeho obranu, přistát na povrchu, po-
razit pozemní jednotky a zničit štít. Teprve poté bude moci osobně vhodit krystal do portálu. Je to těžký úkol 
a zatím ho není možné splnit. Zatím je zde Černá legie příliš silná a navíc stále útočí. Lidstvo musí přejít pro 
protiútoku. Krueger uložil Klíč portálů do trezoru a vyslal zprávu všem lidským frakcím: mají vyslat své před-
stavitele na Gardner, kde proběhne jednání. 
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Kapitol vyslal 8. flotilní skupinu, které nevelel nikdo jiný než, čerstvě povýšený, Vrchní admirál Martin Gold-
berg, veterán Velkých bitev o Ceres a Victorii. Jeho velitelských schopností si povšiml někdo z velení díky 
čemuž dostal pod své vedení celou flotilní skupinu. Jeho vlajkovou lodí byl stále CSS Morningstar. Avšak 
po Velké bitvě o Victorii, byl tento dreadnought stažen ze služby a kompletně přestavěn, takže jeho palebná 
síla se téměř ztrojnásobila.  
 
Admirál s sebou přivedl dvě flotily: 3. údernou flotilu, která okamžitě zaútočila na Zu Chong-Zhi, a 9. úder-
nou flotilu „Destroyers“, kterou rozdělil na dva svazy. Jeden zahájil úder na asteroid Curie a druhý na 
Penghuanwu. Všechny tři asteroidy byly rychle dobyty, protože Černá legie ještě nebyla řádně opevněna a 
všechny útoky se obešly beze ztrát. Vrchní admirál byl spokojen. Ihned povolal poslední část svého svazu, 
17. obrannou flotilu, která zaujala pozice okolo asteroidů a zároveň na ně poslala bojové jednotky a ženijní 
skupiny, které je vyčistily od zbytků Legie a které začaly budovat základny, jakožto odrazové můstky pro 
další akce. 
 
Štábní admirál Bruno Borgia byl Bauhausem vyslán, aby vybudoval vojenské základny v sektoru asteroidu 
Dembovska. Jeho loď, Duke Borgia, se v čele velké flotily vydala do akce. Za několik málo dní již byly plně 
připraveny základny na asteroidech Heisenberg, Feynman, Foucault a Isaac Newton. Bylo potvrzeno, že 
velké území je již zamořené Černou legií, takže jakákoliv operace bude tentokrát mnohem složitější. Zdálo 
se, že Černá legie je od minulých Velkých bitev stále silnější a silnější, zatímco lidstvo oslabuje. 
 
Jonathan Gediman byl ve svém bytě v Luna City, když ho zastihla zpráva z velení Kartelu – jistý terorista už 
nějakou dobu páchá různé zločiny na Luně a zatím se ho nikomu nepodařilo dopadnout. Gediman byl pově-
řen, aby toho teroristu našel a zajal či případně zabil. Gediman se ihned pustil do práce. Nasedl do svého 
auta a vydal se na policejní stanici pro další informace. Zde se dozvěděl, že zatím nikdo nepořídil jeho foto-
grafické záběry a ani nejsou žádné otisky prstů. Gediman však dostal mapu města, na které byly vyznačeny 
všechny jím spáchané činy a datum, kdy se udály. Gediman podle těchto stop vypracoval plán pátrání. 
 
Brzy se konečně dostal na místo činu – na místo, kde onen terorista zrovna byl! Policisté Kartelu obklíčili 
malou opuštěnou budovu. Když Gediman přišel, zrovna policisté zachytili pohyb přímo za vstupními dveřmi. 
Věděli, co je ten terorista zač, a tak ihned zahájili palbu. Kulky z útočných pušek létaly skrze kovové dveře, 
až z nich byl slušný cedník. Velitel policie pak nařídil ukončit palbu. Za dveřmi už žádný pohyb nebyl slyšet. 
Gediman to pozoroval z povzdálí. Myslel si, že je tu už zbytečný a chystal se na odchod. Za svými zády ale 
náhle uslyšel střelbu a výkřiky policistů. Když se otočil, leželi všichni na zemi, mrtví. Gediman zamířil svůj 
zrak ke dveřím. Stál v nich muž, krytý stínem... Gediman mu neviděl do tváře, ale poznal ho ihned, podle 
dvou pistolí, které svíral v rukou: Mr. Black. 
 
Mr. Black ihned zahájil střelbu oběma pistolemi na Gedimana, který zatím nestačil ani tasit. Ale Gediman 
měl rychlé reflexy a oběma kulkám jednoduše uhnul. Když se napřímil, stál už Mr. Black u něj. Došlo k pěst-
nímu souboji. Oba muži bojovali dlouho a vytrvale. Oba byli rychlí, navíc Gediman zpozoroval, že Mr. Black 
od jejich posledního setkání trochu zvýšil své schopnosti boje zblízka. 
 
V jednu chvíli dokonce Mr. Black chytil Gedimana jednou rukou pod krkem, začal ho škrtit a vyzvedl ho 
vysoko do vzduchu. Gediman chce vědět, jaké je Blackovo celé jméno... beztak zemře a nebude ho moci 
nikomu vyzradit. Black ho tedy prozrazuje – jmenuje se Joseph Black. Gediman se usmál a kopl Blacka 
oběma nohama do břicha. Black upadl na zem a Gedimana upustil. Když se Black postavil na nohy, Gedi-
man byl pryč. 
 
V jiné části Luna City probíhal další policejní zásah. Policisté obklíčili dům a mířili na něj, protože velitel 
zaslechl podezřelý zvuk. O vteřinu později z hlavní brány vyrazil těžký terénní automobil. Vrata se rozletěla 
a vylomila z pantů. Policisté začali okamžitě střílet, ale vozidlo mělo odolné pancéřování. Uvnitř toho vozidla 
nebyl nikdo jiný než Joseph Tscherny. Kvůli tomu tu byl přítomen agent Semir Persil, který po Tschernym 
už dva roky marně pátral.  
 
Terénní vůz ujel na hlavní silnici a Semir mu byl v patách ve svém výkonném sporťáku. Nebyl pro něj pro-
blém vcelku pomalý terénní vůz dohnat a začít do něj vrážet, aby řidič ztratil kontrolu. Ale Tschernyho vozi-
dlo bylo těžké a tak mu nárazy nevadily. Tscherny vrazil do Semirova auta, čímž ho značně poškodil a vy-
chýlil ze silnice. Semirovo auto narazilo do překážky, která ho vymrštila do vzduchu. Auto dopadlo na stře-
chu doprostřed silnice.  
 
Semirovi se nic nestalo, vylezl z rozbitého auta a nechal se odvést do města stopem. Semirovi se podařilo 
na Tschernyho auto připevnit magnetickou štěnici. Semir dorazil do místní hospody, která byla plná těch 
nejdrsnějších chlapů v těžkých zbrojích ukořistěných od zabitých policistů. Těchto lidí se bála i armáda. 
Semir tu byl, aby našel jistého muže, což se mu také podařilo. Tím mužem je Francimor, místní mafiánský 
boss, kterého se zákony netýkají.  
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Semir jednou Francimorovi zachránil život, tak teď přišel, aby mu Francimor splatil dluh. Pouze takhle velký 
zločinec dokáže dostat Černého lovčího. Francimor souhlasil, že mu pomůže. Oba muži nasedli do Franci-
morova speciální auta a vydali se do města pátrat po Tschernyho vozidle. Po několika hodinách to auto 
našli, a tak Francimor stiskl tlačítko a ze světlometů vyletěly skryté rakety. Rakety zasáhly vozidlo, které 
bylo vymrštěno do vzduchu a když dopadlo na zem, explodovalo. 
 
Jenomže Tscherny se zachránil. Měl ve vozidle katapultovací křeslo. Ovšem o tom dvojice mužů nevěděla. 
Semir s Francimorem si prohlíželi vrak vozidla a byli přesvědčeni, že Tscherny nepřežil. Mezitím ovšem 
Tscherny seskočil na zem, přiběhl k jejich autu, naskočil do něj a rychle ujel. Semir nebyl rád, že mu cíl 
zase unikl, a Francimor přímo zuřil. Je odhodlán pomáhat Semirovi tak dlouho, dokud Tscherny nebude 
mrtev. 
 
Borgia právě pročítal hlášení u sebe v pracovně, když se lodí prohnal poměrně silný otřes. Dvě vteřiny na to 
se rozezvučel alarm, poplach prvního stupně. Borgia vyběhl z pracovny a vydal se rovnou na můstek, na-
štěstí nebyl tak daleko. Od důstojníka od radarů dostal hlášení, že loď byla napadena asi patnácti loděmi 
Černé legie, které se dosud schovávaly za menším asteroidem. Důstojníci již zavolali zbytek flotily na po-
moc. Borgia zatím nařizuje vypustit útočné letouny a nabít boční torpédomety. 
 
Za pár vteřin už hangáry lodi Duke Borgia opouštěly letky útočných letounů třídy Rathausen, Valmonte a 
Bayer-Hrothgar. Vcelku rychle se přiblížily k lodím Černé legie, které očividně patřily apoštolu Muawijheovi. 
Okamžitě začaly střílet do zbraňových stanovišť a motorových trysek. Ve stejnou dobu se k lodím Legie už 
blížila salva torpéd. Černá legie ale začala provádět úhybné manévry a navíc vypustila vlastní stíhací letou-
ny s cílem zničit útočné letouny Bauhausu. Některá torpéda minula cíl, pár jich ale úspěšně zasáhlo. 
 
Tři lodě Černé legie přišly o příďové torpédomety, další dvě o zbraňová stanoviště na levoboku. Jakmile 
dorazilo osm dalších lodí Bauhausu, admirál Borgia nařídil provést útok zblízka – takovému útoku se totiž 
šlo hůře vyhýbat, ovšem platilo to pro obě strany. Křižníky Bauhausu se začaly pomalu přibližovat a při tom 
pálily z torpédometů a poté i z raketometů. Flotila Černé legie byla obklopena rojem stíhacích letounů boju-
jících s útočnými letouny. Všude vybuchovaly rakety, torpéda i letouny. Po několika minutách byla flotila 
Černé legie téměř zpacifikována, Borgia se už chystal slavit vítězství – jenomže v tom na bojiště dorazilo 
deset dalších lodí Legie, tentokrát patřící Demnogonisovi. Byly velké a silné a ihned zahájily palbu. Zdálo 
se, že zatímco probíhal boj, nepozorovaně přiletěly do blízkosti a vyčkávaly na vhodný okamžik. Borgiovi 
zmizel úsměv z tváře. Ihned vyslal zprávu s prosbou o pomoc, na všech kanálech. Nemůže čekat na přílet 
lodí Bauhausu... 
 
Flotila Kybertroniku přiletěla na místo bojiště poblíž asteroidu Rhodesia, kde byla hlášena velká flotila Ilian. 
Admirál Black seděl na můstku lodi Achilles II a vše sledoval na taktickém hologramu. Lodě Černé legie 
měly přesilu dvě ku jedné. Arghan Keronis byl na palubě WarLordu, který stál v hlavním hangáru lodi. Ihned 
se dal do výpočtu taktických kroků. Neměl ale moc času, flotila nepřátel se o příletu Kybertroniku dozvěděla 
a dala se do pohybu. 
 
Keronis se připojil k Avalonovi a k CDN. Jeho mozek byl zaplaven všemi možnými daty, skoro to nezvládat 
číst. Bez Avalonovy přímé pomoci to šlo těžce. Lodě Černé legie se zatím dostaly na dostřel svých zbraní a 
tak ihned spustily. Sotva první torpéda opustila torpédomety, Black vydal povel k protiútoku. Dvě várky 
torpéd letěly proti sobě navzájem. Jakmile se střetly, objevilo se několik explozí od navzájem sražených 
torpéd. Většina z nich se ale minula a tak pokračovala ve svém letu na cíle. 
 
V dalším okamžiku některé lodě obou stran explodovaly. Některá torpéda zasáhla příďové torpédomety, 
jiná zas paraboly Harrisonova pohonu, další přímo můstky. Achilles II dostal také pár zásahů, byl konec-
konců snadným cílem – největší loď ve flotile. Rozezvučel se alarm, osvětlení vypadlo a nahradilo ho čer-
vené blikání. Všude po palubě běhali členové posádky. V tu chvíli měl ale už Arghan připraveny výpočty a 
tak je hned poslal do taktického počítače. 
 
Flotila Kybertroniku se dala do pohybu. Lodě měnily své pozice tak, aby lépe odolávaly nepřátelské střelbě. 
Vypadalo to dobře, torpéda šla většinou mimo. Ihned poté zahájily lodě Kybertroniku další palbu, tentokrát 
lépe zaměřenou. Velké množství lodí Legie dostalo zásah přímo do můstkové části a přestalo tak jakkoliv 
reagovat. Ale po několika výstřelech začala reagovat i Černá legie. Její lodě zaujaly nová postavení. Bylo 
na čase změnit taktiku. 
 
Black se podíval na hologram znázorňující dvě flotily lodí a salvy torpéd létající od jedné k druhé. Lodí Le-
gie bylo stále příliš, stále si udržovaly početní výhodu. Bylo jasné, že Kybertronik bude muset přestoupit do 
druhé fáze útoku – stíhače a útočné letouny. Black vydal rozkaz a za pár minut hangáry všech lodí opouště-
lo velké množství různých bojových letounů. Ve stejnou chvíli se ozval Keronis, který měl připraveny další 
taktické výpočty. 
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Lodě Kybertroniku se začaly opět přeskupovat. Letky letounů mezitím dorazily k Legii a zahájily palbu ze 
všech zbraní. Strhl se velký boj, Černá legie odpověděla vysláním svých letounů. Lodě Kybertroniku zaháji-
ly další střelbu z torpédometů a přitom se začaly přibližovat na boj zblízka, podle příkazů Keronise. Situace 
vypadala dobře, ovšem do chvíle, než se lodě Legie začaly znovu přeskupovat. Kybertronik nemohl couv-
nout, teď ne. Musel útok dokončit.  
 
Admirál Black oznámil, že situace nevypadá dobře, Keronis musí vypočítat další tahy. Tentokrát to ale ne-
bude tak snadné, protože lodě jsou příliš blízko. Jedinou možností je vyslat WarLorda s Keronisem na pa-
lubě přímo doprostřed nepřátelské flotily. Arghan byl ochoten toto risknout a ihned odstartoval. Black mu dal 
k dispozici menší doprovod. 
 
WarLord se vznesl a opustil hangár, následován šesti těžkými útočnými letouny třídy Tantalus. Kličkoval 
mezi torpédy a raketami nepřátel a rychle se dostal do centra flotily Černé legie, kde probíhal boj mezi 
útočnými a stíhacími letouny. Arghan Keronis měl na palubě tři pomocné důstojníky – jeden pilotoval, druhý 
ovládal zbraně a třetí navigoval. Arghan samotný se posadil do svého připojovacího křesla a napojil se na 
Avalona. 
 
Za pár minut, které všem připadaly jako věčnost, se do bitevní vřavy připojily i lodě Kybertroniku, které prá-
vě dorazily. WarLorda a jeho skupina teď měly lepší krytí. Arghan už měl připravené výpočty pro novou 
taktiku a tak je ihned odeslal Blackovi. Lodě Kybertroniku spustily další palbu, tentokrát koncentrovanou na 
velící loď Černé legie, Ilianin juggernaught třídy Citadel. Achilles II střílel téměř nepřetržitou salvu raket ze 
všech raketometů. Desítky střel dopadaly na pancéřovaný trup juggernaughtu tak, aby zasáhly nejméně 
chráněné části.  
 
Juggernaught na několika místech částečně explodoval zevnitř. Začal ztrácet kurz a pomalu se vychyloval 
na stranu. Přitom zničil několik letounů Černé legie, které se mu připletly do cesty. Arghan se odpojil od 
křesla a přistoupil do kabiny. Celou tu věc sledoval skrz okno.  
 
Juggernaught pokračoval dál, prolétl několika menšími loděmi třídy Sunspider a Scorpion, čímž ještě více 
poškodil svůj trup a vychýlil svůj kurz. Mířil přímo na malý asteroid. Lodě Černé legie viděly, že velitelskou 
loď už nelze zachránit. Jejich počty pomalu klesaly. Za několik chvil začaly ustupovat. Poškozený jugger-
naught narazil do asteroidu, který byl asi třikrát větší. Obrovské množství kamenných úlomků se rozletělo 
všude do okolí. Loď zůstala z jedné třetiny zapíchnutá do asteroidu a už se nijak nehýbala.  
 
To už se všechny lodě Černé legie stáhly zpět do svého území. WarLord se vrátil na palubu lodi Achilles II, 
která se i s přeživšími loděmi vrátila do území Kybertroniku. Kybertronik získal vítězství, ovšem ztráty byly 
příliš velké. Další takový útok Černé legie zřejmě flotilu korporace zcela rozdrtí. 
 
Na můstku CSS Morningstar začal houkat alarm. Admirál Goldberg okamžitě zavolal operačního důstojníka 
a zeptal se co se stalo. Přišlo nouzové volání od bauhauské flotily a důstojníci se snaží zjistit její pozici. 
Goldberg vydává rozkaz, aby byla informována kapitolská 16. útočná eskadra „All Black“. Má se okamžitě 
připravit k bojové akci, protože ona je nejblíže místu, kde se nachází bauhauské základny.  
 
Za pár minut přiběhl operační důstojník se zprávou, že se podařilo lokalizovat onu bauhauskou flotilu: je 
mezi asteroidy Foucault a Chebyshev. Goldberg ihned tuto informaci předal 16. útočné eskadře, která oka-
mžitě vyrazila na cestu. Kromě toho byly zalarmovány další útočné eskadry. Goldberg chtěl zničit Černou 
legii v bauhauském sektoru během jednoho velkého útoku a poté s Bauhausem zaútočit na asteroid Nami-
bia. To ale zatím byl příliš předčasný plán.  
 
16. útočná eskadra se skládala z velící lodi, juggernaughtu třídy Phoenix, CSS Venator, dále ze dvou bitev-
ních lodí třídy Raptor, pěti bitevních křižníků třídy Harpyeagle, sedmi těžkých křižníků třídy Condor a pat-
nácti lehkých křižníků třídy Osprey. Zle tísněná flotila Bauhausu byla téměř obklíčena. Velitel eskadry oka-
mžitě zavelel do útoku. Své těžké lodě seřadil do kosoúhlé linie, která směřovala k lodím Černé legie. Leh-
ké křižníky poslal obchvatem, aby zaútočily na nepřátelské lodě zezadu a z boku. Vše bylo dokonale při-
praveno a čekalo se jen na povel. Ten přišel hned, protože čím déle tady byli, tím bylo pravděpodobnější, 
že přiletí posily pro nepřítele. Úder zahájily těžké lodě, které vystřelily torpéda na nejbližší lodě a zároveň 
vypustily stíhače a těžké útočné letouny, které se snažily proletět přehradnou nepřátelskou palbou.  
 
Černá legie okamžitě odvrátila pozornost od zdecimované flotily Bauhausu a vyrazila utkat se s novým 
nepřítelem. Následovala další salva torpéd. Lodě se k sobě přibližovaly a vybuchovaly. V tu chvíli zaútočily 
lehké křižníky. Zezadu napadly Černou flotilu. Jejich torpéda zamířily hlavně na motory. Po několika sal-
vách se celá nepřátelská flotila pohybovala bez motorů a byla tedy snadným cílem pro velké lodě. 
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Admirál Borgia byl příjemně překvapen. Nečekal, že někdo přiletí. Ihned rozkázal zkoordinovat boj podle 
kapitolské flotily. Obě loďstva se tak stala jedním, efektivně bojujícím. Černá legie byla obklíčena a proto se 
soustředila na boj proti Kapitolu, čímž ovšem dala možnost Bauhausu podniknout protiútok. Lodě Černé 
legie byly v kleštích a jejich počet se značně zmenšoval. Za pár minut mezi Duke Borgia a CSS Venator 
stálo jen několik malých lodí, které byly rychle zničeny. Bauhaus i Kapitol si museli dávat pozor, aby se 
vystřelenými torpédy vzájemně netrefili. Žádné neštěstí se ale nestalo, vše bylo perfektně propočítané.  
 
Za dalších pět minut byla z flotily Legie jen hromada šrotu volně plujícího vesmírem. Borgia ihned vyslal 
děkovnou zprávu Goldbergovi a slíbil, že Bauhaus také někdy pomůže. V nejbližší době to ale nebude mož-
né, má velké ztráty a potřebuje opravu a doplnění munice. Bauhauská flotila se přeskupila a vrátila zpět 
k asteroidu Heisenberg. 
 
Imperiál zrovna posiloval svoje pozice na dobytých asteroidech, když zákeřně zaútočila Černá legie, přímo 
na hlavní asteroid Fristephenson a navíc v dobu, kdy byl jen slabě chráněn. Flotila snadno přemohla slabé 
loďstvo Imperiálu. Jakmile se o tom Imperiál dozvěděl, nechal svolat všechny své lodě k asteroidu. V tu 
dobu ale už flotila Černé legie podnikla výsadek pozemních jednotek, které se začaly nebezpečně přibližo-
vat velící základně. 
 
Michael Paxton i John Anderson byli zrovna na místě a tak se zapojili do bitvy. Mezitím se na orbitě začalo 
znovu bojovat. Přilétávající lodě Imperiálu začaly okamžitě napadat nepřátelskou flotilu. Nejprve byla bitva 
vyrovnaná, ale pak Imperiál získal převahu, díky dobrému velení Hamiltona. Flotila Černé legie byla zahná-
na a Imperiál zakrátko porazil pozemní jednotky Černé legie, které se stačily vysadit. 
 
Bitva o Dembovsku:  Útok na flotilu Kybertroniku však byla jen zástěrka na odlákání planetární obrany. 
Menší, ale stále početná flotila Černé legie se mezitím dostala až k asteroidu Dembovska, aby podpořila 
pozemní útok bombardováním a výsadkem munice a zásob. Hlavní vojenská pevnost Kybertroniku byla 
právě pod dalším útokem. Hordy Nekromutantů a Nemrtvých legionářů se valily stále dál a dál. Chaseuři 
stáli na obranných věžích a stříleli ze všech možných zbraní, aby udrželi nepřátele od obranné zdi pevnosti.  
 
Nejprve se jim to dařilo, ale poté na bitevní pole dorazily další dvě legie – z dalších dvou paprsků – a na-
padly pevnost ze dvou dalších stran. Pevnost nyní byla kompletně obklíčená a odříznutá od pozemního 
zásobování. Jedinou možností byla letecká doprava ze sousedních menších vojenských základen. Velitelé 
však zatím o pomoc nevolali. Nechtěli oslabit menší základny, které mají mnohem méně zásob a nejsou tak 
dobře bráněné. Pokud padnou menší základny, pak Černou legii nic neodradí od stavby citadel přímo na 
asteroidu.  
 
Ve vojenské základně bylo velmi rušno. Všude po ulicích běhali vojáci, zatímco UI válečné stroje zůstávaly 
ve skladištích, nyní zcela nepotřebné. Kybertronik by mohl vyměnit Kyrysníky za organické Sentinely, 
ovšem takové množství Sentinelů neměl k dispozici. Mohlo by být zprovozněno maximálně jen několik sto-
vek jednotek, což by bylo zbytečné plýtvání, protože takhle malé množství by proti Černé legii neuspělo. 
Navíc, mnoho Sentinelů bylo rozptýleno v ostatních základnách. Velitelé proto nechali Sentinely jen jako 
poslední záchranu, kdyby se Černá legie probojovala do nitra pevnosti, přímo k hlavnímu velitelství. Pak 
budou Sentinelové vloženi do Androidů Vyhlazovačů, jejichž výzbroj bude stačit na několikahodinové odrá-
žení Legie. A mezitím už bude probíhat evakuace... Ale to zatím byl jen nouzový plán. Teď musel Kybertro-
nik bojovat. 
 
Obrana pokračovala dobře, ale v další chvíli se na obloze objevily bombardéry Černé legie... musely vylétá-
vat z flotily na orbitě. Bylo jich velmi mnoho, dokázaly by celé pevnosti zasadit těžké ztráty. Kybertronik 
ihned povolal své stíhače Starling a Crow a bojové helikoptéry CAP 7000P. Piloti se bohužel museli obejít 
bez Kyrysníků, kteří jim jinak velmi zjednodušovali ovládání stroje. Museli se s pilotáží vypořádat sami, což 
některým dělalo potíže. Jejich výcvik s tímhle nepočítal. Za pár minut byly všechny hangáry v pevnosti 
prázdné a na obloze se neustále bojovalo. Protiletadlová obrana se také zapojila, aby vyrovnala početní 
nevýhodu Kybertroniku. 
 
Gediman podal hlášení o Blackovi – nadřízení z Kartelu k Blackově záznamu přidali křestní jméno „Jose-
ph". Podle databáze býval Joseph Black zaměstnanec Imperiálu, ale pak záhadně zmizel během jedné 
letecké nehody, za kterou byla zodpovědná kacířská buňka pracující pro Semaie. Je dost možné, že Black 
je Semaiovým kacířem. Gediman byl vyslán, aby tuto informaci prověřil. Cílem je poslední známé Blackovo 
bydliště, v opuštěné části Luna City. Gediman dorazil ke starému domu a vyhledat Blackův byt. Byt byl už 
několik let uzavřen a zapečetěn policejní páskou. Gediman se dostal dovnitř a pořídil několik fotografií a 
také vzal otisky prstů. Byt nebyl vyklizen, všechno bylo na svém místě už dlouhou dobu. Věci byly pokryté 
prachem, jídlo bylo zkažené a květiny uschlé. Black tu dlouho nebyl, pravděpodobně teď žil někde u svých 
kacířských pánů, pokud tedy kacířem byl.  
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Mezi hromadou různých věcí Gediman našel Blackovy osobní záznamy, které mluvily o jistém baru. Je to 
zřejmě Blackův oblíbený bar, protože do něj chodil velmi často. Gediman neváhal, nasedl do svého auta a 
vydal se rovnou na to místo. Zrovna se setmělo, bar byl osvětlen jen pouličním osvětlením, protože jeho 
neonová tabule nefungovala. Gediman vystoupil a chtěl vejít dovnitř, ale pak se zastavil. Na parkoviště 
přijelo další auto. Gediman se schoval mezi zaparkované vozy a sledoval, co se bude dít. Z auta vystoupil 
muž v černém, byl to Black. Rozhlédl se kolem, aby se ujistil, že ho nikdo nepronásleduje, a vešel do baru. 
V baru se svítilo, takže bylo možné krásně vidět dovnitř. Gediman vytáhl dalekohled a sledoval Blacka 
zblízka. 
 
Black si sedl na barovou židli a povídal si s barmanem. Objednal si nějaké pití, pak vytáhl z kapsy nějaký 
papírek a strčil ho nenápadně do škvíry pod stolem. Nikdo z okolo sedících si toho nevšiml. Když dopil, 
zaplatit a vyšel ven. Zde nastoupil do auta a odjel. Gediman si stačil opsat jeho poznávací značku a pak 
vešel do baru. Sedl si na stejnou židli, objednal si drink a přitom nenápadně papírek vytáhl. Strčil ho do 
kapsy a když zaplatil, odešel pryč. Nasedl do auta a rozbalil papírek.  
 
Byla tam krátká zpráva, ve které Black komusi píše, že jeho akce jsou až příliš vidět. Krádež auta slavného 
mafiána prý způsobila, že po tom muži nyní půjde i podsvětí. Black se s ním chce setkat další den. Gedi-
man schoval papírek do kapsy a vrátil se na velitelství Kartelu, kde nahlásil poznávací značku. Policisté ve 
všech koutech Luna City začali pátrat po tom autě. 
 
Tscherny dostal plán, jak vyřešit své problémy. Začal shánět nějakého zubaře, který zoufale potřebuje pe-
níze a kterého nikdo nebude hledat, pokud se ztratí. Jednoho takového našel v podsvětí jménem New 
Moscow, i když cesta k němu vedla přes pár zabitých gangsterů. Zubař se jmenoval Lawrence. Nedávno 
byl vyhozen z práce, přestože byl ve svém oboru velmi dobrý. Ale propadl alkoholu, takže musel skončit. A 
když skončil, opustila ho i jeho žena. Nyní Lawrence bydlí u svých starých rodičů.  
 
Tscherny vyhledal jeho dům a představil se jako Thomas White. Má pro něj práci – mrtvému muži má pře-
dělat chrup tak, aby vypadal jako chrup Tschernyho. Tscherny se totiž chce vydávat za mrtvého a chce, aby 
policie našla jeho tělo a podle zubů ho falešně identifikovala. Nejprve ale bude potřeba sehnat nějakou 
mrtvolu a tak se oba muži vydali najít vhodného kandidáta. Vešli do jisté mishimské restaurace, kde 
Tscherny našel skupinku mishimských gangsterů. Dobře ovládali bojová umění a tak se jich Tscherny ze-
ptal, jak má uhodit oběť tak, aby zůstala naživu, ale nemohla se vůbec hýbat. Jeden z gangsterů mu to za 
jistý poplatek sdělil.  
 
Tscherny pak už jen tento trik vyzkoušel v praxi, přímo na těch gangsterech. Tschernyho chvaty byly mno-
hem rychlejší, než ty jejich a tak gangsteři brzy podlehli. Barman vytáhl brokovnici a hned chtěl zřídit pořá-
dek, ale Tscherny ho rychle zabil výstřelem mezi oči. Lawrence zkontroloval znehybněné muže a informo-
val, že jeden z nich má velmi podobný chrup, ale neodpovídá výškou postavy. Tscherny je tedy všechny 
postřílel a i se zubařem utekl pryč, protože na místo zrovna přijížděla policie. 
 
Oba muži nasedli do auta a ujeli pryč. Policie je sice stále pronásledovala, ale nakonec zmizeli v ulicích. 
Přijeli do chudinské čtvrti, kde Tscherny začal shánět bezdomovce – namluvil jim, že dělá konkurz na film. 
Několik bezdomovců se přihlásilo a Lawrence jim zkontroloval chrup. Jeden odpovídal, i výškou postavy. 
Muži bezdomovce odvezli do Lawrencovy ordinace, kde mu byl upraven chrup tak, aby byl zcela totožný 
s tím Tschernyho. Pak Tscherny bezdomovce paralyzoval chvatem a odvezl ho na místní letiště.  
 
Posadil bezdomovce do svého auta na místo řidiče, přivázal mu nohu k pedálu a nastartoval auto. Auto se 
rozjelo, jelo několik set metrů stále rovně a nakonec narazilo do nákladního vozu a okamžitě začalo hořet. 
Když bylo po všem, oba muži odjeli do Lawrencova domu. Zde ho Tscherny paralyzoval, posadil k oknu a 
dal vařič s konvicí na maximální výkon. Vyšel ven, kde si sehnal nové auto, a čekal do příjezdu hasičů. 
Mezitím se od rozpáleného vařiče zapálily záclony a brzy vzplanul celý dům. Tscherny zaslechl, jak si hasiči 
podívají o tom, že nikdo nepřežil. Semir Persil a Francimor se dozvěděli, že policie našla na letišti hořící 
auto. Francimor poznal, že to je to jeho. Oba muži se ihned vydali na místo. 
 
K asteroidu Taiwan se znenadání začala přibližovat velká kolona civilních nákladních a dopravních lodí. 
Imperiální hlídky je okamžitě zaregistrovaly a začaly ověřovat. Zjištění bylo překvapivé – ty lodě byly sice 
civilní, ale značně modifikované přidáním různých vojenských systémů, a co víc: nesly insignie Imperiálu, 
přesněji řečeno Wolfbaneovců. Velící loď nesla jméno Madhouse – byla to proslulá wolfbaneovská loď, 
sídlo Liamovy našeptávací smečky. Ostatní lodě nesly symboly dalších smeček, jako MacCulloughových 
pirátů, Dunkirkova tuctu špinavců a dalších.  
 
Náčelník lodi Madhouse poslal zprávu lodím Imperiálu. Vysvětloval v ní, že Wolfbaneovci se dozvěděli o 
útoku Černé legie již během Velké bitvy o Ganymedes, ale tehdy neměli tolik sil, aby se do tažení jakkoliv 
zapojili. Nicméně od těch dob začali zbrojit a svolávat všechny své bratry do boje. Za těch šest dlouhých let 
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nashromáždili dostatek sil, aby mohli přiletět Imperiálu na pomoc. A tak jsou nyní tady, s téměř 200 loděmi 
a tisíci bojovníky. Kolona se rozdělila na menší flotily a každá si to zamířila k jednomu imperiálnímu asteroi-
du. Zde vysadila své vojáky a vojenskou techniku. Náčelníci Wolfbaneovců se hlásili u místních imperiál-
ních velitelů, aby od nich mohli dostat příslušné rozkazy. Wolfbaneovci totiž neměli dostatek informací o 
probíhajícím tažení, takže se plně vložili do rukou Imperiálu. 
 
Kybertronický generál Waclaw Smith, velitel hlavní pevnosti Dembovsky, dostal znepokojivou zprávu: 
vzdušný souboj s letouny Černé legie neprobíhá dobře a co nevidět bude letectvo Kybertroniku rozdrceno. 
Jedinou možností je zavolat nejbližší lodě Kybertroniku na pomoc; musí být neprodleně zničeny lodě Černé 
legie, které z orbity posílají další a další posily. Smith ihned vyslal zprávu přes CDN na palubu lodi Achilles 
II, která by se nyní měla již vracet. Admirál Black vzal zprávu na vědomí, ovšem moc dobře také věděl, že 
zřejmě nebude v jeho silách flotilu Černé legie porazit. Arghan Keronis je však odhodlán znovu pomoct, jak 
jen bude moci. 
 
Když se flotila Kybertroniku vrátila k Dembovce, měl Arghan již připravenu taktiku. Tentokrát lodě zaútočí 
rovnou útokem zblízka – to je věc, kterou Černá legie nebude čekat. Black vydal potřebné rozkazy a flotila 
Kybertroniku zvýšila výkon motorů na maximum. Poměrně rychle se přiblížila k lodím nepřítele, které sice 
zahájily palbu, ale než stačily zasadit nějaké větší škody, lodě už byly u nich. A strhla se bitva. 
 
Kybertronik měl k dispozici, kromě velící lodi Achilles II, také jeden dreadnought třídy Atlas, dvě bitevní lodě 
třídy Andromeda, čtyři bitevní křižníky třídy Hyperion a několik menších lodí a mnoho bojových letounů. 
Černá legie měla sice méně lodí, ale v průměru byly silnější. Keronis a jeho posádka s lodí WarLord opět 
opustili bezpečný hangár lodi a vydali se do chaotického boje. WarLord byl malý a šel špatně zaměřit, navíc 
většinu přilétávajících projektilů sestřeloval svými dvěma kanony. Keronis byl opět připojen ve svém křesle 
a pročítal informace ze CDN. 
 
Velmi rychle identifikoval velící loď nepřátel, která řídí celou útočnou operaci. Pokud bude tahle loď zničena, 
pak nebude složité flotilu porazit. Keronis poslal data Blackovi, který je předal svým kormidelníkům. Ti oka-
mžitě nastavili kurz přímo k té lodi, která se nacházela uprostřed nepřátelského loďstva. Mohutný Achilles II 
si doslova prorážel cestu menšími loděmi Černé legie – vrážení do menších lodí bylo celkem účinné, proto-
že se proti němu nedalo nijak bránit, ovšem Achilles II při tom utržil několik poškození přídě a boků.  
 
Nakonec se však dostal k určenému cíli – velící loď byl juggernaught třídy Firestorm, který patřil Semaiovy, 
stejně jako zbytek téhle flotily. Achilles II letěl přímo proti té lodi, ovšem v poslední chvíli mírně zabočil, 
takže loď minul jen o pár set metrů. Jakmile byl v pozici, kdy by mohl střílet z bočních zbraní, zastavil. Ad-
mirál Black celou situaci sledoval na taktickém hologramu. Když bylo vše připravené, vydal povel k palbě. V 
tu chvíli boční torpédomety, raketomety a kanony zahájily zběsilou palbu, ovšem ani Firestorm nezůstal 
pozadu.  
 
Nastala typická "boční přestřelka" ve stylu pirátských soubojů. Téhle střelbě se žádná z obou lodí nemohla 
vyhnout. Byl to boj "kdo z koho". Ale Black měl na své straně výhodu – loď WarLord, která kroužila kolem a 
sestřelovala všechny nepřátelské projektily. Měla dost práce, aby se vyhnula střelám, které létaly od boku 
jedné lodi k boku druhé. Dobře mířenými výstřely ničila jedno torpédo za druhým. Torpéda byla primárním 
cílem, protože způsobovala největší poškození. Za pár minut ale Achilles II nepřátelskou loď rozstřílel. Byl 
koneckonců větší, lépe vyzbrojený a pancéřovaný.  
 
Firestorm vybuchoval zevnitř, rozdrobil se na několik částí, které se rozletěly do prostoru. Jedna část vrazila 
do boku lodi Kybertroniku, čímž ji dost poškodila. Achilles II byl tím nárazem vychýlen stranou, boční motory 
byly nefunkční. Flotila Černé legie byla zničena, ovšem loď Achilles II a většina dalších byla natolik poško-
zena, že nemohla pokračovat v dalším boji. WarLord přistál na palubě a Keronis doběhl na můstek. Black 
mu sdělil výsledek bitvy a i stav lodi. Keronis si vzal na starost dozor nad opravami, týmy VAC a TIFF tech-
niků se daly ihned do práce. 
 
Bitva o Planck:  Poblíž asteroidu Algeria se připravovala flotila Kartelu. Admirál Wool vydal rozkaz a flotila 
se konečně dala do pohybu – směr asteroid Planck, který je sídlem Semaie. Velení obrany základen bylo 
prozatím svěřeno plukovníku Karrisovi. Když se flotila přiblížila k cíli, admirál Wool si zamnul ruce. Situace 
vypadala výborně. Asteroid byl chráněn pouze půl tuctem lodí. Semaiova flotila byla pryč. Wool tedy ihned 
vydal patřičné rozkazy. Polovina lodí pod velením Bounderu si měla vzít na starosti lodě: dva lehké křižníky 
třídy Centaur a čtyři ničitele třídy Cyclope. Zbytek lodí pod velením lodi Horatius zaútočí na samotný astero-
id. 
 
Zatímco se flotila Kartelu blížila k asteroidu Planck, přišla naléhavá zpráva přímo k admirálu Woolovi. Wool 
ji okamžitě přehrál – je to nouzové volání z asteroidu Kenya, kde leží další základna Kartelu. Zpráva je silně 
rušená, ale je jasné, že asteroid byl napaden Černou legií a pokud okamžitě nezíská pomoc, bude dobyt. 
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Další den Gediman dorazil na místo, kde si měl Joseph Black dát sraz s oním komplicem. Přišel pro jistotu 
s velkým předstihem, čekal uvnitř svého auta a dalekohledem pozoroval okolí budovy, u které měl sraz 
proběhnout. Zahlédl Blackovo auto, poznal ho podle poznávací značky, ne podle barvy. V noci mu to auto 
totiž připadalo jako černé, ale ve skutečnosti bylo tmavě modré. Za nějakou chvilku z auta vystoupil Black a 
rozhlížel se kolem. Ani netušil, že ho celou dobu sledoval Gediman. Black vypadal netrpělivě, neustále se 
díval na hodinky. Gediman vytáhl svojí upravenou pistoli Piranha s připevněným kolimátorem a pečlivě 
zamířil – přímo Blackovi na hlavu. Okénko měl kvůli tomu stáhnuté, ale jen trochu, aby ho Black náhodou 
nezahlédl. 
 
Už se chystal vystřelit a ukončit život toho bídného kacíře, když v tu chvíli ucítil silný náraz zezadu do auta. 
Auto poskočilo asi o půl metru vpřed a Gediman při tom leknutím stiskl spoušť. Vyšel výstřel, který Blacka 
zasáhl do pravého ramene. Black upadl na zem tak, že ho Gediman nemohl vidět.  
 
Gediman se podíval do zpětného zrcátka – za ním bylo jiné auto, ze které právě vystupoval řidič. Ještě než 
přišel ke Gedimanovi, začal se omlouvat, že neodhadl vzdálenost při parkování. Gediman ho ale ignoroval 
a místo toho vystoupil ven. Jakmile řidič spatřil, že muž jehož auto právě naboural, svírá pistoli, zděsil se a 
začal prosit o život. Ale pak si uvědomil, že Gediman si ho nevšímá a jde kamsi pryč. Řidič si utřel pot z 
čela a rychle utekl někam do úkrytu. Přestřelky byly v Luna City na denním pořádku a pokaždé při nich 
přišlo o život i několik kolemjdoucích. Gediman přiběhl k zaparkovaným autům na protější straně ulice, ale 
Black už tam nebyl. Gediman párkrát zaklel, ale pak se utišil, že má alespoň jeho auto. Zavolal tedy policii a 
nechal Blackovo auto odtáhnout. 
 
Joseph Black byl postřelen, ale svoje zranění si ošetřil. Věděl, že po něm jde policie a že jeho totožnost je 
už odhalena, ale moc to nyní nevadilo – nacházel se zrovna nedaleko jednoho baru, kam vždycky Joseph 
Tscherny chodil. Zamířil přímo tam a Tschernyho tam skutečně objevil. Posadil se k barovému pultu vedle 
něj a aniž se na něj podíval, informoval ho o tom, že ho nadřízení Kacíři chtějí nejraději vidět u asteroidu 
Dembovska, kde má pomoci s jistou sabotážní operací. Koneckonců, na Luně už není pro Tschernyho 
bezpečno – teď po něm jde Kartel i místní mafie. Jakmile Black předal svoji zprávu, zmizel v davu lidí. 
 
Zatímco flotila Kartelu bojovala s loděmi Černé legie bránící asteroid Algeria, admirál Wool se rozhodoval, 
co udělat s napadeným asteroidem Kenya. Jedinou možností je rozdělit síly a část poslat na pomoc. Ale 
koho pověřit vedením? Vybíral si mezi majorem Argentem a plukovníkem Karrisem. Argent je dobrý vůdce, 
lepší než Karris, který nedokázal bránit ani vlastní základnu. Karris býval dobrý voják, ale přišly zprávy, že 
je nějak zapletený do spiknutí s Kybertronikem a Kapitolem. Vedení mu už moc nedůvěřovalo. Woola na-
padlo, že by ho mohl pověřit velením. Černá legie by jeho flotilu jistě porazila a Wool by se tak Karrise 
snadno zbavil. Sám by mohl dorazit až po boji a dodělat zbytek... 
 
Ale pak si uvědomil, že tyto myšlenky se až závratně blíží k Temnotě. Ihned je zahnal. Vydal proto jasné 
rozkazy: Lodě Horatius a Vanguard a sedm středních křižníků třídy Hope tu zůstane, zatímco ostatní lodě 
se vydají k asteroidu Kenya. Mezitím přichází zpráva o průběhu současné bitvy – jeden těžký křižník třídy 
Legacy, Blacksmith, dostal těžká poškození, ale jinak je schopen letu i boje. Admirál se usmál. Jeho mané-
vr byl úspěšný. Než se rozpoutala bitva, stačili zneškodnit jeden lehký křižník třídy Centaur a poté pomocí 
klamného manévru silně poškodili ničitele třídy Cyclope, než se vůbec protivník zmohl na odpor. Škoda, že 
nemohl zůstat až do naprostého vítězství. Čekala ho těžší bitva. 
 
Michael Paxton seděl v imperiální základně Fristephenson a čekal. Bude to poprvé za dlouhou dobu, kdy 
nebude velet speciálnímu týmu. Nikdy by ho nenapadlo, že tak vysoké šarže jako plukovník chodí do přímé 
bitvy. Myslel si, že on je takový poslední extrém – a teď, hned dva. Ale co naplat, zoufalá situace vyžaduje 
zoufalé činy a Imperiál BYL zoufalý. Už čtyři roky bojoval v Pásu asteroidů, aby zabránil velké invazi Legie 
na vnitřní planety, přičemž jediný, kdo mu opravdu pomáhal, byl Kartel. A navíc před dvěma lety přišla další 
rána – byla unesena Její Imperiální Jasnost Victoria Paladinová. Nikdo jí za ty dlouhé dva roky nenašel, 
přes velkou snahu příslušníků klanu Paladine. Problémy nastaly hlavně v Parlamentu. Zhruba polovina 
klanů chce zvolit nového Vysokého Jasného Vůdce, druhá polovina zase chce zahájit velké tažení proti 
pravděpodobnému pachateli – Kybertroniku.  
 
Asi proto Imperiál nasadil všechno, co může. Plukovníci Scott a Weir nejsou špatní velitelé, což taky proká-
zali, ale kdyby jen tušili, co nyní Paxton umí. Paxton prošel několikaletým tréninkem, ale nikdy by ho nena-
padlo, že dokáže ovládat Umění. Hodně mu v tom pomohly knihy, které kdysi našel. Bylo to ale zvláštní, 
jako by mu je někdo schválně dal přímo pod nos... Za několik minut se ve dveřích objevil plukovník Scott. 
Je tu, aby Paxtonovi představil bojovou skupinu číslo 3, které bude velet. Paxton zatím nic moc nechápe. 
 
Scott vysvětluje, že Imperiál sestavil několik speciálních bojových skupin, které jsou určené k záchraně Její 
Jasnosti. Skupina číslo 3 obsahuje veteránku Jane Apelovou, Wolfbaneovce Rodneyho Crenshawa a dal-
ších sedm zkušených vojáků. Těm bude Paxton velet. Necelé tři a půl hodiny se Michael seznamoval 
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s týmem, když se náhle rozezvučel alarm a do místnosti vešel plukovník Weir. Ten prozradil, že během 
jednoho útoku Černé legie Imperiál zajal několik Kacířů, které ihned začal nemilosrdně vyslýchat. Od nich 
se dozvěděl, že Paladinová je držena na jednom asteroidu na rohu trojúhelníku, ale Kacíři neprozradili na 
jakém. Imperiál však předpokládá, že je to na hlavním asteroidu Chebyshev. 
 
Imperiál zaslal zprávu Kartelu, Bratrstvu a Kybertroniku, ovšem jejich podpora nebude v tuhle dobu možná. 
Ostatní korporace dostanou informaci během několika minut, ale i tak s jejich pomocí nelze počítat. Proto 
celou operaci bude muset zvládnout Imperiál sám. Tři výsadkové lodi již byly připraveny pro všechny tři 
bojové skupiny. Týmy byly přesunuty na palubu jedné z bojových lodí 17. anti-legijní flotily, která na Che-
byshev zaútočí, aby poskytla výsadku volnou cestu. 
 
Velitel flotily, kapitán John Anderson, vydal povel k přesunu a k okamžitému útoku. Zatímco lodě Imperiálu 
napadly početnou flotilu Legie, trojice výsadkových lodí nepozorovaně proklouzla kolem a tvrdě přistála na 
temném asteroidu, naneštěstí dost daleko od sebe. Jakmile lodě dosedly, 17. anti-legijní flotila ukončila 
útok a stáhla se zpět k domovskému asteroidu. Paxtonova loď přistála na dobrém místě, nebylo ji vidět. 
Černá legie měla nedaleko místa přistání velkou základnu, ale nejprve bude nutné zabezpečit okolí výsad-
kové lodě. 
 
Kapitolská flotila se po bitvě, při které pomohla bauhauské flotile, vrátila do svého prostoru. Všechny astero-
idy pod kontrolou Kapitolu byly se železnou pravidelností napadány, ale všechny útoky byly odraženy, díky 
zkušené flotile, které již bojovala ve Velké bitvě o Victorii. Admirál Goldberg pozoroval mapu. Nejbližší 
asteroid Černé legie, Namibia, byl vzdálen jen několik desítek tisíc kilometrů od hlavního asteroidu Kapitolu. 
V tu chvíli přinesl jeden z pobočníků zašifrovanou zprávu. Odesílatel byl Imperiál a byla určena všem spoje-
neckým flotilám. Imperiál připravoval útok na asteroid Chebyshev, protože se na něj s vysokou pravděpo-
dobností nacházela unesená vůdkyně Imperiálu. Admirál se zakabonil. Protože si vzpomněl, jak Imperiál 
málem začal válku s Kybertronikem.  
 
Goldberg nařídil odeslat zprávu Imperiálu, ve které vysvětluje, že nemůže s útokem pomoct přímo, protože 
plánuje zaútočit na Namibii. Jakmile byla zpráva odeslána, admirál odešel připravit svoji flotilu k odletu. 
Akce má začít už za pár hodin. 
 
Flotila Kartelu, oslabená o několik lodí, zahájila útok na asteroid Planck, přesně podle plánu. Ovšem v tu 
chvíli se z Prázdnoty vynořila velká flotila složená s desítek lodí Semaie, které Kartel zcela obklíčily ze 
všech stran. Lodě zahájily torpédovou palbu a několik lodí Kartelu vybuchlo, další získaly vážná poškození. 
Byl to zákeřný útok. A co víc – lodě, které odletěly bránit Kenyu, zjistily, že Kenya není pod útokem. Byla to 
falešná zpráva, jejímž cílem bylo oslabit útočící flotilu Kartelu. Semaiův tajný plán intrik opět vyšel... 
 
Major Argent, na palubě lodi Horatius, byl zděšen. Nečekal, že Semai tu bude mít tolik lodí. Ihned vyslal loď 
Vanguard, aby varovala zbytek flotily. Vanguard se vydal na cestu, rovnou k asteroidu Kenya, zatímco dva 
další křižníky zahájily palbu. Argent ví, co dělá. Právě odepsal oba křižníky a poslal tak bezmála tisíc mužů 
na jistou smrt. Zbylý třetí křižník pak poletí přímo před lodí Horatius a bude ji dělat štít. 
 
Oba útočící křižníky neměly šanci, oba po chvíli explodovaly a nepřítel při tom neutrpěl žádné ztráty. Získali 
však potřebný čas. Jak major předpokládal, protivník se nechal zaskočit, neočekávaje beznadějný útok i za 
cenu sebezničení. Vanguard využil příležitosti, sic mnohokrát zasažen, ale unikl. Horatius se zatím plnou 
rychlostí hnal přímo do asteroidu. Poslední křižník byl využit jako štít proti obraně asteroidu. Jak se blížili k 
povrchu, upravil Horatius směr přímo k paprsku energie směřujícímu na Dembovsku, zatímco zbylý křižník 
explodoval. Argent dostal varování, že Horatius každou chvíli exploduje také. Jen několik málo vteřin zbýva-
lo do konce. Argent téměř na poslední chvíli vydal rozkaz k vyslání otevírací vlny Harrisonova pohonu, na 
všech dostupných frekvencích. Poslední, co všichni členové posádky viděli, byl oslnivý výbuch. 
 
Na povrchu Dembovsky zatím stále probíhal neutuchávající boj. Generál Smith měl však pevné nervy, Čer-
ná legie sice útočila téměř bez přestávky, ale jeho to nevyvádělo z míry. Měl chladnou hlavu, což bylo v tuto 
chvíli dobré. Letecké útoky na asteroid ustaly, zásluhou admirála Blacka a jeho lodi Achilles II.  
 
Smith stál na nejvyšší vyhlídkové věži a dalekohledem sledoval okolí pevnosti. Na všech stranách se na-
cházela Černá legie, na horizontu bylo vidět několik zničených stanic a vojenských komplexů, které již 
padly. Podle CDN bylo stále 85 % vojenských stanic a pevností aktivních, ale tento počet se rychle snižo-
val.  
 
Obrovské hordy Nemrtvých legionářů, Nekromutantů, Centurionů, Razidů a dalších monster se právě při-
pravovaly na další útok. Tentokrát se shromaždovaly okolo hlavní vstupní brány, kterou se již předtím po-
koušely několikrát marně prorazit. Tentokrát ale Smith zahlédl něco nového, něco, co tu zatím nasazeno 
nebylo. Poznal to ale velmi rychle – byl to Drtič bran: obrovské pásové dobývací vozidlo vyzbrojené mohut-
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ným pístovým beranidlem. Okolo Drtiče bran se objevilo několik menších vozidel, byly to tanky. Drtič měl 
totiž velmi slabé pancéřování a mohl být snadno zničen, proto měl tento doprovod. Drtič, za mohutné pod-
půrné palby tanků, se přiblížil k bráně a aktivoval beranidlo. Ozvala se mohutná rána, která otřásla celou 
základnou. Vrata brány ale držela a tak Drtič opakoval své údery. Smith ihned nařídil zareagovat – vyslal 
několik bombardovacích helikoptér CAP 10000B, aby Drtič zničily.  
 
Bombardování bylo ihned zahájeno, i když dvě helikoptéry byly sestřeleny. Většina bomb dopadla na svůj 
cíl, který ihned na to explodoval. Výbuch zvedl do vzduchu velké množství prachu, celá brána se ponořila 
do tmavého mraku. Generál Smith to celé pozoroval dalekohledem a byl rád, že to beranidlo už nefunguje. 
Ale jeho radost, i když ji na pohled skrýval, přešla, jakmile se prach usadil. Exploze beranidla bránu zcela 
vyvrátila dovnitř a tak Černá legie získala volný průchod. Dobrovolníci z lidu, Chaseuři a Mašiňáci Mk.II se 
ihned dali do boje. Někteří se usadili za poziční zbraně, jako těžké kulomety, tarasnice a granátomety. 
Všichni začali pálit do ústí brány, které nyní bylo volné a které se velmi rychle zaplnilo davem Černých legi-
onářů. 
 
Kulky trhaly Legionáře na kusy, ale další a další posily brzy převálcovaly mrtvá těla a zatlačovaly vojáky 
Kybertroniku dál do pevnosti. Helikoptéry CAP 10000B začaly shazovat bomby rovnou do pevnosti, aby 
zastavily postup. Bomby byly sice velmi účinné, ale došlo také k poškození okolních budov. Skrz bránu 
začaly vjíždět i vozidla Černé legie – Nekrotanky Pekelné psy a Nekrotanky Pancéřáky. Kybertronik mobili-
zoval svá vozidla, ale u nich platilo totéž co u letounů – bez pomocného ovládání Kyrysníků řidiči měli velké 
problémy. Smith se rozhodl, že musí zastavit příval posil, musí zacpat bránu. 
 
Nařídil bombardování vjíždějících vozidel přímo v bráně. Helikoptéry shodily několik bomb, které zničily 
trojici Pancéřáků. Ty se zastavily a krásně zablokovaly příjezd. Žádná další vozidla nemohla postupovat, 
pouze pěchota. Smith se chystal vydávat další rozkazy, ale pak přiběhl jeden důstojník ze spodních pater 
velitelství – Černá legie se začala dobývat dovnitř. Smith neměl času nazbyt. Vydal rozkaz vzít všechny 
dostupné Sentinely a umístit je do Androidů Vyhlazovačů. Rozkaz byl rychle splněn a za pět minut se hlási-
lo deset strojů řízených lidskými mozky. Smith je poslal do přízemí, aby bránily vchod za každou cenu. 
Vyhlazovači se ihned pustili do boje a dali tak Smithovi čas... čas na vyslání žádosti o nutnou pomoc, na 
všech frekvencích. 
 
Mishima dokončila své pozice na asteroidech jako poslední, ovšem zato své asteroidy opevnila zřejmě 
nejvíce ze všech korporací. Hlavním asteroidem je Arabia a kromě něj má ještě asteroidy Africa, Leverrier, 
Chern a Sakharov. Na asteroidu Arabia probíhaly velké a nákladné práce. Mnoho mishimských pracovníků 
se tam lopotilo na stavbách mohutných obranných budov... všechny rostly jako stromy, všechny naráz... 
žádná zatím ale nebyla dostavěna, což byla chyba.  
 
Mishimským silám velí tentokrát Lord Admirál Eichiro Okimoto, z paluby svého dreadnoughtu Nagato. 
Mishima mu přidělila tisíce Samurajů a Roninů, stovky Hatamotů a velké množství dalších speciálních a 
elitních jednotek. V armádě jsou i bitevní roboti, ovšem ty Mishima nemůže použít, kvůli onomu rušícímu 
poli. Naštěstí, nemožnost použít tyto roboty není tak závažná, jako v případě Kybertroniku. 
 
Na orbitě Arabie se vznášela pouze jedna loď, Musashi, bitevní loď třídy Daimyo. Byla dobře vyzbrojena, 
budiž, a na její palubě se nacházelo mnoho samurajů, jenže... V tu chvíli prořízl vítězné ticho na můstku 
výkřik operátora radarů. Radary zaměřily obrovské množství pohybu, jako by se k místu blížila jedna obrov-
ská loď... či desetitisíce malých. Na můstku začal pohyb, proti němuž je rugby stěží popsatelným klidem. 
Většina posádky začala panikařit a komunikace začala rychle vysílat směrem k Arabii volání o pomoc: útok 
neznámého množství lodí Černé legie, ze směru od asteroidu Planck. Nechali zprávu opakovat několikrát a 
dále pozorovali...  
 
Obrovské černé těleso bylo vskutku rojem mnoha tisíců malých objektů, jen uprostřed se skvěla tichá, 
téměř nehybná loď, jako matka pozorující hraní svých ratolestí. Kapitán Miumito, vůdce lodi, přemýšlel, 
jestli se nemá otočit. Ale to by zabralo moc času a hlavně – čeho by tím dosáhli? Nastaví katastrofě záda. 
Jeho přemýšlení přerušila sprcha kulek, dopadající na plášť lodi. Senzory začaly ječet z množství projektilů, 
které na ně dopadalo.  
 
Miumito zaklel a okamžitě nařídil opětovat palbu a bránit citlivá místa. Požádal také o okamžité spojení 
s asteroidem, ale komunikace vypadla. Musí co nejrychleji varovat sousední asteroid Africa. Jedinou mož-
ností je vyslat dvacet nejrychlejších letounů na Arabii, aby doručilo zprávu. Operátor radarů zatím identifi-
koval útočící letouny – jsou to stíhače typu Thunder, Lightning a Storm, které patří Algerothovi. Je jich tak 
velké množství, že by se mohlo jednat o hlavní údernou sílu. Ovšem je nepravděpodobné, že by Algeroth 
plýtval takovým množstvím lodí na postranní asteroid... pokud ovšem tato flotila není jen obyčejnou řadovou 
flotilou.  
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Kapitán Miumito nařídil okamžitou evakuaci lodi, není jiné řešení. On na palubě však zůstane, aby mohl 
zemřít spolu se svoji lodí. Posádka lodi se evakuovala, ovšem Samurajové zůstali. Jejich čest jim zabraňo-
vala utéct z boje. Chtěli zemřít po boku svého velitele. Všichni moc dobře vědí, že jejich šance na přežití je 
mizivá. Navíc, lodní systémy informovaly, že trup dostal již tolik zásahů, že byly narušeny motory. Ty teď 
postupně vybuchují a loď tak bude každou vteřinou zničena.  
 
Miumito ví, že až loď vybuchne, zničí i velké množství stíhačů, které nestačí uletět. Poté loď zhasla, a na-
kláněla se pod tíhou gravitace asteroidu. Žádná protipalba. Jen pád. Ani ten ovšem nebyl dokončen. Kon-
centrace palby na palivovou nádrž zlikvidovala celou loď, a také mnoho Legionářských stíhačů. Záře lodi 
osvětlovala asteroid ještě dlouho. O několik tisíc kilometrů jinde admirál Okimoto dojídal hůlkami rýži a po-
slechl si příběh poslů z lodi Musashi.  
 
Inkvizitor Krueger, zatímco čekal na přílet vyslanců od korporací, připravil již hrubý náčrt strategie pro útok 
na hlavní asteroid Černé legie. Proto nechal vyslat zprávu, že přílet vyslanců už není nutný – ale pokud 
korporace chtějí, mohou je vyslat, aby se dozvěděly, jak to bude probíhat. Ale strategii se dozví každopád-
ně tak i tak. Pak do Kruegerovy kanceláře vešel jeden podřízený, s papírem v ruce. Byl to vytištěný záznam 
radiokomunikace z Dembovsky. Krueger si ho přečetl, bylo to volání o pomoc. Záznam ale zmuchlal a hodil 
do koše. Podřízenému vysvětlit, že „Bratrstvo žádné volání o pomoc nezachytilo“. Podřízený to vzal na 
vědomí a odešel. Krueger nechtěl plýtvat muži pro záchranu kacířské korporace. Bude jen z povzdálí sle-
dovat, jak se celá situace vyvine. 
 
3. úderná flotila Kapitolu se blížila k asteroidu Namibia ve velkém spěchu. Spěch byl v současné chvíli dů-
ležitý. Každý to věděl. Ale něco ji vyrušilo – bylo to nouzové volání. Admirál Goldberg byl ihned informován 
a celou zprávu si přečetl. Bylo to volání od Kybertroniku, který téměř prohrával velkou bitvu na asteroidu 
Dembovska. Flotila má na palubě několik pozemních jednotek, které ještě nebyly vyloděny – 1. pěší divizi 
„Big Red One“ a 5. obrněnou skupinu. Všechny jsou připraveny k okamžitému výsadku.  
 
Goldberg byl rozhodnut – poletí Kybertroniku na pomoc. Rozlehlým hangárem, plným transportních vrtulní-
ků, se rozezněl poplach. Generál major Charles Bronson se znechuceně podíval na rudá světla, odplivl si a 
šel na můstek pro nové zprávy. Do ruky se mu dostalo několik papírů. Jako první ho do očí praštil nadpis 
„Útok na Dembovsku“. Generál si to prolistoval dál. Nepotěšilo ho to. Odešel do plánovací místnosti. Hodil 
na stůl s mapami depeše a svolal své podřízené z CGF. Všichni se naklonili nad rozložené mapy cílového 
asteroidu. 
 
O hodinu později měl admirál Goldberg na stole již plán. Opodál stál pobočník. Už jen vyřešit, jak jednotky 
dostat na Dembovsku dřív, než si jich flotila Černé legie všimne a zničí. Pak ho ale napadlo použít útok na 
Namibii jako krytí. Otočil se k pobočníkovi a řekl mu, aby byl okamžitě zahájen tvrdý útok na asteroid Nami-
bia. Zároveň má být vyslána transportní flotila s pozemními jednotkami na Dembovsku. Flotila Černé legie 
bude u Namibie a nebude moci zastavit transportní lodě, které budou mezitím prolétat kolem bitevního pole 
a sousedního asteroidu Rhodesia. 
 
Bauhaus obnovil své ztráty a vyslal svoji flotilu opět do akce. Admirál Borgia byl přítomen na palubě oprav-
né vlajkové lodi Borgia a četl hlášení z pohraničních stanic. Jedno hlášení upoutalo jeho pozornost více – 
jedna loď Černé legie doprovázená tisíci malými letouny zničila mishimskou bitevní loď u asteroidu Arabia, 
který je hlavní základnou Mishimy v tomto sektoru Pásu asteroidů. Asteroid je nyní tedy zcela bez vesmírné 
obrany a je jen velkým štěstím, že nepřátelská loď zatím nezaútočila. Borgia proto vydal potřebné rozkazy a 
flotila se vydala na cestu.  
 
Když přiletěla k onomu asteroidu, bylo vše jasné – jednalo se o Algerothův juggernaught třídy Armageddon. 
Jakmile Armageddon spatřil přílet flotily, vypustil své mohutné letky. Ale Bauhaus měl početní přesilu vel-
kých lodí a tak snadno letouny přemohl. Přiblížil se k lodi a zahájil palbu ze všech těžkých zbraní.  
 
Juggernaught po několika minutách nepřetržité palby explodoval zevnitř a rozpadl se na tři části, které byly 
okamžitě vyvrženy do prostoru. Jedna z částí začala padat na povrch asteroidu. Borgia sledoval ten pád a 
doufal, že nezabije nikoho na povrchu. Za pár minut přišlo hlášení, že fragment dopadl na opačnou stranu 
asteroidu, než na které byla mishimská základna. To bylo štěstí.  
 
Borgia kontaktoval místního mishimského velitele a sdělil mu celou situaci. Mishima za pomoc poděkovala 
a vysvětlila, že nemá dostatek lodí, protože všechny se připravují na velký útok. Proto Arabii bránila jen 
jediná loď. Bauhauská flotila se chystala odletět, ale její senzory zachytily něco zvláštního. Z toho kusu lodi 
stále vycházela energie. Bližší průzkum ukázal, že pád přežilo poměrně dost pozemních jednotek, které se 
ihned začaly připravovat na útok. Borgia chtěl zahájit orbitální bombardování, ale oblast byla plná jeskyní a 
skal a Černá legie se snadno schovala. Proto přišel na řadu pozemní výsadek.  
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Bauhauská flotila měla na palubě několik čet vojáků řádu Divočáka, náležící Velkorodu Kruger. Byly to ex-
perti na boj proti Černé legii a proto nikdo neváhal s jejich okamžitým vysazením. Šest výsadkových lodí 
dosedlo na povrch, jen několik stovek metrů od místa havárie. Trup juggernaughtu byl zabořen hluboko do 
skály a tyčil se k nebi jako temná tříska. Divočáci se rozestoupili do taktické formace a zjišťovali situaci. 
Černá legie zde měla něco kolem čtyř set vojáků, což bylo relativně málo. Admirál Borgia však přesto znovu 
zavolal mishimskému veliteli a informoval ho o hrozícím nebezpečí. Velitel souhlasil, že na místo pošle 
nějaké jednotky, ale bude to trvat.  
 
Divočáci se mezitím přichystali k útoku. Černá legie byla zaskočena, navíc ještě ne plně připravená. Divo-
čáci nasadili vhodné zbraně pro boj ve skalnatém prostředí – plamenomety. Černá legionáři se snažili krýt, 
ale nebylo jim to nic platné. Plameny je dostaly všude. 
 
Divočáci postupovali kupředu. Měli sice několik ztrát, ale zatím nic, co by je zastavilo. Pak se ale stalo ně-
co, s čím nepočítali. Zbraňová stanoviště na trupu lodi se probrala k životu. Velkorážní autokanony, rake-
tomety a kanony zahájily palbu. Bylo to devastující. Zbraně určené pro vesmírný boj nyní z několika málo 
desítek metrů kropily pěšáky. Divočáci padali jeden za druhým. Projektily schopné zničit celý tank nyní 
trhaly řady bauhauských vojáků bez větších obtíží. Přeživší Divočáci se schovali za skály a čekali na pomoc 
Mishimy. Ta přišla v zápětí. 
 
Letka stíhaček vystřelila své mohutné rakety, které se bleskově přiblížily a zničily několik stanovišť. Exploze 
munice způsobila řetězové výbuchy a už tak zničený trup se ještě více rozpadl. Mishimské letectvo kroužilo 
kolem a zasypávalo trup svými raketami. Několik letounů bylo sice sestřeleno, ale jejich velký počet to za-
chraňoval. Za pár minut byly všechny fungující zbraně zničeny a trup vraku byl neškodný. Divočáci se sjed-
notili k dalšímu útoku a za pár minut zbytek legionářů zničili. Když bylo po všem, dorazili Samurajové, kteří 
oblast zabezpečili. Divočáci se vrátili zpět na palubu svých lodí. 
 
K Dembovsce se blížila část Kapitolské flotily s pozemními jednotkami na palubě. Beze ztrát se dokázala 
protáhnout mezi bitvou zuřící u Namibie a u Rhodesie. Plán byl jasný: kybertronická pevnost je pod těžkým 
útok a potřebuje podporu. Podle zpráv byla proražena hlavní brána. V okolí brány byla tři zničená opevnění 
a pevnosti Kybertroniku, jenž byla opuštěna při předešlých bojích. 1. pěší divize měla ve svém stavu čtyři 
brigády pěchoty, kdy každá měla tři regimenty Lehké a jeden regiment Těžké pěchoty. Ozvala se siréna. 
Lodě byly na orbitě. Byl vydán rozkaz a zahájeno planetární bombardování vzdáleného okolí těch tří pev-
ností. Další na řadě byly letecké útoky, ze všech lodí vylétly desítky a stovky stíhacích bombardérů, které 
okamžitě zahájily útok na bližší kohorty Nemrtvých legionářů a Centurionů. Vše muselo být dokonale vyčiš-
těno pro výsadek. V okruhu 600 metrů od každé pevnosti bylo vypalováno území, na kterém se tísnily Ne-
mrtví. Několik stíhaček explodovalo v té divoké protiletadlové palbě, ale kapitolští piloti byli zkušení veterá-
ni, takže se těžké ztráty očekávat nedaly.  
 
Přišel čas na samotný výsadek. 20.000 kapitolských vojáků čekalo signál. A ten zazněl za pár chvil. Z nitra 
všech kapitolských lodí vylétly letky ozbrojených transportních lodí, plné pěchoty, těžkých pozičních zbraní 
a munice. Při průletu palbou bylo několik letounů ztraceno, ale zbytek pokračoval dál a dosedl nedaleko 
dobytých pevností. Mezi kybertronickou pevností a kapitolskými jednotkami bylo takřka území nikoho… Po 
bombardování to tak alespoň vypadalo, a to málo Legionářů nepředstavovalo skutečnou hrozbu. 
 
Pěchota ale nečekala na další várku a okamžitě vzala útokem všechny tři pevnosti. Vybavení pevností bylo 
zle poničeno, ale i tak to bylo lepší, než začít od píky. Tedy, od zákopů. Všechny regimenty se začaly opev-
ňovat a už byly hlášeny první střety s jednotkami Černé legie, které se pokoušely prorazit k bráně, ale ty 
byly nedůrazné a byly odraženy. Mezitím z orbity stále přilétaly posily v podobě 4. brigády, která se neú-
častnila výsadku, a několika takových čet, které se okamžitě vydávaly k obrané linii. Ta byla vybudována 
mezi pevnostmi. Kybertronik měl mezitím čas dát se do kupy. 
 
Arghana Keronise už značně nudilo jen tak stát a řídit opravy či něco opravovat. Faktem bylo, že oprava 
lodi Achilles II se už chýlila ke konci. Keronis tedy opustil opravářské týmy a vydal se na ošetřovnu. Keronis 
má totiž bolesti, způsobené reakcí jeho unikátního imunitního systému na adamantiový implantát, který má 
na páteři. Dr. Diana, která ošetřovnu vedla, mu ale nechce dát injekci proti bolesti, protože nemá žádný 
důvod. Keronisovi tedy nezbývá nic jiného, než nechat si vzít vzorek krve a dát ho doktorce zanalyzovat. 
Doktorka se tak dozvěděla, že Keronis není zcela obyčejný člověk... ale injekci mu dala. Lék však způsobil 
svalovou ztuhlost, jako vedlejší efekt, takže Keronis nemůže hýbat nohama. Od doktorky tedy dostal inva-
lidní vozík. Nějakou dobu ho bude muset používat. 
 
Pak se Keronis vydal na můstek, aby pomohl admirálu Blackovi s organizováním obrany. Keronis radí vyu-
žít palubní zbraně ke střelbě do míst, kam se teleportují jednotky Černé legie. Bude to sice stát obrovské 
množství munice, ale invazi Legie to na nějakou dobu zastaví. Pokud se do obrany zapojí i flotila Kapitolu, 
bude to ještě lepší. Jakmile začne munice docházet, není problém využít muniční sklady na Dembovsce. 
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Tato taktika má výhodu v tom, že Kybertronik nebude muset nasadit pozemní jednotky. Přesto však Keronis 
doporučuje nasadit kybernetické jednotky Sagittarius, Libra, Leo a Cancer a průzkumné týmy složené ze 
Zrcadlounů. Zrcadlouni se osvědčili jako předsunutí průzkumníci a mohou nepozorovaně monitorovat míst-
ní velící Nefarity. Když bude třeba, není problém pak tyto Nefarity zabít.  
  
Admirál Goldberg si přečetl hlášení. Vypadlo hodně pozitivně. Útok Černé legie byl zastaven a perimetr byl 
opevněn. Byl čas na další fázi. K Dembovsce se blížila 15. mechanizovaná divize spolu se 101. výsadko-
vou divizí. Goldberg se usmál, ale pak se zase zachmuřil. Útok na Namibii byl v plném proudu, ale kapi-
tolská flotila utrpěla ztráty a ztráta každé lodě byla citelná. Admirál nevěděl, jak je na tom Kartel, Mishima 
nebo dokonce Bratrstvo, vypadalo to, že tu snad bojují sami…  
 
1. pěší divize byla od svého přistání pod stálým útokem. Avšak je zkušená, dobře zakopaná a s podporou 
tanků, takže není moc reálná šance, že bude zničena. Hlavně když je podporována ze vzduchu. Vojáci mají 
chvilku oddych, odrazili jeden z vážnějších útoků. Najednou jeden z vojáků ukázal na nebe a další se tam 
ihned podívali. Uviděli ohnivé projektily, jak padají na zem, a tak se ihned připravili, protože to vypadalo na 
nějakou akci Černé legie. Objekty se blížily závratnou rychlostí a náraz o zem způsobil malé zemětřesení. 
Velitel jedné brigády vyslal k jedné z děr průzkumnou četu, ale než ta ní došla, tak na okraji již bylo seřaze-
no množství jednotek Kybertroniku. Naštěstí se jednalo o invazní výsadkové kapsle. 
 
Vojáci Kapitolu je neuměli pojmenovat, ale byly to kombinace mezi robotickým pavoukem a člověkem. Když 
se velitel čety přesunul blíž ke ztuhlým kyborgům, jeden z nich se chladně optal, kde se nachází fronta a 
vysvětlil, že jsou posilou pro kapitolský kontingent. Velitel čety kontaktoval své nadřízené. Ti mu potvrdili, že 
to jsou posily od Kybertroniku, které jsou pod přímým velením Kapitolu. Velitel čety překvapeně polknul a 
pokynul kyborgům, ať je následují. Odevšad se objevovaly skupinky kapitolských průzkumníků se svými 
svěřenci. Podle zpráv to bylo něco kolem 500 kyborgů a asi 1.000 Rovných linek, sebevražedných pěšáků. 
Posila se vždy hodila, protože to vypadalo, že Černá Legie chystá něco velkého… 
 
Admirál Black věděl, že Arghanovy nápady jsou dobré, tak dobré, že by se měli uskutečnit. Provedl proto 
potřebné kroky. O chvíli později již atmosférou prolétávala střepinová střela, jenž zničila nepřeberné množ-
ství jednotek poblíž místa jejich vynoření z teleportačního paprsku. Ladě Kapitolu se též přidaly a ostřelova-
ly pozemní cíle. Po pár výstřelech změnily cíl na další paprsek, čímž se pojistily proti tomu, aby nepřítel 
jednoduše tím paprskem neposílal méně jednotek, což se mimochodem i stalo. Jako další krok Black vyslal 
na zem v modulech většinu Raků, Mravenců a podobných jednotek a přidal ještě všechny Rovné linky, 
přeci jen v případě snahy o obsazení by nadělali více škody než užitku. Zvážil a schválil i návrh na vyslání 
Zrcadlounů, ale doplnil ho i o Trhače a Šokery a generálu Smithovi předal instrukce. 
 
Smith si přečetl admirálovu zprávu za pár minut a získané posily použil k obraně pevnosti. Tím získal trochu 
času na její posílení. Nechal mobilizovat všechny oddíly Dobrovolníků z lidu a nařídil jim, aby vykopaly zá-
kopy před poškozenou bránou. Brána samotná má být okamžitě opravena, aby opevnění bylo zase efektiv-
ní. Má být také položeno minové pole v prostoru před zákopy a v místech, kde kapitolská obrana není tak 
celistvá. Za pár minut do velitelství dorazili důstojníci od posil. Smith jim dal za úkol najít velící Nefarity, kteří 
se tu prý mohou nacházet. Průzkumné satelity již odhalily jejich pravděpodobnou polohu. Cílem mise není 
zabít ty Nefarity, pouze lokalizovat a zaměřit je pro dělostřeleckou palbu. 
 
Jednotky se ihned vydali do akce. Zrcadlouni relativně snadno prošli prvními zákopy nepřítele udržujíc si 
velký odstup. Pokud by šli kolem příliš blízko, Černí legionáři by mohli odhalit jejich maskování. Za několik 
minut Zrcadlouni potvrdili přítomnost jednoho Nefarita. Byl hlídán osobní gardou tvořenou Pretoriánskými 
behemoty. Jednotka Trhačů měla však úkol složitější. Jejich postup byl obtížný, protože se museli složitěji 
schovávat. Zatím byl den, takže Trhači měli nevýhodu. Ale jakmile slunce zapadne, nastane jejich čas a oni 
budou moci naplno ukázat své schopnosti. Za nějakou chvíli i Trhači potvrdili přítomnost Nefarita.  
 
Arghan sledoval postupy jednotek na holografickém projektoru. Náhle u jedné jednotky začala blikat červe-
ná značka. Šlo o Zrcadlouny. Arghan si rychle nasadil vylepšenou přílbu Subreality a rukavice Subreality, 
aby mohl rychleji ovládat počítače, a bleskově se dostal do programů monitorující integrované kamery 
v přílbách každého Zrcadlouna. Spatřil spoustu Nemrtvých legionářů, jak obklíčili jednotku. Zrcadlouni se 
oháněli svými meči a zároveň pálili ze svých pistolí.  
 
Náhle Zrcadloun, na jehož kameru byl napojen, padl k zemi a nad jeho tělem se objevil Sakristián, 
s krvavým mečem v ruce. Pak se spojení přerušilo a na displeji se zobrazil varovný nápis, že autodestrukce 
byla aktivována. Každý Zrcadloun v této misi měl totiž v mozku implantovanou bombu, aby se zabránilo 
jejich zajetí Černou legií. Jedno ale bylo jasné – oddíl Zrcadlounů byl do jednoho pobit. Keronis tedy už 
neváhal a vydal příkaz, aby byla zahájena dělostřelecká palba na jejich pozici.  
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Arghan byl neúspěchem svého plánu zaskočen. Kdyby měl plně funkčního Avalona, jistě by se tahle chyba 
nestala. Neztratil by jediného muže. Arghan se napojil na Subrealitu přes přílbu a rukavice, protože kvůli 
injekci nemohl použít svůj připojovací implantát. Vstoupil do programu Avalona. Ten sice žil, ale jen napůl. 
Pouze jeho biologická část pracovala a to nestačilo. Keronis se tedy odpojil a vrátil se k taktickému rozhra-
ní. V akci tedy zůstávaly už jen dvě jednotky – Trhači a Šokeři. Napojil se na kameru jednoho z Trhačů. 
 
Viděl, jak Trhači postupují dál. Už se setmělo, takže mohli postupovat mnohem rychleji. Všechno bylo 
v pořádku, dokud se nerozblikal varovný nápis, že Šokeři jsou pod útokem. Přepnul se tedy do kamery 
jednoho z nich. Viděl oslňující výbuchy šokových granátů, tlumené výstřely a sekání mečů. Napojil se do 
kamery velitele oddíly. Pamatoval si ho, byl to jeden z velitelů, kteří bojovali na asteroidu Ypres během 
Velké bitvy o Victorii. Něco ale nebylo v pořádku. Velitel jen stál na místě a nebojoval. Sledoval, jak jsou 
jeho podřízení masakrováni přesilou legionářů. 
 
Pak si velitel sundal přílbu a podíval se do její kamery tak, aby ho mohl Arghan vidět. Sdělil mu, že nyní už 
pro Kybertronik nepracuje. Nyní má lepšího, mnohem mocnějšího pána. Výstřelem z pistole kameru rozbil a 
Arghan s ním ztratil spojení. Arghan zjistil, že všichni Šokeři, až na něj, jsou mrtví a tak vydal rozkaz zahájit 
bombardování dané pozice. Black vydal potřebný rozkaz a za chvíli se k zemi sneslo několik těžkých orbi-
tálních bomb. Celá oblast se proměnila v krátery. Keronis znovu zkontroloval signál zrádného velitele Šoke-
rů, ale nic tam už nebylo. 
 
Keronis se tedy přepojil zpět na Trhače, kteří byli poslední nadějí v průzkumu. Nefarité změnili své pozice, 
takže nestačilo jen vystřelit z děl a doufat, že zemřou. Museli být znovu nalezeni. Oddíl právě obešel větší 
skálu a spatřil něco zvláštního – velkou kolonu vozidel Černé legie, bylo tam asi patnáct těžkých obléhacích 
kanonů Plenitel, velké množství tanků a dokonce i oni dva Nefarité. Každého Nefarita hlídala dvojice Gole-
mů Temnoty. Kromě nich tam ale bylo i velké množství Nefaritských mutantů. Arghan nechápal, proč armá-
du vede tolik velitelů, bylo to velmi neobvyklé. Pak to ale zjistil. Kolona se přiblížila k velkému balvanu, který 
ji stál v cestě. Balvan se však náhle dal do pohybu směrem od kolony, jako by ho tlačila nějaká neviditelná 
síla. Kolem kamene probleskovala energie – ochranný štít. Bylo jasné, že celá kolona je obklopena štítem, 
který vyvolávají ti dva Nefarité a jejich podřízení. 
 
Štít bránil bombardování, takže kolona byla prakticky neohrozitelná ze vzduchu. Ale štít nedosahoval až na 
zem, což byla výhoda. Mohla by se pod ním klidně proplížit lidská postava. A to také bylo jediné řešení. 
Keronis informoval admirála Blacka a ten vzápětí varoval Kapitol. 
 
Michael Paxton a jeho skupina deseti bojovníků zabezpečili okolí svého výsadku, ale zatím se jim nepodaři-
lo navázat spojení s ostatními dvěma týmy. Paxton doufal, že to zvládli. Jane Apelová, seržantka Černých 
baretů, velela třem Černým baretům, zatímco náčelník Rodney Crenshaw velel svým čtyřem vojákům Ko-
manda. Podobně byly sestaveny i ostatní týmy. Všichni to byli experti na boj proti Černé legii, pro tuhle 
práci se nehodil nikdo jiný. Paxton sledoval dalekohledem jednotky Černé legie, které neustále vystupovaly 
z velké pevnosti a mířily k dvěma bočním chrámům. Z každého chrámu vystupoval obrovský žlutý paprsek. 
Paxton věděl, že je to jsou ty teleportační paprsky, ale ty teď nebyly jeho cílem. Když jednotky vyšly a brána 
se začala zavírat, Paxton dal pokyn rukou a jeho tým se rozběhl. Do brány vklouzl na poslední chvíli. Pax-
ton věděl, že tudy už ven neodejdou, budou muset najít jinou cestu. 
 
Skupinka se dala opatrně na cestu. Vůbec nevěděla, kde začít hledat. Byly jen dvě možnosti – Její Jasnost 
je buď v nejvyšší věži, nebo v nejhlubší kobce. Každopádně bude velmi silně hlídána. Skupinka ale byla 
příliš malá a nemohla se rozdělit. Paxton navíc přikázal radiový klid, protože případná komunikace přes 
vysílačky mohla být zachycena. Apelová navrhla, aby se začalo odspoda, kdežto Crenshaw chtěl začít 
odshora. Paxton nevěděl, čím začít. Jeho dilema ale bylo v zápětí vyřešeno. Zpoza rohu vyšla druhá zá-
chranná skupinka.  
 
Paxtonovi se ulevilo. Velitel skupinky ohlásil, že přistáli na opačné straně pevnosti. Paxton tedy velitelovi 
přikázal, aby šel prohledat vrchní patra, zatímco on půjde do podzemí. Všichni souhlasili. Zvláštní bylo, že 
pevnost se zdála opuštěná. Ale Paxton věděl, že je to jen zdání. Tak ho ani nepřekvapilo, když podél cho-
deb spatřil sochy gargoylů. Moc dobře věděl, že se zde mohou nacházet Strážní gargoylové, Semaiovi 
služebníci. Jsou to bytosti, které se maskují za kamenné chrliče, protože tak vypadají. Sedí strnule a čekají, 
až se v jejich blízkosti objeví nepřítel. Potom procitnou a zaútočí. Proto Paxton svítilnou na své pušce pro-
hlížel každou sochu.  
 
Pak se u jedné zastavil: byla trochu jiná. Neváhal ani na chvíli a stiskl spoušť. Kulky se zavrtaly do cíle, 
který okamžitě obživl, ale vzápětí padl k zemi mrtev. To už ale byli probuzení všichni gargoylové a tak sku-
pinka začala bojovat. Bylo jich dost a vojáci museli začít utíkat – pryč z chodby. Zabarikádovali se v jedné 
menší hale, která sloužila jako skladiště. Byla chabě osvětlená loučemi a byla docela špinavá. Ale bylo v ní 



16 

dost beden a sudů, které mohly sloužit jako kryt. Gargoylové bušili na těžké dveře, ale dovnitř se dostat 
nemohli. Po pár minutách jejich bouchání ustalo a místo něj ho vystřídal zvuk servo-motorů a těžké kroky. 
Apelovou ihned napadlo, že se blíží Pretoriánský stopař. Ten je dostatečně silný, aby vytrhl dveře z pantů. 
Vojáci museli rychle pryč, ale nebylo kudy. 
 
Pak Paxton zahlédl malou větrací šachtu. Právě v čas. Pretoriánský stopař dveře prorazil pěstí. Paxton 
vykopl mříž a soukal se do úzké trubice, následován svými spolubojovníky. Poslední lezla Apelová, která již 
zastihla Pretoriánského stopaře uvnitř a tak na něj několikrát vystřelila. Stopař opětoval palbu, ale kulky 
jeho kulometu se neškodně zavrtaly do okolní zdi. Vojáci už byli dávno pryč. 
 
Plazili se šachtou asi pět minut. Nakonec se objevili v jiné hale, která sloužila zřejmě jako stanoviště stráží. 
Na zdi visela mapa pevnosti, osvětlená několika svícny. Paxton projel mapu očima a téměř ihned lokalizo-
val Její Jasnost. Na mapě byla nakreslena červená runa, kterou Černá legie označovala jednotky Imperiálu. 
Apelová to potvrdila. Všichni se ihned dali na cestu. Její Jasnost se skutečně nacházela na nejvyšší věži, 
která odtud byla ovšem dost vzdálená. 
 
Keronis se připravil do akce. Nastoupil do svého WarLordu, kde již čekala jeho lidská posádka. Hodlá při-
stát na Dembovsce a účastnit se operace osobně. Použije k tomu svůj prototypní vynález, WarLord Pedipu-
lator – velký čtyřnohý pavoukovitý stroj, který byl umístěn v nákladovém prostoru jeho lodi. WarLord opustil 
hangár Achilla II a zamířil si to rovnou na povrch, ke kapitolské armádě. Loď nepřistála na zem, místo toho 
vysadila pedipulátor s Keronisem na palubě, odletěla za hradby kybertronické pevnosti a teprve až tam 
přistála. Kapitolští vojáci udiveně sledovali čtyřnohé kovové monstrum, jak kráčelo proti nim. Nikdy nic tako-
vého neviděli. Ale mělo insignie Kybertroniku a tak informovali velitele 1. pěší divize. 
 
Velitel se zeptal Keronise, co tu pohledává, a on mu to vysvětlil. Je tu, aby pomohl zničit tu dělostřeleckou 
baterii, která se právě blíží. Sotva velitel Kapitolu odpověděl, v dálce bylo již slyšet střílení těch obřích děl. 
Není času nazbyt. Keronis vysvětluje, že děla Plenitel mají slabé pancéřování, takže není žádný problém je 
zničit. Ale horší je to s tím štítem, který je obklopuje. Je nutné zabít oba Nefarity i Nefaritské mutanty. Kero-
nis je ochoten plně podpořit kapitolskou armádu. Přivezl s sebou velkou zásobu vrhacích výbušných disků 
HDG-2, které mají být použity na eliminaci Nefaritů a jejich doprovodu. Keronis je provizorně modifikoval 
tak, aby mohl být naváděcí systém disku propojen s počítačem pedipulátoru WarLord. Díky tomu se o za-
měřování postará palubní počítač, respektive posádka. Navíc, ostré čepele všech disků jsou potřeny jedem 
G-5 Červený mnich, takže jakmile se zaseknou do těl Nefaritů, infikují je. Následný výbuch rozmetá infiko-
vané střepiny kolem a dále tak jed rozšíří. Všichni zasažení přestanou dočasně ovládat Černou symetrii, 
takže ochranný štít bude eliminován. To bude vhodná doba ke zničení děl. Velitel 1. pěší divize vzal vše na 
vědomí a instruoval své muže. Keronis rozdal všech sto vrhacích disků. Víc jich bohužel nemá, takže to 
bude muset stačit... 
 
Inkvizitor Krueger se dozvěděl o probíhající akci na Dembovsce a usoudil, že nyní je nejvhodnější doba k 
útoku na Chebyshev. Černá legie je tak soustředěná na asteroid Kybertroniku, že si nevšimne útoku na 
svoji hlavní základnu. Krueger o tom tedy byl alespoň plně přesvědčen. Nechal zmobilizovat celou svoji 
flotilu a pak vyslal zprávu o nadcházející akci všem korporacím a Kartelu. Jako první odpověděl Bauhaus. 
Admirál Borgia právě sjednotil svoji flotilu, takže může vyletět kdykoliv. Korporace Mishima a Imperiál se 
přihlásily o něco později, ale alespoň již měly připraveny všechny své vesmírné a pozemní jednotky.  
 
Kartel měl své lodě roztroušené po celém sektoru, takže jeho pomoc zřejmě nebude tak velká. A Kapitol a 
Kybertronik soustředili všechny své jednotky na Dembovsku a není jasné, jestli budou moci nějaké postrá-
dat jinde. Ale plnili svoji roli v Kruegerově plánu. Inkvizitor tedy už na nic nečekal, vzal z trezoru Klíč portálů 
a odletěl na palubu své lodi Angel's Wing. Flotila Bratrstva se za pár chvil spojila s flotilou Bauhausu a za 
pár hodin byly na místě i flotily Imperiálu a Mishimy. Krueger vydal povel k přesunu. Obří flotila se dala na 
cestu... 
 
Paxtonův tým se přesunoval do nejvyšší věže, kde byla vězněna Její Jasnost. Radiový klid už byl zbytečný 
a tak Paxton začal volat ten druhý tým. Ten by už dávno měl být totiž na místě. Ozval se jeho velitel, který 
sdělil, že tým je pod silným útokem a dlouho nevydrží. Je obklíčen u vstupních dveří do hlavní komnaty ve 
věži a nemůže dál, protože dveře jsou příliš odolné. Paxtonův tým se okamžitě rozběhl. Po pár stovkách 
metrů se už mohli vojáci navigovat podle sluchu. Zvuky boje se šířily celou pevností a nešlo je přeslech-
nout.  
 
Paxtonův tým vyskočil zpoza rohu a spatřil druhý tým, tedy jeho zbytek, jak marně odolává velké skupině 
Nekromutantů. Bylo jich asi trojnásobek. Paxton na nic nečekal a začal střílet. Apelová a její Černé barety 
se také přidali a Crenshaw a jeho Wolfbaneovci tasili meče a vrhli se na nepřátele zblízka. Byl to masakr. 
Paxton se prostřílel až ke druhému týmu. Všiml si, že naživu zbyl už jen jeho velitel. Ležel opřený o zeď a 
silně krvácel. Z posledních sil řekl, aby Její Jasnost byla zachráněna a pak vydechl. BMC počítač ukázal 
nulovou srdeční aktivitu. Paxton se rozhlédl kolem sebe. Jeho tým bojoval statečně, ale i on měl velké ztrá-
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ty. Nekromutanti sice umírali, ale z postraních chodeb přibíhali další a další. Na konci chodby spatřil Paxton 
siluety dvou Pretoriánských stopařů.  
 
Bylo jasné, že jakmile se ti dva dostanou příliš blízko, zahájí střelbu a přeživší jednoduše postřílí. Tým mu-
sel co nejrychleji odsud, samozřejmě i s Její Jasností. Stihnout to ale bylo téměř nereálné a Paxton si toho 
byl vědom. Naživu zbývala už jen Apelová a Crenshaw. Trojice se přitiskla ke dveřím zády a střílela do 
všech stran. Nekromutanti padali po desítkách a Pretoriánští stopaři se přibližovali. Crenshaw pronesl, že 
by se nyní hodil nějaký zázrak a tak se začal modlit ke Kardinálovi. 
 
V tu chvíli Paxtona napadlo, že má své zvláštní schopnosti, Umění. Rozhodl se, že je použije. Nevěděl 
přesně jak, ale na tom nezáleželo. Zahodil zbraně a soustředil se. Jeho spolubojovníci byli tak zabraní bo-
jem, že si toho ani nevšimli. Za pár vteřin chodbou projela silná kinetická vlna, která odhodila všechny legi-
onáře na zem – a navíc vytrhla dveře z pantů. Crenshaw se zaradoval, jeho motlitby byly vyslyšeny. 
 
Trojice vběhla dovnitř, kde na trůnu seděla Její Jasnost. Byla spoutaná a v bezvědomí. Paxton si všiml, že 
zničení dveří poškodilo rám. Vší silou do něj kopl, čímž způsobil zával kamenů. Vchod byl zablokován. 
Apelová s Crenshawem přiběhli k Její Jasnosti a snažili se ji probudit. To se jim povedlo, ale Victoria byla 
malátná, neschopná pořádně vnímat dění okolo ní. Teď jen stačilo vymyslet způsob, jak se odsud dostat. 
Jediný východ byl zabarikádovaný a komnata se nacházela na vrcholku téměř stometrové věže. Crenshaw 
se začal opět modlit. 
 
Kapitolská 1. pěší divize, v čele s pedipulátorem WarLord, se vydala k dělostřelecké baterii, která se neu-
stále blížila. Když Arghan spatřil armádu nepřítele, bylo jasné, že je velmi silná. Obranu tvořilo mnoho tanků 
a bojových monster. Keronis tedy kontaktoval admirála Blacka s prosbou o pomoc – Black vyhověl a zamě-
řil na koordináty mohutnou střelbu z lodí na orbitě. Velkorážní projektily dopadaly na zem a likvidovaly tanky 
doslova po desítkách. Aby byl efekt ještě silnější, velitel kapitolských sil přivolal vzdušný útok – několik letek 
stíhacích bombardérů. Bombardéry ničily ty cíle, které nebylo možné z orbity dobře zaměřit. 
 
Pak se spojenecká armáda vydala kupředu. K silám se přidaly kybertronické tanky Vulkanátor a kapitolské 
AFV 120 Warrior, které byly na hrotu útočné formace. Na křídlech se nacházely kybertronické tanky Volta a 
kapitolské AFV 73 Gemini, zadní voj pak tvořily těžké kybertronické tanky Titan a kapitolské AFV 114 Mon-
tana. WarLord se tyčil nad menšími vozidly a sestřeloval nepřátelské projektily svými převážně defenzivními 
zbraněmi.  
 
V zákrytu se pak nacházely transportéry APC 105 Lovecký pes, které převážely vojáky 1. pěší divize a 
poskytovaly jim palebnou a lékařskou podporu, a kybertronická vznášedla Pásovec. Poslední část útočné 
skupiny tvořily jednotky kyborgů Sagittarius, Libra, Leo a Cancer. Formace postupovala k dělostřelecké 
baterii velmi rychle. Stovky až tisíce mrtvých Legionářů padaly k zemi a byly drceny pásy projíždějících 
tanků. Jako dýka se spojenecké jednotky prodíraly nepřátelskými pozicemi ke svému cíli. 
 
Aby operace měla hladší průběh, generál Waclaw Smith se ujal velení menší armády, která měla za úkol na 
sebe upoutat pozornost těžkých jednotek Černé legie a tím jim zabránit, aby se dostaly na místo bojiště 
včas. Pak přišlo hlášení, že Plenitelé se už chystají k palbě na pevnost. Už nešlo dál čekat, musely být 
zničeny ihned. Orbitální dělostřelba ničila všechny cíle v okolí, ale samotná děla byla chráněna tím magic-
kým štítem. Kapitolské transportéry opustily útočnou formaci a přijely do blízkosti děl, aby mohly vypustit 
své pasažéry. 
 
Vojáci 1. pěší divize vyskákali ven a rozběhli se ke štítu. Někteří vojáci měli vrhací disky HDG-2, jiní měli 
lehké a těžké kulomety. Vojáci s kulomety zahájili palbu na hordy Legionářů, kteří se začali stavět do cesty. 
Pak se objevila i pětice Biotrollů, která neváhala se zahájením střelby. Jejich mohutné zbraně způsobily 
vojákům velké ztráty, ale za pár chvil již na ně byla soustředěna střela tanků. Tři Biotrollové padli k zemi, 
jeden další byl zasažen palbou pedipulátoru WarLord. Ovšem ta ho jen poranila a tak Biotroll pokračoval 
v boji. WarLord tedy pokračoval ve střelbě. Teprve až třetí salva projektilů Biotrolla složila.  
 
Kapitolští vojáci soustředili své HDG-2 na zbývajícího Biotrolla. Disky se efektivně zavrtaly do tlusté kůže a 
svoji explozí způsobily vážná poranění. Zraněného Biotrolla pak nebylo tak složité dorazit palbou z tanko-
vých děl. Arghan sledoval, kolik zbývá použitelných vrhacích disků. Bylo jich padesát, rovná polovina. Dru-
há polovina byla buď použita na onoho Biotrolla, nebo neefektivně vyplýtvána. Nebylo to moc dobré. 
Arghan nechtěl nic riskovat a tak se se svým pedipulátorem přiblížil blíž ke štítu a nechal se z něj vysadit. 
Vzal si s sebou dva disky a vydal se do boje osobně.  
 
Arghan spatřil, že všichni Nefaritští mutanti jsou již mrtví. Dělostřelecká palba je zničila. Ovšem oba Nefari-
tové stále žili a projektovali ten štít. Byli tak zabráni do kouzlení, že se nemohli nijak účastnit bitvy, což byla 
velká výhoda. Kapitolští vojáci snadno podběhli pod okrajem štítu a zaútočili na jednotky uvnitř. Jejich cílem 
nebylo zničit děla, ale jejich posádku. Nikdo nechtěl riskovat zasažení munice, což by vedlo k obrovské 
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řetězové reakci výbuchů, která by zničila všechny v dosahu. Místo toho kapitolští ženisté na trup děl položili 
dálkově odpalované nálože. Dělostřelectvo bude zničeno z bezpečné vzdálenosti. 
 
Keronis se zatím připojil k oddílu Trhačů a vydal se s ním k Nefaritům; každý disk v jedné ruce. Když se 
dostal na dosah, rychle se otočil kolem své osy, aby získal potřebný rozmach na vržení disků. Během první 
půlotočky vrhl jeden, během druhé druhý disk. Oba se se smrtící přesností zaryly do pancíře Nefaritů a 
ihned explodovaly. Nefarité padli mrtvi k zemi a magický štít se rázem rozplynul. Trhači zatím stříleli po 
okolo se prohánějících Mrchožroutech, kteří zaplavili bitevní pole. Mrchožroutů ale bylo dost a tak se brzy 
přešlo na meče. Keronis, který byl odzbrojený, se začal stahovat zpět do bezpečí. Ale jeden Mrchožrout na 
něj skočil a zakousl se mu do ruky. Jedním škubnutím mu ji ukousl. Keronis se svalil na zem v silných kře-
čích a tak ho Trhači ihned eskortovali k polní ošetřovně. Mrchožrout, který Keronisovu ruku sežral, po pár 
minutách zemřel... 
 
Dr. Diana provedla testy zranění, ale žádné známky nákazy nebyly nalezeny. Navíc, rány od zubů a drápů 
se začaly rychle hojit. Stejně tak se nezvykle rychle zastavilo krvácení a dokonce to vypadalo, že kosti do-
růstají. Přesto byl tenhle proces ale dost pomalý, takže se Arghan bude nějakou dobu rehabilitovat. Mezitím 
letka stíhačů a helikoptér, v jejímž středu letěl WarLord, prolétla nad nepřítelem. Protiletadlová obrana stří-
lela ze všech sil, ale kapitolští piloti byli velmi zruční a WarLord dobře pancéřován. Protiletecká stanoviště 
byla jedno po druhém ničena, až nezbyla žádná.  
 
Když se všechny spojenecké jednotky stáhly z bojiště, nálože byly odpáleny. Všech patnáct Plenitelů ex-
plodovalo a mohutná rázová vlna zničila zbývající Černé legionáře. Když bylo po všem, WarLord přistál,  
naložil záchranný zdravotnický transportér s Arghanem a vznesl se na orbitu. Pedipulátor WarLord byl stále 
přítomen na zemi, kde byl zapůjčen veliteli Kapitolu, aby mu sloužil jako velitelské centrum. 
 
Admirál Goldberg dostal hlášení od svých flotil. 3. a 9. úderná flotila byly odraženy od Namibie a 17. obran-
ná flotila jen stěží držela své pozice nad obsazenými asteroidy. Situace rozhodně nevypadala dobře. Pak 
navíc přišla zpráva od Bratrstva. Prý se chystá velký útok na Chebyshev a Inkvizitor Majoris Krueger žádá i 
kapitolskou pomoc. Goldberg nejprve nechtěl své flotily odvolávat z bojišť, ale pak si uvědomil, že bitvy o 
asteroidy stejně už nemají cenu. Nařídil tedy připojit se k flotile Bratrstva.  
 
Všechny kapitolské lodě, které nebyly v kontaktu s nepřítelem, zahájily rychlý útok proti lodím Černé legie, 
které zatím tlačily na několik desítek lodí Kapitolu. Výsledkem bylo rychlé zničení dotírajících lodí a snad-
nější odpoutání se z bojišť. Většina kapitolské flotily se vydala směrem k asteroidu Chebyshev, jen dvě 
eskadry byly poslány na pomoc 17. obranné flotile, která bránila Kapitolem kontrolované asteroidy. 
 
Po odletu WarLordu přebral kapitolský velitel 1. pěší divize celou akci do svých rukou. Právě včas – Černá 
legie vzala všechny své jednotky a přešla do tvrdého protiútoku. Velitel stáhl všechny jednotky do velikého 
kruhu a podal žádost o orbitální bombardování nepřátelských sil. Jako odpověď se mu dostala sprcha raket, 
které zasáhly přibližující se oddíly Nemrtvých legionářů, Nekromutantů a dalších bytostí Černé legie. Obra-
na držela, ale bylo to jen tak-tak. Pak se začaly z nebe snášet výsadkové moduly, do vzdálenosti 500 metrů 
od kapitolských jednotek. Velitel je hned poznal – byly to kapitolské posily, 1. a 3. výsadková brigáda ze 
101. výsadkové divize. A tak se z obránců ihned stali útočníci, kteří se probíjeli skrz Černé legionáře 
k posilám. Nakonec se všichni spojili do úderné skupiny a zahájili lov na Černé legionáře. 
 
Kapitolské jednotky před branami pevnosti Kybertroniku byly netrpělivé. Zbytek 1. pěší divize a celá 15. 
mechanizovaná divize čekaly na rozkaz. Šlo o konečný útok proti Legii zde na Dembovsce. Najednou se ze 
všech reproduktorů všude po perimetru ozvalo hlášení. Byl to velitel, který konečně vydal rozkaz k útoku. 
Do pohybu se dalo téměř 20.000 vojáků Kapitolu a 500 tanků a obrněných transportérů. Celá tato síla zača-
la drtit jednotky Legie, které se přibližovaly. O několik desítek kilometrů dál se spojily úderné skupiny Kapi-
tolu a Kybertroniku. Černá legie neměla šanci. Její jednotky byly beznadějně loveny a ničeny, sice tu a tam 
dělaly problémy nestvůry, které byly většího vzrůstu, ale byly to jen ojedinělé problémy. Na Dembovsku byly 
dopraveny další části 101. výsadkové a nad bojištěm se proháněly eskadry vrtulníků H-7 Ťuhýk a AH-19 
Kartáčostřelec.  
 
Bounder s Woolem na palubě a zbytek flotily Kartelu se vrátil od asteroidu Kenya zpět k původnímu bojišti u 
asteroidu Planck. Wool čekal silný boj, protože loď Vanguard hlásila obrovskou přesilu lodí Semaie. Ale 
nyní byl admirál zaražen. U asteroidu nebyla žádná loď, ani přátelská a ani nepřátelská. Místo toho tu pole-
tovaly vraky zničených lidských lodí. Všechno to byla plavidla, která byla pohřešována již mnoho let, někdy i 
desítky. Wool si všiml zbytků lodě Powerflyer, Stonewinger a také kapitolské CSS Enterprise. Byly to slavné 
lodě z dřívějších bitev, které se odehrály v tomto sektoru Sluneční soustavy. Pak Bounder zachytil velkou 
koncentraci prostorových trhlin v blízkosti asteroidu. Bylo to velmi zvláštní. A to nebylo všechno – transport-
ní paprsek směřující na Dembovsku byl pryč. 
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Wool tohle nedokázal vysvětlit. Zřejmě se tu muselo stát něco, co zničilo zdroj paprsku na povrchu. Ale 
nevěděl co. A spojení s lodí Horatius nešlo navázat. Pak ale přišla zpráva od Bratrstva, že se chystá velký 
útok na Chebyshev a tak Wool vydal nové rozkazy. Flotila Kartelu se přeskupila a odletěla. 
 
Bitva o Chebyshev:  Inkvizitor Majoris Heinrich Krueger věděl, že pokud bude chtít vhodit Klíč portálů do 
portálu, bude muset na něj zaútočit po zemi, nikoliv z orbity, jako během minulé Velké bitvy. Jedině pokud 
se mu podaří vhodit artefakt do nepoškozeného portálu, snahy o přivolání posil Černé legie budou už na-
vždy zmařeny. Krueger byl na můstku své lodě Angel's Wing a sledoval cílový asteroid Chebyshev, z jehož 
povrchu vyzařovaly dva dobře známé paprsky energie. Taktiku měl připravenou již delší dobu, takže nyní 
nemusel s ničím otálet. Jeho postup je takový, že se vylodí na povrchu i s velkou armádou, přímo do cent-
rální základny s portálem. Zatímco ho budou ostatní korporace a Kartel podporovat, dostane se se svými 
Mystiky až k portálu a pomocí kouzel vyřadí jeho ochranné magické pole. Potom už jen bude stačit, aby 
hodil Klíč portálů dovnitř.  
 
Krueger navázal spojení s veliteli všech spojeneckých lodí a oznámil jim, co mají dělat. Pak vydal zprávu 
všem lodím Bratrstva – mají okamžitě provést výsadek všech pozemních jednotek, které mají k dispozici. 
Krueger poté odešel do výsadkové lodě, následován pěticí Mystiků a oddílem Zuřivé Elitní gardy. Když 
opouštěl palubu Angel's Wing, na asteroidu dosedaly již první výsadkové moduly, ze kterých se vyrojily 
stovky pěšáků a velké množství vozidel všeho druhu. Jednotky Trooperů a Elitních trooperů postupovaly v 
čele armády a drtily odpor, ovšem nebylo to beze ztrát. Mnoho Bratrů padlo během tohoto útoku, ale Černá 
legie měla naštěstí nevýhodu – výsadek Bratrstva přímo do srdce její základny ji překvapil.  
 
Kruegerova výsadková loď přistála na malém plácku, který již byl vyčištěn od nepřátel a zajištěn mnoha 
oddíly Elitních trooperů. Dveře se otevřely a pasažéři vystoupili v poklidu ven. Krueger se rozhlížel po spá-
leném bojišti – ani ne sto metrů od něj byla vnitřní obranná zeď základny, za kterou se nacházel vytoužený 
portál. Ovšem také velké množství Černých legionářů připravených bojovat až do konce. Krueger si přivolal 
všechna samohybná děla, která výsadek bez úhony přežila, a nařídil jim, aby koncentrovala palbu na jedno 
místo té zdi. 
 
Ozvalo se několik dunivých výstřelů a zeď byla vážně narušena. Nedočkavý Krueger nechtěl čekat na další 
salvu výstřelů a seslal kouzlo Kinetiky, Úder. Silná telekinetická vlna vrazila do chatrné zdi a ta se okamžitě 
rozpadla na hromadu balvanů. Krueger tasil svůj řetězový meč Zpovědník a máchl s ním nad hlavou jako 
znamení ke zteči. Krueger se rozběhl jako první, s řetězovkou vysoko nad hlavou a se štítem Ochránce v 
druhé ruce. Následoval ho celý oddíl Zuřivé Elitní gardy, pětice Mystiků a bezpočet dalších vojáků. 
 
Za zbořenou zdí se nacházely doslova roje Nemrtvých legionářů, Požehnaných legionářů, Ilianiných dětí, 
Kacířských legionářů a Vřeštících legionářů. Byli to sice slabí protivníci, ale bylo jich příliš. Krueger se pro-
sekával řadami a zanechával za sebou jen roztrhané oběti. Ostatní jeho bojovníci si vedli podobně dobře. 
Pak na obloze zahlédl stín a tak na chvíli přestal bojovat a zvedl hlavu. Byly to výsadkové moduly ostatních 
korporací. Krueger poděkoval Kardinálovi za včasnou pomoc, potřeboval ji.  
 
Úderná jednotka Bratrstva se sice úspěšně probojovala do centrální základny, ale to nebylo vše. Na po-
vrchu asteroidu byly další základny, které vyslaly posily. Jednotky lidstva byly zaskočeny a mnoho mužů i 
vozidel bylo zničeno. Lidské armády se ale rychle přeskupily a brzy zase mohly čelit útokům. Byl to hrozný 
masakr a zmatek. Boje na asteroidech jsou nejnebezpečnější a nejobtížnější ze všech, protože asteroidy 
poskytují jen velmi omezené prostory pro armády. Velmi často se stává, že asteroid je doslova zahlcen 
bojovníky a vozidly. Tohle byl zrovna tento případ. 
 
Zatímco se všude bojovalo, Michael Paxton, Jane Apelová, Rodney Crenshaw a Její Jasnost v zatarasené 
komnatě nejvyšší věže pevnosti čekali, co bude dál. Mysleli si, že se odtud nikdy nedostanou, ale když 
zaslechli zvuky bojů, svitla jim naděje. Paxton neváhal a aktivoval svůj interkom. Projížděl všechny frekven-
ce a neustále opakoval svoji pozici. Za pár minut se mu ozval jistý mishimský pilot, že je odtamtud vysvo-
bodí. Čtveřice ustoupila od stěny, protože ta se v zápětí rozpadla na prach pod náporem palby těžkých 
kulometů. Byla to mishimská ozbrojená výsadková loď. Natočila se k díře otevřeným vchodem a tak čtveři-
ce mohla snadno skočit dovnitř. Její Jasnost a Paxton skákali jako poslední. Sotva se loď vzdálila od věže, 
ta explodovala díky nárazu několika zbloudilých raket.  
 
Její Jasnost byla neprodleně odvezena na palubu velící lodě Imperiálu, HSSS Victory 2, pod velením kapi-
tána Johna Andersona. Anderson byl velmi šťasten, že Její Jasnost je živá a v pořádku a také byl rád, že se 
potvrdilo, že za únosem nestál Kybertronik, ale Semaiův kacíř. Mimochodem, Anderson dostal od Kartelu 
zprávu, že Lunu před nedávnem opustila neregistrovaná civilní loď, na jejíž palubě se nacházel jistý kacíř, 
který v Luna City dělal již delší dobu velké nepokoje. Loď bohužel včas zmizela z dosahu radarů, takže není 
jasné, kam měla namířeno. Ale Anderson měl podezření, že letí právě sem.  
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Krueger zatím stále bojoval. Neměl sice střelnou zbraň, ale ani ji nepotřeboval. Nepřítel byl vždy dost blízko 
na to, aby ho mohl přeseknout pilou. Náhle řada nepřátel prořídla a on z ničeho nic stál na okraji portálu. 
Usmál se a poděkoval Kardinálovi za jeho moudré vedení. V celém tom zmatku si ani neuvědomil, jak rych-
le postupuje vpřed. Portál byl aktivní, ale žádný paprsek z něj tentokrát nevyzařoval. Místo toho dával svoji 
mystickou energii dvěma chrámům v jeho blízkosti. Z každého chrámu vytryskával obrovský matně žlutý 
paprsek a mizel kdesi v řídkých oblacích tohoto terraformovaného kusu kamene. Krueger věděl, že jeden 
paprsek míří na Namibii a druhý na Planck. Ale tyto chrámy ani paprsky nejsou jeho cílem. Bude jen stačit, 
když vhodí artefakt do portálu, který ležel přímo před ním. Pak všechny paprsky uhasnou. 
 
Krueger nařídil Mystikům, aby začali sesílat vhodná kouzla a ti se ihned dali do práce. Zuřivá Elitní garda a 
Elitní troopeři okolo nich utvořili kruh a chránili je tak vlastními těly před Černými legionáři. Za pár chvil z 
pětice Mystiků vyrazil paprsek světla, který zasáhl magické pole okolo portálu. To začalo ihned jiskřit jas-
nými barvami a po několika vteřinách se zhroutilo. Krueger se usmál a šáhl do pouzdra u opasku. Vytáhl 
Klíč portálů. Naposledy si ho prohlédl a pak vykročil k portálu... 
 
Jenomže za jeho zády se ozvala silná exploze. Tlaková vlna jím mrštila na zem. Krueger se rychle podíval, 
co se to děje – jeho Mystici a vojáci byli mrtví, roztrhala je exploze nějakého granátu, dosti silného. Ale 
jeden z Trooperů žil. Stál na nohou, přímo v kráteru, a upřeně se díval na svého pána. Krueger se ho ze-
ptal, jestli mu nic není, ale Trooper místo toho sundal svoji přílbu, která mu dosud kryla celý obličej. Krueger 
se zarazil. Pod helmou nebyl Bratr, ale Kacíř. Byl to Joseph Black. Krueger ho znal z fotografií získaných od 
agenta Gedimana. Black se ďábelsky usmíval, ale nic neřekl. Místo toho pomalým a jistým krokem šel ke 
Kruegerovi. Ten moc dobře věděl, co chce Black udělat. Chce vzít jeho Klíč portálů a hodit ho do portálu 
místo něj. Kdyby se mu to povedlo, Černá legie by mohla otevřít několik portálů najednou. A tomu chtěl 
Krueger zabránit.  
 
Udělal pár kroků k portálu, ale Black ho zastihl, chytil ho a prudce jím trhl vzad. Krueger upadl na záda. 
Black se nad něj postavil a prudce mu kopl do ruky, ve které svíral artefakt. Klíč portálů odletěl asi pět met-
rů stranou. Black se pak rozběhl k artefaktu a rychle ho sebral. Na nic nečekal, rozmáchl se a vší silou vrhl 
kámen směrem k portálu. Ale Krueger, stále ležící na zemi, rychle nastavil ruku a letící artefakt chytil. Black 
se zamračil a tasil meč. Rozhodl se, že toho Inkvizitora pro jistotu zabije. Krueger zatím vstal a ze země 
sebral meč, který se tam povaloval.  
 
Došlo k zuřivému souboji. V pozadí mezitím bojovaly jednotky lidí s jednotkami Černé legie, kterých však 
příliš neubývalo. Nakonec se oba soupeři rozběhli proti sobě a rozmáchli se. Jejich meče se srazily a síla 
úderu oba bojovníky odhodila pryč. Krueger toho využil a znovu šáhl do pouzdra pro ten artefakt... ale nic 
nenahmatal. Zkusil to ještě jednou, ale byla to pravda – Klíč portálů se ztratil! Musel vypadnout někdy bě-
hem boje. Jakmile si Black všiml, že Krueger nemůže nic dělat, zasmál se a zmizel kdesi v davu. Krueger 
jen zahlédl, jak si opět nasazuje přílbu, takže ho nebylo možné rozeznat od ostatních vojáků Bratrstva. 
 
Krueger neměl čas na hledání a tak do interkomu vydal jasný rozkaz – zničit portál konvenčně. Věděl, že 
jakmile tento portál zničí, systém paprsků se přetíží a všechny chrámy na všech asteroidech explodují. To 
bude stačit. Korporace vysadily několik mobilních odpalovačů lehkých tatických střel a tak Krueger přikázal, 
aby byly pokud možno všechny střely zaměřeny na portál. Zatímco dával souřadnice cíle, nařídil svým 
mužům stáhnout se do bezpečné vzdálenosti. 
 
Za pár minut se na základnu Černé legie sneslo několik taktických střel, které ji rozbořily, včetně obou 
chrámů i portálu. Nastala stejná reakce, jako během minulé Velké bitvy. Paprsky se přetížily a přenesly své 
přetížení na všechny asteroidy trojúhelníku. Všechny chrámy explodovaly a jejich výbuchy zničily vše v 
nejbližším okolí. Energetické výboje tryskající nekontrolovaně z povrchů asteroidů zničily většinu vesmír-
ných lodí Černé legie, které se zdržovaly na jejich orbitách. Bylo po všem. Lidstvo opět zvítězilo. 
 
 
Velká bitva o Dembovsku trvala od 6. července do 6. srpna 1284 YC. 
 
Frakce Nasazeno voják ů KIA MIA Přeživší 
Kybertronik  60.000 23.000 56 36.944 
Kapitol 50.000 34.000 420 15.580 
Mishima 40.000 22.000 135 17.865 
Bauhaus 40.000 18.000 60 21.940 
Imperiál 50.000 30.000 101 19.899 
Kartel 35.000 12.000 98 22.902 
Bratrstvo 20.000 8.000 75 11.925 
Lidstvo (celek) 295.000 147.000 945 147.055 
Černá legie (celek) 400.000 340.000 2.035 57.965 
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