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MUTANT CHRONICLES 
GREAT BATTLE FOR VENUS 

 
 
Dva roky uplynuly od Velké bitvy o Mars, a nyní za�ne Velká bitva o Venuši. �erná legie znovu 
vytvo�ila sv�j teleporta�ní portál a skrz n�j zahájila masivní invazi. Venuše, ráj Slune�ní sou-
stavy, je tak ohrožen a Bauhaus i Bratrstvo varovaly zbytek lidstva. Je jasné, že pokud padne 
Venuše, Bratrstvo bude významn� oslabeno a pak již �erné legii v dobytí Slune�ní soustavy 
z�ejm� nebude stát nikdo v cest�. Pozornost korporací a Kartelu se proto pln� obrátila na tuto 
planetu.   
 
 
Bauhauská obranná flotila zpozorovala p�ítomnost portálu na ostrov� Bell Regio, který se nachází jižn� od 
hlavního kontinentu Ishtar Terra. Bell Regio je džunglový ostrov, kde se rozléhají velmi husté a nep�ístupné 
deštné pralesy. A v samotném st�edu ostrova se portál nachází, obklopen d�myslným opevn�ním podob-
ným tomu z Velké bitvy o Mars. Zákopy, p�íkopy, obranné zdi a minová pole jsou všude kolem, v n�kolika 
�adách. Krom� nich �erná legie využila také p�írodní podmínky – hustý les, ke�e, mo�ály a bažiny, �eky 
plné pira�, krokodýl� a n�kterých v�tších monster. Navíc, v oblasti se nachází velké množství masožravých 
kv�tin schopných poz�ít �lov�ka. 
 
Dalším nep�íjemným faktem je to, že co nevid�t za�ne období monzun� a tehdy se bojišt� stane ješt� ne-
p�ehledn�jším a nepr�chodn�jším. Bauhaus proto doporu�il, aby byla úto�ná akce provedena co nejd�íve. 
Pozemní maršál Friedrich Piquarde se tohoto úkolu zhostil a za�al budovat úto�nou sílu, která se bude 
muset p�esunout po mo�i a vylodit se na b�ehu. Námo�ní flotile velí Štábní admirál Sophie Karlsteinová. 
Flotila se p�iblížila k ostrovu, ovšem velmi záhy zjistila, že ostrov je brán�n námo�ními silami �erné legie, 
které jsou poskytovány p�ti citadelami z okolních vále�ných zón.  
 
Bratrstvo také potvrdilo, že �erná legie zahájila protiútok na ostrovech Thann, Eisila a Wagner. Nejprve 
z�ejm� bude nutné zastavit protiútok, porazit námo�ní flotilu a provést úsp�šné vylod�ní na Bell Regio. Ka-
pitol a Mishima ihned sestavily své námo�ní síly ze základen na souostroví Graveton. Imperiál vyslal své 
jednotky z kontinentu Aphrodite Terra a Kybertronik mobilizoval menší kontingent z Kyberportu na ostrov� 
severn� od Colonie. Kartel, pod vedením Admirála flotily Jacksona Morgana, si vzal op�t na starost zasta-
vování ší�ení �erné legie, takže útoku samotného se nezú�astní. 
 
Zatímco se lidstvo p�ipravovalo do boje, �erná legie opev�ovala sv�j portál. Algeroth�v Vojev�dce Nefarit� 
Agrigar, jehož citadela leží v oblasti Ovda Massif, zahájil plnou mobilizaci. Ilianina služebnice, Vojev�dkyn� 
Nefarit� Gwoona zahájila p�ípravy v citadele v oblasti Thetis Massif. Semai�v Vojev�dce Nefarit� Sargasis 
již vyslal n�jaké své jednotky z citadely v oblasti Grieg Peninsula. Muawijhe�v Vojev�dce Nefarit� Malchor 
p�ipravil své kohorty v oblasti Falke Insel, kde leží i jeho citadela. A kone�n� Demnogonis�v poskok, Voje-
v�dce Nefarit� Lantus mobilizoval své síly na ostrov� Muspell. Ten sice leží daleko od vále�né zóny, ale 
alespo� bude jeho útok nejvíce nep�edpokládaný.  
 
�erná legie se snaží získat �as na svou stranu. Pokud se ji poda�í lidskou invazi jakkoliv zbrzdit, nastanou 
mohutné oceánské bou�e a p�ívaly dešt� na všech p�ilehlých zónách. Pak bude lidstvo ve velké nevýhod�. 
Bratrstvo p�ipravilo obranu posvátného území Cardinal Peninsula, na kterém stojí pomník Durand's Fall, 
místo, kde padl První kardinál v boji s Algerothem. Bratrstvo v��í, že tento pomník bude centrem lidské 
morálky b�hem tohoto konfliktu. Pokud padne, bude to p�edzv�st pádu samotné Venuše. 
 
Kapitán Wilfred Falotti a jeho kopilotka poru�ík Laura Sternbergová byli povoláni do služby. Bauhauská 
Vzdušná flotila chce využít jejich prototypu vrtulníku Panzercopter Super k boji proti �erné legii, protože si 
je v�doma toho, že tento stroj se již mnohokrát vyznamenal. Wilfred a Laura se dostavili na leteckou zá-
kladnu ve m�st� Bernheim, kde jim bylo sv��eno velení nad �ástí Vzdušné flotily, která bude tvo�it obranu 
kontinentu Ishtar Terra. Úkolem jejich helikoptérové armády bude zlikvidovat jakoukoliv p�ítomnost nep�ítele 
a zabránit jeho útoku na Heimburg. 
 
Bitva o Tendra Peninsula: Námo�ní základna Bauhausu na Tendra Peninsula zachytila na svých radarech 
mnoho nep�átelských plavidel. Blížily se. Kapitán základny stál u obrazovky radaru a ne moc pot�šen� 
sledoval blikající �ervené te�ky. Operátor radar� je identifikoval jako �ernou legii, mnoho silných lodí. Kapi-
tán základny ihned kontaktoval vrchní velitelství – invaze za�ala i na Ishtar Terra. Ovšem Bauhaus nemá 
v oblasti k dispozici žádnou flotilu a tak si bude muset základna vysta�it jen s obrannými d�ly. Stanicí se 
rozezvu�elo poplašné houkání. Všichni vojáci b�želi k palebným post�m. Kapitán sledoval obzor daleko-
hledem. Flotila �erné legie se blížila…  
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Arghan Keronis si prohlížel sv�j výtvor – prototyp robotnického Rozto�e Mk. II. Byl to již sice pom�rn� starý 
vynález, ale dosud ho nem�l Keronis p�íležitost otestovat. Keronis si také uv�domil, že když se p�ed dv�ma 
lety v Kyberopolis na Marsu telepaticky propojil s kací�em, vytvo�ilo se mezi nimi pouto. A práv� to se nyní 
znovu aktivovalo. Cítil p�ítomnost Apoštola Demnogonise na každém kroku, jako by ho neustále pozoroval. 
A to by mohlo zhatit každou misi, které by se Arghan ú�astnil. Proto se rozhodl, že p�jde do exilu. Zažádal 
13. exekutivu o do�asné stažení ze služby. Ta souhlasila, p�eci jen byla to b�žná praxe, kterou Kybertronik 
aplikoval již od svého založení. 
 
Keronis se však rozhodl, že p�ed svým odchodem bude muset plukovníka Jasse McKirdise otestovat v boji. 
Uložil ho do kovového skeletu Rozto�e Mk. II a sd�lil mu, že se Velké bitvy o Venuši bude ú�astnit jen skrze 
Avatara III Ultra. McKirdisovy bude také prop�j�en Avalon a lo� WarLord. Když mu všechny instrukce p�e-
dal, odešel do budovy HQ na Lun� a lo� WarLord s novým majitelem se vznesla na nebe. 
 
Arghan vstoupil do opušt�ného podlaží budovy, kde na n�j �ekal jeden z Opera�ních dozorc�. Sd�lil, že mu 
13. exekutiva ud�lila novou totožnost. Kybertronik plánuje simulovat zni�ení jeho lod� i s ním na palub�. 
Jeho podoba je ale již známá, proto bude muset z�stat v ústraní n�kolik dlouhých let. Ceres se nedoporu-
�uje, protože kdyby ve�ejnost neuv��ila, že Keronis zem�el, za�ala by hledat nejd�ív práv� v míst� jeho 
domova. Keronisovo nové jméno je Luis Zegener a jeho místem nasazení bude divize CRI. Keronis se poté 
p�ipojil do Subreality.  
 
WarLord p�istál v hangáru juggernaughtu Edison, t�ídy Odyssey. Ten se zrovna opravoval, protože byl po-
škozen b�hem menší poty�ky s �ernou legií, b�hem které zem�el jeho kapitán. Kapitána ale nahradil ne-
dávno povýšený admirál Sergei Perkyn.  
 
Na velitelství IKB na Victorii p�išla další zpráva. Jistý poru�ík p�išel k plukovníkovi do kancelá�e, aby mu ji 
sd�lil – IKB na Lun� p�išlo o další tým agent�. Byli post�íleni. Zdá se, že za vraždami stojí ten stejný pacha-
tel, který za sebou zanechává symbol démona zabodávajícího dýku do Imperiální vlajky. Ten už m�že za 
zabití 43 lidí. P�ed rokem a p�l na Lun� za�ali mizet agenti, nyní jich je tam jen minimum. Všichni se vydá-
vají za ob�any jiných frakcí. P�ed p�lhodinou ale došla nová zpráva – na ambasád� byli zast�eleni t�i ob�a-
né Imperiálu, pachatel stejný.  
 
Plukovník na�izuje, aby se s vyšet�ováním za�alo od za�átku, od doby p�ed rokem a t�i �tvrt�. Tehdy byl 
ztracen první tým agent�, pod vedením podplukovníka Michaela Paxtona. IKB musí za každou cenu zjistit, 
kdo je tím záhadným vrahem. 
 
Už mnoho let uplynulo od doby, kdy se Bogues „Bílý je�áb" setkal s Mistrem stín� Satirou „Stínem". Od t�ch 
dob se už nau�il obstojn� ovládat své schopnosti Ki, i když na svého u�itele ješt� po�ád nem�l. Jednoho 
dne si Satira Boguese zavolal do svého sídla, v opušt�ném dom� na okraji Luna City. Takovéhle návšt�vy 
poslední dobou nebyly moc �asté a proto byl Bogues nervózní. Satira si ho zavolal, aby mu zadal záv�re�-
nou zkoušku jeho výcviku. Bogues musí proniknout do sídla jednoho gangu a zabít jeho v�dce. Jediné, co 
Satira Boguesovi poradil bylo jméno toho v�dce – George Oswald. Vše ostatní je na Boguesovi. 
 
Bogues úkol p�ijal s nadšením. Vzal si svoji katanu a wakizashi, nasedl do auta a vydal se do centra m�sta. 
Protože jméno v�dce bylo anglické, mohlo se jednat o zlo�ince z �ad Kapitolu, Imperiálu a nebo i Kybertro-
niku. Vydal se proto nejd�íve do kapitolské �tvrti, známé jako Menší Mars. Projížd�l n�kolik hospod i hotel� 
a vyptával se všemožných lidí. Jenom policii se rad�ji vyhýbal. Necht�l do toho nikoho dalšího zatahovat. 
Když neusp�l, rozjel se do imperiální �tvrti, kde celý pokus opakoval. Ale tentokrát úsp�šn� – v imperiálním 
hotelu Ritz se dozv�d�l, že ten muž tu byl nedávno ubytován. Ze záznam� vyplynulo, že bydlí kdesi v za-
padlé �ásti �tvrti. 
 
Letadlová lo� Kybertroniku t�ídy Hephaestus, doprovázena dv�ma t�žkými �luny t�ídy Athena a ponorkou 
t�ídy Erebus opustila bezpe�í p�ístavu Kyberport a vydala se sm�rem na jihozápad. Flotila dostate�n� malá 
a lehká na to, aby se dokázala p�iblížit k ostrovu Bell Regio bez toho, aby na sebe p�ipoutala p�íliš velkou 
pozornost ze strany �erné legie – nebo korpora�ních sil v oblasti.  
 
Oficiáln� byla toto pr�zkumná mise. Na palub� letadlové lodi bylo p�ipraveno šest letoun� Vážka, které 
m�ly posloužit jako pr�zkumné stroje. Ve skute�nosti tedy m�lo p�t z nich p�evézt �ty��lenná družstva Ky-
berportského komanda a Zrcadloun� a vysadit je na ostrov. Šestá Vážka tu byla jako záloha, pro p�ípad, že 
by cestou zp�t bylo ztraceno víc Vážek, než by bylo následn� t�eba k vyzvednutí p�eživších výsadká��. Na 
palub� byly dále t�i bezpilotní stíha�ky Ocelová vosa. Tato flotila nebyla bitevní, veškerá výzbroj m�la slou-
žit k odrážení útok� lehkých jednotek, které by byly dost rychlé, aby lod� dohnaly. P�i prvních známkách 
ohrožení má kapitán p�íkaz flotilu stáhnout z rizikové oblasti a vy�kat na posily. Je však nad slunce jasn�jší, 
že žádné nep�ijdou, pokud jim k tomu výsadek nedá d�vod tím, že by našel n�co, co by stálo za risk.  



3 

 
Tohle rozhodn� nebude snadná mise. Operace v týlu nep�ítele jsou vždy riskantní, obzvláš� když je nep�íte-
lem �erná legie. A v této chvíli bylo na ostrov� tolik �erných legioná��, že pomalu p�epadávali ze všech 
stran do mo�e. Tohle byla tém�� jist� sebevražedná mise, major Harison to v�d�l a bylo mu jasné, že proto 
téhle misi velí on a ne n�kdo, jehož ztráta by byla pro velení bolestná. Šest let ve služb� v Kyberportském 
komandu zjevn� neznamenalo nic ve srovnání s neuposlechnutím rozkazu a ob�továním velice drahého 
Vyhlazova�e na záchranu života n�kolika levných Voják� Kyberkurity a bezcenných civilist�. 
 
To bylo te� ale úpln� jedno, protože se do spln�ní té sebevražedné mise musel tak jako tak pokusit. Pr�-
zkum, rozmíst�ní náloží pro vy�išt�ní n�kterých míst a p�edevším lokalizace a získání pár zajímavých 
kousk� �erné technologie.  
 
Flotila �erné legie se mezitím p�iblížila k základn� Tendra Peninsula na dost�el. A ihned se spustila d�lo-
st�elba, jak ze strany základny, tak ze strany flotily. Palba lodí rozrývala pob�eží i železobetonové zdi zá-
kladny, klidná mo�ská hladina se rozvlnila pod náporem mnoha desítek granát�. Ale základna samotná 
nemohla dlouho vydržet. Kapitán v�d�l, že budou moci odolávat tak maximáln� pár hodin. Nutn� pot�ebuje 
námo�nictvo nebo alespo� letectvo. Vydal proto volání o pomoc, na všech kanálech. 
 
Inkvizitor Majoris Marcus Denevius byl pov��en vedením sil Bratrstva v této Velké bitv�. Tohle bylo první 
velké Deneviovo nasazení, do té doby to byl spíše jen takový ú�ední�ek. Ale to se te� m�lo zm�nit. Dene-
vius byl zrovna v katedrále ve Volksburgu a oprašoval tam své znalosti boje. Cvi�ným me�em sekal po 
figurínách, které se houpaly zav�šeny na provazech kolem n�j. M�l jen jednoduchou tuniku bez jakýchkoliv 
chráni��. Cvi�il už od �asného rána a tak byl nyní dost unaven. Všiml si, že do tréninkové místnosti p�ichází 
n�jaký pod�ízený, a tak p�estal. Zasunul me� do pouzdra, posadil se na židli a utíral pot z �ela.  
 
P�íchozí ho informoval o tom, že se má neprodlen� dostavit do základny �íslo 5. Denevius je p�ekvapen, 
ne�ekal, že p�jde do akce takhle brzy. Je tam ale zapot�ebí. �erná legie vyslala z ostrova mnoho flotil, 
které napadají všechny pob�ežní základny. Marcus se oblékl do svého brn�ní, které m�l již p�ichystané, k 
pasu p�ipnul Knihu Zákona a pochvu s me�em, a p�es rameno si pov�sil kulomet AC-40 Rozh�ešitel. Vyšel 
ven, kde už �ekal transportní letoun Daidalos a n�kolik �len� Zu�ivé Elitní gardy. Jakmile Marcus nastoupil, 
vojáci nastoupili také, rampa se zav�ela a letoun se vznesl k nebi, následován letkou helikoptér Obla�né 
kopí, Obla�ná p�st a Obla�né kladivo. Celá jednotka se vydala na západní pob�eží Colonie, kde se nachá-
zela ona základna.  
 
Po n�kolikahodinovém letu Marcus p�istál a ihned si to namí�il do místního velitelství. Všude byl velký roz-
ruch, vojáci Bratrstva b�hali mezi budovami a p�enášeli r�zné t�žké zbran� a munici na pob�eží, kde se již 
siln� dopl�ovala zdejší obrana. Ta stávající totiž z�ejm� nebude sta�it. Na velitelství byl Inkvizitor – místní 
velitel – a n�kolik dalších d�stojník�.  
 
Podle Inkvizitorova hlášení byla zachycena velká flotila, která se blíží p�ímo k základn� 5. A další flotila již 
prý napadla základnu Bauhausu. �erná legie se prý p�iblíží do dvou hodin. Za stejnou dobu však ale dorazí 
i flotila Bratrstva. Marcus p�ebírá velení nad základnou a o�ekává hlášení ze všech stanoviš� každých deset 
minut.  
 
Bogues zatím dorazil do oné �ásti m�sta, kde se m�l George Oswald nacházet. Auto zaparkoval trochu 
opodál, protože tahle �ást m�sta se hemžila r�znými zlo�inci a bezdomovci. Bogues p�išel ke dve�ím do 
jednoho bytu a zaklepal. Ozval se n�jaký hlas a za chvíli se dve�e otev�ely. Bogues netušil, pro� zaklepal 
zrovna na tyhle dve�e, když tu byla spousta jiných. Ale m�l takové nutkání... Ve dve�ích se objevila žena, 
neupravená, o�ividn� zrovna vstala z postele. 
 
Bogues se ji zeptal, jestli tu n�kde nebylí Oswald, ale žena ho odbyla a zabouchla dve�e. Bogues chvíli stál 
zaražen, ale pak ucítil, že tu není n�co v po�ádku. Jediným výkopem vyrazil dve�e a vb�hl dovnit�, aby tak 
zahlédl jakousi postavu utíkající do vedlejšího pokoje. Žena byla tak vylekaná, že se v�bec nehýbala. Bo-
gues ji ignoroval a rozb�hl se za tou postavou. Byl to muž. Utíkal po schodech do prvního patra a potom 
pokra�oval na požární schodišt�. Bogues mu byl v patách. 
 
Muž neb�žel dol�, ale nahoru, na st�echu. M�l docela velký náskok a navíc byl ozbrojen. Jakmile pod se-
bou spat�il Boguese, vytáhl automatickou pistoli a poslal za ním krátkou dávku. Našt�stí se v�tšina kulek 
odrazila od m�ížové podlahy, jiné šly mimo. Muž zanechal marného snažení a b�žel dál. Za chvíli dorazil na 
st�echu, kde cosi bylo pod plát�nou plachtou. Bogues se blížil. Muž ne�ekal, strhnul plachtu a odhalil tak 
malou osobní helikoptéru. Nasko�il do ní a nastartoval. Bogues práv� p�ibíhal na st�echu. 
 
Helikoptéra se zvedala do vzduchu, ale Bogues se ji na poslední chvíli chytil. Jednou rukou se držel p�istá-
vací lyžiny, druhou si podával katanu. Snažil se zasáhnout pilota, který za sebou ani nesta�il zav�ít dve�e. 
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Ale pilot si toho všiml a znovu vyst�elil. Bogues to schytal do záp�stí a musel se pustit. Padal asi dvacet 
metr� a skon�il na st�eše sousedního domu. Vstal, uklidil katanu a prohlédl si své zran�ní. Prsty vytáhl 
trojici kulek a rány se po krátké meditaci zacelily. Bogues v�d�l, že ten muž je s nejv�tší pravd�podobností 
George Oswald. Helikoptéra let�la na západ a tak Bogues seb�hl dol�, nastoupil do auta a vydal se za ní. 
 
Nefarit Lantus sed�l na tr�nu své citadely a byl pono�ený do hlubokého zamyšlení. P�emýšlel o tom, co se 
doslechl z Velké bitvy o Mars p�ed dv�ma lety. Jeden z kací�� se prý osobn� setkal s mužem jménem 
Arghan Keronis a napojil se na jeho mysl pomocí �erné symetrie. Ale to, co uvnit� vid�l, bylo velmi zvláštní. 
Škoda, že se ten kací� už nikdy nevrátil, mohl by o tom podat zajímavé sv�dectví. Ale nevadilo to. Sám 
Demnogonis slyší každou myšlenku každého svého stoupence, takže se dozv�d�l i o tomto kací�i.  
 
T�sn� p�ed invazí na Venuši proto poslal Lantusovy podrobné instrukce co dál. Nyní jen Lantus o�ekával 
p�íchod n�jakého posla od Apoštola Semaie. Prý se to také n�jak týká Arghana. Lantuse ze zamyšlení 
vytrhl jeden Voják nákazy. Informoval ho, že posel již dorazil. Voják se poté postavil a pokorn� odešel. Za 
chvíli se vrátil v doprovodu muže zahaleného do modré tuniky, s kápí p�es hlavu. Byl to Semai�v Sp�áda�. 
Kací� p�išel od Lantuse vyzvednout jisté instrukce. Nefarit Sargasis je totiž do té akce také zapojen. Bohu-
žel, posel ale nem�že nic vyzradit – Semai své operace tají i p�ed svými sourozenci, natožpak p�ed jejich 
služebníky. Lantus se vše dozví v pravou chvíli. Cht�-necht� tedy kací�i p�edal sto�ený pergament s in-
strukcemi. 
 
Lantus byl p�esv�d�en, že ho chce Sargasis z téhle tajné operace jednoduše vyšachovat. Ale kdyby se tak 
stalo, nebyla by to žádná škoda. Demnogonisovi stoupenci již sehráli v této operaci d�ležitou roli. Lantus se 
zatím bude moci alespo� soust�edit na invazi. 
 
Temnota dorazila do Heimburgu… Už po první vražd� se situace Bratrstvu málem vymkla z rukou. Jak 
m�že civilní obyvatelstvo p�esv�d�it, že ho ochrání, když nedokáže chránit ani své vlastní lidi? Srdce všech 
zastánc� Sv�tla ve m�st� se ot�ásla strachem a srdce zastánc� Temnoty se zat�ásla radostí. Další vraždy, 
tentokrát v jejich režii, na sebe nenechaly dlouho �ekat. A lidé se báli �ím dál víc.  
 
Flotila �erné legie dorazila k pob�ežní základn� Bratrstva na Colonii o n�co d�ív, než posily. Inkvizitor Majo-
ris Denevius vyhlásil poplach a všechno co mohlo st�ílet, st�ílelo. Mohutné lo�stvo Semaie a Algerotha však 
pob�ežním d�l�m a raketomet�m odolávalo. Menší bojové �luny šly sice rychle ke dnu, ale velké k�ižníky a 
bitevní lod� se držely.  
 
Asi po p�ti minutách boje se z vysíla�ky ozval kapitán vlajkové lodi místní flotily Bratrstva. Prý dorazí do p�l 
hodiny. Denevius tedy musel �ernou legii zdržet, jak jen to šlo. Starosti mu d�lala jen bitevní lo� t�ídy Obli-
terator, která se nebezpe�n� blížila ke b�ehu a mezitím st�ílela ze všech svých palubních zbraní, �ímž dosti 
devastovala obranu základny. Všechny menší lod� byly bu� rychle zni�eny, nebo nep�edstavovaly takovou 
hrozbu, jen tahle ano. 
 
Když už to vypadalo, že se Obliterator dostane blízko natolik, aby mohl jedním výst�elem zni�it velitelskou 
v�ž základny, objevila se flotila Bratrstva s juggernaughtem Holy Fury t�ídy Arch Primate. Flotila byla po-
m�rn� silná a již zesláblou flotilu �erné legie rozprášila. Zbylé lod� se urychlen� stáhly z dost�elu, kamsi 
sm�rem ke kontinentu Ishtar Terra.  
 
Když se situace uklidnila a �erné trupy nep�átelských lodí zmizely z horizontu, Holy Fury zakotvila a kapitán 
se osobn� setkal s Deneviem. P�edal mu kompletní zprávu o rozší�ení jednotek �erné legie v okolí. Velký 
útok na bauhauskou základnu Tendra Peninsula je v plném proudu – zatím nouzové volání odpov�d�lo jen 
n�kolik bauhauských základen. Kapitán také ohlásil, že se z východu blíží mohutná tropická bou�e. Jakmile 
dorazí, všechno se ješt� zkomplikuje.  
 
Denevius rozhodl, že musí na pomoc Bauhausu. Když nedorazí v�as, �erná legie se vylodí na Ishtar Terra 
a bude moci p�ímo ohrozit Heimburg. Denevius p�edal velení nad základnou p�vodnímu Inkvizitorovi a sám 
se nalodil na Holy Fury. P�ikázal, aby se flotila ihned dala do pohybu – stejným sm�rem, jakým se stáhla 
flotila �erné legie. Je totiž nanejvýš pravd�podobné, že toto lo�stvo se p�idá k invazi. 
 
Všechno za�alo p�ibližn� p�ed dv�ma lety, jen n�kolik týdn� po Velké bitv� o Mars. V Mundburgu byl zabit 
bez jakýchkoli stop Inkvizitor Brown. Bratrstvo to považovalo za ojedin�lý atentát zbytku uctíva�� Temnoty, 
který se po jejich vít�zství na planet� udržel. A to i p�es podivné znaky, kterých byl obli�ej mrtvého plný. 
Když byl o týden pozd�ji stejným zp�sobem a za stejných podivných okolností zabit Inkvizitor Romanov, za 
náhodu to už nepovažovali. Ale vraždy nekon�ily a další a další významní �lenové Bratrstva umírali. Jaká-
koli zavedená bezpe�nostní opat�ení se neosv�d�ila, jako by jejich protivník p�esn� v�d�l, co ud�lají, jako 
by p�esn� znal postupy Bratrstva v takových situacích. A pátrání nikam nevedlo, úto�ník se podle všeho 
skrýval takovým zp�sobem, že ho ani profesionálové z Bratrstva nedokázali odhalit. �asem za�alo umírat 
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více lidí – ty vraždy už nebyly tak �isté a na míst� �inu z�stávaly stopy, mnohdy vedoucí až k pachateli. A 
ob��mi byli civilisté. Jakmile Bratrstvo jednoho vraha chytilo, ten pravý jim názorn� další vraždou ukázal, že 
stále ješt� nemají toho pravého. A pak, ze dne na den, vraždy p�estaly.  
 
O m�síc pozd�ji byl na Lun� zabit Inkvizitor Smith. Vrah za sebou nenechal žádné stopy a na obli�eji byly 
objeveny neznámé symboly �erné legie. Bylo zahájeno vyšet�ování, ale ani s pomocí nejlepších praktik 
Um�ní se nepoda�ilo nic zjistit. O týden pozd�ji byl zabit další �len Bratrstva. Tomu brzy došlo, že podobné 
p�ípady se objevily už na Marsu a vyžádalo si od tam�jší katedrály veškeré podklady k jejich p�ípadu. Kro-
m� zpráv o jednotlivých vraždách byla složka tém�� prázdná. A vrah klidn� zabíjel dál. Bratrstvo m�lo na 
Lun� velký vliv, proto se mu vraždy nebo alespo� jejich okolnosti da�ilo úsp�šn� tutlat, zatímco usilovn� 
pátralo po jejich viníkovi. Ten m�l ale ješt� schované eso v rukávu. 
  
B�hem každoro�ní jarní slavnosti, kdy bylo nám�stí plné lidí a na vyvýšeném pódiu probíhal ob�ad pro ve-
�ejnost, se poprvé ukázal. Když na pódium vyb�hla postava ve fialovém plášti s fialovou kápí, všichni si 
mysleli, že se jedná pouze o n�jakého pomatence, který se snaží ob�ad narušit, a tak se ho pokusili zastavit 
pouze Troope�i. P�l tuctu bojovník�, kte�í m�li narušitele lehce zvládnout, bylo b�hem p�l minuty mrtvých. 
B�hem boje mu z hlavy sklouzla jeho káp� a všichni vid�li pouze st�íbrnou masku se šíleným šklebem, 
kterou m�l pod ní. Než se ostatní vzpamatovali, byl už úto�ník u prvního Inkvizitora a zarazil mu �epel me-
�e p�es brn�ní do t�la. Rána šla p�esn� do srdce, muž skonal prakticky ihned. Muž v kápi se k n�mu naklo-
nil a když mrtvé t�lo dopadlo na zem, byl jeho obli�ej plný temných symbol�. Vojáci se ho snažili zastavit a 
d�ležití hodnostá�i Bratrstva byli odvád�ni z pódia. Mezi vojáky v tu chvíli propuklo šílenství a za�ali se 
zabíjet navzájem. Tajemný tak mohl snadno zabít n�kolik dalších Inkvizitor�, p�estože se zu�iv� bránili. 
Pak, b�hem jednoho úderu srdce, byl pry�.  
 
Média ho v mimo�ádném odpoledním vydání pok�tila na „St�íbrného démona“. Už nikdy víc se na Lun� na 
ve�ejnosti neukázal, ale vraždy p�esto pokra�ovaly dál. T�la už však nebyla nadále nacházena tam, kde 
byla zabita, nýbrž na jasn� viditelných místech, kde jejich existenci nemohlo Bratrstvo zakrýt. Vrchol aten-
tátníkových kousk� bylo p�ibití Inkvizitora Majoris Fernandeze na bránu katedrály. Ale pak, ze dne na den, 
vraždy p�estaly.  
 
Po první vražd� na Venuši se situace Bratrstvu málem vymkla z rukou. Série vražd dorazila i na jejich pla-
netu a jako tomu bylo na Marsu i na Lun�, napodobitelé na sebe dlouho nenechali �ekat a tak za�alo p�ibý-
vat civilních ob�tí s neum�le naškrábanými znaky na svých obli�ejích. Když pak za�ala invaze �erné legie, 
lidé byli naprosto demoralizovaní. Pokud jediný muž dokáže zabíjet �leny Bratrstva a nikdo ho nedokáže 
zastavit, co zvládne celá armáda takových? Bratrstvo se marn� snažilo zachovávat pokoj v ulicích. Lidé 
cht�li bezpe�í ve svých domovech, a to jim Bratrstvo nedokázalo zaru�it. P�i potla�ování civilních nepokoj� 
m�la m�stská garda i pomocné síly Bratrstva zna�né ztráty. Temnota dorazila do Heimburgu… 
 
Nad ostrov Bell Regio neslyšn� p�ilet�la p�tice Vážek a nízko nad porostem pronikla zhruba kilometr do 
vnitrozemí. Zdálo se, že je nikdo nezaznamenal, infra�ervené senzory dole neukázaly žádný v�tší zdroj 
tepla. Z Vážek tedy slanilo komando Kybertroniku pod vedením majora Harisona.  
 
Jakmile byli na zemi, vydal Harison rozkaz prozkoumat nejbližší okolí a najít vhodné místo pro základní 
tábor. Je velmi pravd�podobné, že tu budou pár dní, takže místo k odpo�inku a ukrytí vybavení je vyslove-
n� nutnost. Zhruba po p�l hodin� v nejbližším okolí našli hned t�i vhodná místa, která byla vlastn� p�írodní-
mi zákopy. Nebo se tak alespo� jevila. P�ipomínala spíš staré krátery zp�sobené výbuchy nebo d�lost�elec-
tvem, ale major Harison si nevybavoval, kdy a jestli v�bec tu byla n�jaká bitva.  
 
Jeden z možných úkryt� byl sm�rem k pob�eží jen mírn� krytý, zato však tvo�il mohutnou výspu sm�rem do 
vnitrozemí a ko�eny strom� por�stající jeho okraje skýtaly perfektní úkryt pro vybavení a v p�ípad� nutnosti i 
lidi. Bylo rozhodnuto. Polovina Kyberportského komanda prozkoumávala okolí a rozmis�ovala detektory, 
zatímco zbytek snášel bedny s vybavením do úkrytu a p�ipravoval obranné pozice pro p�ípad, že by byli 
odhaleni. B�hem hodiny se všichni ve zdraví vrátili. V okolních lesích narazili jen na malé hlídky Nemrtvých 
legioná��, které však svojí obch�zku nesm��ovaly tak daleko, aby mohly jejich úkryt odhalit. Jeden oddíl 
narazil dokonce na Ezoghúla, ale našt�stí je nezpozoroval.  
 
O pár hodin pozd�ji bylo okolí pokryto senzorovou sítí a pat�i�n� zaminováno. V úkrytu bylo p�ipraveno k 
rychlé instalaci obranné za�ízení EDK-1 Doomsday a dva páry t�žkých kulomet� CAV4000 a CAV5000, 
stejn� jako jeden minomet SSW4900. Dva t�í�lenné oddíly budou rozmis�ovat v okolí nálože podle p�ipra-
veného plánu a budou po dvou hodinách vyst�ídány. Na stimulanty p�ijde �as pozd�ji, te� bylo na �ase si 
odpo�inout. Sebevražedná mise brzy za�ne ve svém plném rozsahu... 
 
Arghan Keronis byl v dob�e st�ežené laborato�i budovy HQ na Lun�. Neustále byl p�ipojen v Subrealit� a 
skrze ní ovládal Avatara, kterého vyslal na Venuši, aby tam d�lal poradce Jessemu. Všechno bylo utajeno 
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proti vn�jšímu nep�íteli. Záznamy o Keronisovy byly vymazány ze všech ve�ejn� dostupných míst. Nyní 
všude bylo jen jeho nové jméno – Luis Zegener, zam�stnanec divize CRI. 13. exekutiva slíbila, že do labo-
rato�e budou mít p�ístup jen lidé s nejvyšším pov��ením. Ale nikdo neví, že podv�domé telepatické spojení 
s Demnogonisem nelze jen tak hned eliminovat. Informace o Keronisov� úto�išti se proto donesla i mezi 
�ernou legii, p�esn�ji �e�eno k Vojev�dci Lantusovi.  
 
Ten neváhal a rozhodl se, že informaci p�edá Semaiovým kací��m. Ti už si s Keronisem poradí. Ale infor-
maci nedal zadarmo. Od Sargasise si vyžádal p�ednostní podporu v boji o Venuši, protože jeho citadela je 
konfliktní zón� nejdále. Sargasis souhlasil a zajistil p�esun velkého množství jednotek z ostrova Muspell. 
Jakmile Sargasis dostal informaci o Keronisov� poloze, informoval kací�e Josepha Blacka, který stále žije 
na Lun�, aby se p�ipravil. 
 
Edison pod vedením Perkyna dorazil k Venuši a zahájil výsadek nových jednotek do Kyberportu. Byly to 
nov� vycvi�ení vojáci a vyrobení roboti, stejn� jako velké množství vozidel, plavidel, zbraní a munice. Z 
lodního hangáru také vylet�l WarLord a p�istál na jedné z ploch místní letecké základny. Jesse McKirdis ve 
svém pavou�ím mechanickém t�le vystoupil, následován Luisem Zegenerem. P�evzal velení nad místními 
pozemními jednotkami a informoval, že námo�ní lo�stvo p�evezme sám admirál Perkyn, jakmile p�ipraví 
vhodnou strategii. Zatím bude Edison na geostacionární orbit� nad Kyberportem a bude mapovat bojišt�. 
 
Falotti, Sternbergová a zbytek posádky nastoupili do Panzercopteru Super, který se následn� vznesl, ná-
sledován mnoha desítkami bojových, pr�zkumných a transportních helikoptér. Prvním úkolem Falottiho bylo 
shromáždit další �ásti Vzdušné flotily z ostatních m�st a utvo�it tak jednotnou obranu. Falottiho skupina tedy 
bude muset postupn� navštívit všechny velké letecké základny a z každé si vybrat pot�ebné stroje. Vrchní 
velitelství Wilfredovi pln� d�v��ovalo, proto mu ud�lilo tak vysoké pravomoci. 
 
Uprost�ed pralesu, poblíž Sargasisovy citadely, se otev�ela �erná dimenzionální brána a z ní vystoupila 
postava, o pár vte�in poté p�t dalších. Potom se brána zav�ela. Asi za p�t minut ch�ze se na obzoru objevi-
la Citadela, strážená vojáky �erné legie a obrannými systémy. P�ti�lenná skupinka spoutaná kovovými 
�et�zy se záhadnou postavou, která je vedla, se dostala k citadele po vyšlapané stezce.  
 
Když dorazila do citadely, zamí�ila si to rovnou do tr�nního sálu, kde už �ekal Sargasis. Vedoucí postava 
v tmavomodrém plášti p�edstoupila a poklekla. Byl to Kací�ský Lord, Lord Alukart. Nefarit Sargasis byl pot�-
šen. P�t zajatc�, z toho dva dokonce z Bratrstva. Perfektní pro vyslýchání. Sice ti Brat�i budou d�lat jisté 
problémy, ale také budou �asem zlomeni. Hodí se na zjišt�ní informací ohledn� rozmíst�ní sil Bratrstva. 
Zbylé zajatce chce Nefarit použít jako své špiony. Sargasis je p�ekvapen, že se Alukartovi povedlo chytit ty 
Bratry živé – ud�lalo to na n�j velký dojem. Alukart se ukázal být mnohem schopn�jší, než jeho druhové 
z jiných Chrám� Korupce.  
 
Do místnosti p�išla skupina voják�, která zajatce odvedla do sousední mu�írny. Zajatci sebou trhali, ale 
okovy držely pevn�. Když se za nimi zav�ely t�žké pokovované dve�e, Sargasis dal Alukartovi úkol. Má 
p�esunout své nejlepší služebníky do poho�í Nokomis Montes. Jakmile z t�ch Bratr� Sargasis získá všech-
ny informace, pošle mu polohu nep�átelské obrany. Pak se bude moci Lord dostat až na Cardinal Peninsu-
la, cíl jeho cesty. Zatím má ale postavit tábor v poho�í a �ekat. Zóna je plná voják� Imperiálu a Bratrstva, 
takže si bude muset dát pozor. 
 
Joseph Black dostal úkol od Sargasise, ale bohužel nemohl ho provést osobn�, protože po n�m bylo vyhlá-
šeno rozsáhlé pátrání. Skrýval se proto kde se dalo. Rozhodl se tedy, že tento úkol sv��í Josephu Tscher-
nymu. Domluvil si s ním sch�zku na odlehlém míst� a p�edal mu všechny instrukce: Tscherny bude muset 
nepozorovan� infiltrovat do budovy HQ, proniknout na hlídané patro a zde se jakýmikoliv prost�edky dostat 
ke Keronisovi. Keronis je neustále zapojen v Subrealit�, takže nebude vnímat, co se d�je kolem n�j. 
Tscherny tedy bude muset zp�sobit Keronisovi šok, který ho uvrhne do bezv�domí – sta�í zkratovat pár 
obvod� v systému. Pak bude muset Keronise odnést živého do podzemních stok, kde už bude �ekat Black 
a jeho spole�níci. 
 
Bitva o Nokomis Montes: Alukart mezitím p�ed citadelou svolal své muže a sd�lil jim sv�j plán. M�l 
k dispozici 150 p�ších voják� a 50 vozidel. Tahle menší armáda se za hodinu naložila do vzdušných trans-
portér� a odlet�la do poho�í Nokomis Montes. Za pár hodin letouny p�istály na džunglovou mýtinu a vysadi-
ly své pasažéry a náklad. Alukart vyslal deset Sp�áda��, aby prozkoumali poho�í. Za dv� hodiny se vrátili 
s informacemi – na východ� je malý tábor Bratrstva, má padesát až osmdesát voják�. Na západ� je t�iceti-
�lenná skupinka Imperiálu. Stoupenci Semaie p�istáli p�ímo mezi t�mito dv�ma tábory.   
 
Alukart vyslal t�icet Následovník� a p�t vozidel typu Lehké peklo, aby se postaralo o imperiální jednotku. 
Její v�dce ale chce p�ivést živé. Zbytek jednotek se vydal za Alukartem zaúto�it na tábor Bratrstva. Kalis-
tonské tanky a tanky Stín budou v �ele útoku, zatímco oddíly Následovník�, Novic� a Uchaze�� zaúto�í ze 
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severu, západu a východu. Kalistonští tane�níci budou poskytovat palebnou podporu z vyvýšeného místa. 
Alukart a jeho Iluzionisté se postarají o uživatele Um�ní, kte�í v tábo�e jist� budou. Velitelé tábora budou 
taktéž zajati a odvezeni do citadely.  
 
Za p�l hodiny bylo vše p�ipravené a útok mohl za�ít. Alukart díky Duchovní lince zjistil, že druhý úto�ný tým 
již eliminoval vojáky Imperiálu a jeho v�dce zajal. Lord už na nic ne�ekal a vydal povel k útoku na tábor. 
Iluzionisté pomocí �erné symetrie vyvolávali halucinace a iluze, takže si Brat�i mysleli, že útok jde z jihu a 
soust�edili obranu tam. Semaiova armáda se tedy snadno dostala do nitra tábora. Do deseti minut byl veš-
kerý odpor zlikvidován.  
 
Alukart se teleportovat do centra tábora, kde se bránily poslední zbytky voják� Bratrstva. Alukart byl jimi 
obklí�en, ale ne na dlouho. Seslal kouzlo, díky kterému se vojáci post�íleli navzájem. Po n�jaké chvíli se 
Lord dostal k velitelskému stanu, který byl hlídán dv�ma uživateli Um�ní. Ty ale lehce zlikvidoval Kopím 
bolesti a �erným ohn�m a vešel do stanu. Zde již �ekal velitel tábora, s p�ipravenou pistolí. Alukart mu ale 
ruku s pistolí ust�elil a zajal ho. Oba zajatci byli posláni zp�t do citadely a Alukart nechal p�estavit tábor 
Bratrstva na tábor �erné legie, rozmístil hlídky a �ekal na další rozkazy.   
 
Bogues pronásledoval George Oswalda jak jen to šlo. Poda�ilo se mu lokalizovat jeho helikoptéru, jak p�i-
stála do Mastervillského komunika�ního centra, jednoho z nejd�ležit�jších vesmírných p�ístav� na Lun�. 
Bogues zaparkoval auto p�ed halou pro cestující a pronikl mezi dav, který se tla�il do odbavovací haly. 
Práv� p�istál jeden z vesmírných dopravních letoun� na pravidelné lince Luna-Venuše. Pokud chce Oswald 
odsud utéci, poletí práv� na Venuši. Bogues se snažil chovat co možná nejmén� podez�ele a p�itom se 
rozhlížel všude kolem.  
 
Pak Oswalda zahlédl. Vypadal velmi nejist� a vylekan�. Neustále se rozhlížel kolem sebe, jako by nev�d�l, 
kudy má jít. Bogues byl však dob�e ukryt v davu. Oswald p�ib�hl k pultu a vybalil na n�j všechnu svoji hoto-
vost. Koupil si letenku a vmísil se do fronty lidí, která putovala na palubu letounu. Bogues mu byl v patách, 
ale bohužel peníze na letenku nem�l. Nepozorovan� tedy pronikl do nákladního prostoru a pohodln� se 
usadil mezi krabice. V�d�l, že let bude trvat p�ibližn� dev�t dní. Našt�stí m�l po ruce zásoby z palubního 
skladišt� – a aby se cestou nenudil, pono�il se do hluboké meditace. 
 
Denevius na palub� Holy Fury, spolu s dalšími lod�mi, pronásledoval flotilu �erné legie skute�n� až k Ten-
dra Peninsula. Základna zrovna odrazila jeden útok a už si cht�la oddychnout, ale tahle nová flotila ji to 
nedovolila. Denevius se ale necht�l ne�inn� dívat na to, jak �erné lod� bombardují unavené vojáky pob�ež-
ní obrany Bauhausu. Na nic ne�ekal a vydal povel k útoku. Holy Fury se vydala plnou parou vp�ed, násle-
dována ostatními lod�mi.  
 
Kapitán základny Tendra Peninsula to sledoval dalekohledem. Když spat�il vlajku Bratrstva, zaradoval se. 
Další dobrou zprávou byl p�íchod pozemních jednotek Bauhausu, které vyslal Pozemní maršál Friedrich 
Piquarde osobn�. �erství vojáci a zásoba munice se p�esunuli do pevnosti a mohlo se tak pokra�ovat v 
plném nasazení. V téže dob� ale došlo k hlavnímu útoku flotily �erné legie. Denevius si všiml, že flotilu 
vede ona bitevní lo� t�ídy Obliterator, která úto�ila na Colonii. O�ividn� nebyla zni�ena a zbab�le unikla z 
bitvy. Tedy, pokud v�bec mohou být �erní legioná�i zbab�lí... Z�ejm� se jednalo pouze o taktický tah. 
 
Našt�stí, flotila �erné legie nyní byla v kleštích. Z jedné strany ji v út�ku blokovala flotila Bratrstva, z druhé 
strany ji ost�elovaly pob�ežní d�la a houfnice Bauhausu. Nebylo pro ni úniku. Denevius na�ídil p�iblížit se k 
lodím na kontaktní boj, protože tehdy jsou nejzraniteln�jší. Lod� Bratrstva se vmísily do flotily �erné legie, 
takže ta nemohla efektivn� používat své dalekonosné zbran� – riskovala zasažení vlastních lodí. Ovšem, 
ani bauhauský kapitán nemohl st�ílet, aby nezasáhl lod� Bratrstva. Alespo� m�l �as na rychlé opravy zá-
kladny a dopln�ní munice. 
 
Lod� Bratrstva i �erné legie se míjely jen t�sn�. P�i tom po sob� st�ílely z malých palubních d�l a kulomet�, 
posádky vyb�hly na palubu a st�ílely ze všech svých zbraní. Denevius se cht�l osobn� postarat o toho Obli-
teratora. Holy Fury se nezadržiteln� blížila k �erné lodi odolávajíc mohutné d�lost�elb�. �ím blíž však byla, 
tím více to bylo nebezpe�n�jší. Velitel Obliteratoru totiž nep�estal st�ílet z hlavních zbraní – což bylo krajn� 
neobvyklé. Hodn� tím riskoval, ale také mohl hodn� získat. A tak obrovská d�la st�ílela do vzdálenosti ani 
ne padesáti metr� a stále se to snižovalo. 
 
Holy Fury dostala n�kolik vážných zásah�, ale nic co by ji vy�adilo z boje. Denevius v�d�l, že musí trefit 
m�stek nep�átelské lodi – jedním výst�elem. Jakmile se dostane blíž, bude už pozd� na st�elbu. Rozhodl se 
proto, že použije Um�ní. Na p�í�ové d�lost�elce seslal kouzlo Vodící ruka Kardinálova. Jejich muška byla 
ihned neomylná. D�lost�elci bez dlouhého váhání nastavili správný nám�r a odm�r a vyst�elili z jednoho 
200mm d�la t�íhlav�ové v�že úpln� na p�ídi. Granát neomyln� našel sv�j cíl. M�stek Obliteratoru explodo-
val a lo� bezvládn� plula dál, �ímž drtila menší lod� �erné legie, které ji stály v cest�. Když vrazila do t�ž-
kého k�ižníku, explodovala definitivn� a šla ke dnu.  
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Do p�l hodiny byl zbytek flotily zni�en. Zdálo se, že bez velící lodi nem�že tak efektivn� bojovat. Holy Fury 
zakotvila u základny a Denevius se sešel s kapitánem. Dlouze spolu hovo�ili o probíhající situaci. Kapitán 
sd�lil, že nov� p�íchozí vojáci Bauhausu p�inesli informace ohledn� ostatních korporací. Prý se již zapojily 
do boje, ale zatím nemají žádné velké výsledky. Navíc se blíží onen hurikán, takže potom bude boj ješt� 
složit�jší. 
 
Sargasis mu�il oba Bratry velmi dlouho... odolávali state�n�, jen co je pravda. Ale žádný �lov�k nem�že 
nikdy odolat všem technikám �erné legie. Za pár hodin byli zlomeni. Vyzradili všechno, jen proto, aby mohli 
ukon�it své trápení rychlou smrtí. Sargasis získal všechny taktické a strategické informace o rozložení sil 
Bratrstva na poloostrov� Cardinal Peninsula. Ihned poslal zprávu do hlavního stanu Alukarta. Mysl zbylých 
zajatc� zkorumpoval �ernou symetrií. Bylo to pom�rn� jednoduché. Stali se z nich kací�i ochotni ob�tovat 
sv�j život za Sargasise a Semaie. Nefarit je tedy vyslal zp�t do svých domov�, aby ší�ili lži a sbírali pot�eb-
né informace. 
 
Falottiho skupina již navštívila n�kolik velkých základen Vzdušné flotily a shromáždila úctyhodnou sílu. 
K jednotce se p�idaly úto�né a stíhací letouny, taktické a strategické bombardéry a dokonce i Vzdušné 
dreadnoughty a bitevní vzducholod�. Flotila se již n�kolikrát st�etla s malými letkami �erné legie, které byly 
ovšem bez v�tších obtíží zni�eny. Falotti vydal p�íkaz, aby se jednotky soust�edily na pátrání po aktivit� 
pozemních sil nep�ítele, v�etn� jeho základen a hlavn� Citadel. Což ovšem bylo složité, protože letecký 
pr�zkum hustých džunglí byl tém�� nemožný. Kdokoliv se mohl schovávat pod hustými korunami strom�. 
 
Harisonovi se na sítnici promítaly pohledy dvou Zrcadloun�, kte�í byli práv� na pr�zkumu. Poda�ilo se jim 
proklouznout kolem n�kolika p�edsunutých hlídek až k okraji lesa, kde za�ínala asi dvousetmetrová mýtina, 
za kterou se za�ínalo ježit opevn�ní. Po planin� p�echázeli Nemrtví legioná�i, Ezoghúlové, Razidé a n�jaká 
vozidla. Vypadalo to, že jednak opev�ují zákopy a jednak jen obcházejí a hlídkují, ale takhle husté hlídky, to 
by bylo prost�... nevídané.  
 
V tom se ohlásila hlídka z blízkosti základního tábora. Zahlédla skupinu kací�� v pokro�ilém stádiu degene-
race – zejména Kadavery a n�kolik Sakristián�. Identifikovala dva Technomancery a n�co kolem p�ti 
Nekromutant�. Zatím ješt� celou skupinu nem�la dokonale zmapovanou, ale na k�ídle ji doprovázel Preto-
riánský úto�ník – je tedy d�vodné podez�ení, že z druhé strany ji doprovází ješt� jeden. Projdou pravd�po-
dobn� ve vzdálenosti kolem p�l kilometru okolo základního tábora. D�ležitá informace – Kadave�i nesou 
n�jaký náklad.  
 
Byla otázka minut, než projdou okolo základního tábora, bylo t�eba rozhodnout rychle. V bednách mohou 
být jen zásoby potravin, korpora�ní zbran� nebo st�elivo, ale stejn� dob�e tam m�že být to, pro� jsou tady – 
zabalené a p�ipravené k odvozu. Pro� by však Algeroth posílal své hra�ky po kací�ích, když by je mohl 
poslat portálem. Na druhou stranu, pro� by n�co bezcenného st�ežili Pretoriáni?  
 
Harison vydal rozkaz – p�edsunutá hlídka se musí stáhnout a p�ipravit cestou n�kolik pastí. V základním 
tábo�e z�stanou dva muži a p�ipraví se na obranu. Zbytek se p�emístí do oblasti p�edpokládaného pr�cho-
du nep�ítele a p�ipraví se k p�epadu. Jakmile bude p�íležitost, ost�elova�i se pokusí ust�elit Pretorián�m 
hlavy a zbytek jednotek provede útok. Harison chce ty bedny získat nepoškozené. Jen doufal, že skupina, 
kterou cht�l p�epadnout, nemá jak se spojit s posádkou okolo portálu – kdyby poslali posily, nem�li by se-
bemenší šanci... 
 
Joseph Tscherny se vydal do budovy HQ, jak mu Black nakázal. Nabil zbran� a naost�il nože. Vyzvedl si 
také své nové boty, které v tlustší podrážce skrývaly vysunovací n�ž a malou efektivní svá�e�ku. Na záda si 
upnul kšíry, které unesly dosp�lého muže. Dlouhý kabát mu zakrýval pouzdra opat�ená magnetem, který 
zabra�oval, aby pistole vypadly i pokud bude zrovna vzh�ru nohama. Pouzdro na n�ž bylo vybavené stej-
n�.  
 
Do budovy se dostal bez v�tších problém�, ale v p�ízemí ho zastavila vrátnice. Hlída�i dob�e mí�eným úde-
rem zespoda zlomil vaz. Tím jeho infiltrace skon�ila. Do p�ízemí ihned nab�hly oddíly voják�, které zahájily 
palbu. Tscherny ale využil svých reflex� a vyhýbal se st�elb� jak jen to šlo. Dostal se do místa, kde vojáci 
byli rozmíst�ní kolem n�j a zalehl k zemi. Vojáci se tak post�íleli navzájem. Jednomu z nich vzal samopal a 
pár granát� a vydal se do dalšího patra. Zde vylezl na kabinu výtahu a p�ipnul se k lanu. Mohl se tak nepo-
zorovan� dostat do dalšího patra, aniž by ho n�kdo nalezl. Když výtah zastavil, p�iva�il napnuté lano ke 
st�n� naproti dve�ím a �ekal, až do kabiny vejdou vojáci. 
 
Když byli všichni uvnit�, p�est�elil lano a kabina spadla dol�. Po lan� pak šplhal nahoru. V dalším pat�e ote-
v�el dve�e a hodil dovnit� granát. Pak slezl zas o kousek níže a ust�elil svar napnutého lana. Když lano vy-
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st�elilo, odpoutal se od n�j a sko�il do patra. Když dopadl na podlahu, vyst�ílel zásobník samopalu do všech 
zbylých voják�. Pak nerušen� vyšel po schodech do onoho hlídaného patra.  
 
P�ed tím, než vešel do dve�ích, dupl ob�ma nohama na zem a z podrážek se vysunuly �epele. Taktéž vytá-
hl své dva nože. Prosko�il dve�mi do místnosti a d�lal hv�zdy, p�i�emž každým mršt�ním zasáhl jednoho 
vojáka. Ti co vyst�elili, trefili akorát své vlastní lidi. Když se Tscherny zastavil, zasunul �epele i nože a p�e-
šel k cíli – velkým kovovým dve�ím. P�iložil k nim granát a odjistil ho.  
 
Exploze vykousla kus zdi a dve�e se otev�ely. V místnosti za nimi se nacházel Keronis. Sed�l na velkém 
kovovém k�esle a byl p�ipojen k po�íta�i. Nevnímal své okolí. Tscherny prohlédl místnost a vrátil se zp�t do 
p�edsín�, kde od mrtvých voják� sebral nože. Pak vypá�il krabici od po�íta�ových obvod� a vrazil do ní 
trojici nož�. Následoval mohutný výboj a zkrat. Keronis se zhroutil k zemi. Tscherny ho p�ipnul do kšír� na 
svých zádech, vytasil pistole a vyrazil dol� do podzemí. Cestou ho potkalo ješt� pár voják�, ale ty bez pro-
blém� vy�ídil pár výst�ely. Vešel do podzemí, kde ho už �ekal Joseph Black a jeho skupina, p�esn� jak bylo 
domluveno.  
 
Tscherny úsp�šn� p�inesl Arghana do skrýše Kací��, kde už byl vyhlížen Blackem a jeho spole�níky. 
Arghan Keronis, stále v bezv�domí, byl uložen na nosítka a odnesen kamsi do hlubin kanaliza�ního systé-
mu. Zde se nacházela místnost vybavená podobn� jako laborato�, ale pom�rn� provizorn�. Byla zde špína, 
zápach, špatné osv�tlení. Vybavení bylo staré, nap�l rozbité a zreziv�lé. Joseph Black nechal Keronise 
položit na pracovní st�l, p�ipoutat mu nohy a ruce koženými �emeny. Pak do místnosti p�išlo n�kolik muž� v 
bílých pláštích. Byli to kací�i-v�dci. Black chvíli n�co domlouval s hlavním v�dcem, ale pak odešel a nechal 
jemu a jeho koleg�m Keronise napospas. Když se vrátil za Tschernym, nabídl mu odm�nu za tuhle práci. 
Ukázal Tschernymu sousední místnost, která fungovala jako skladišt�. Šlo zde nalézt jakékoliv zbran� z 
korpora�ních arzenál� i arzenál� �erné legie.  
 
Mezitím v budov� HQ. Do budovy se seb�hlo n�kolik desítek oddíl� Lunárního komanda. Všechny východy 
byly zataraseny, všechny bezpe�nostní systémy aktivovány. Budova byla prohledána patro po pat�e. Ale 
žádné nebezpe�í už nehrozilo. Je z�ejmé, že ten terorista tu hledal pouze Keronise. Ale velitelé moc dob�e 
v�d�li, že Keronis je d�ležitý. 13. exekutiva sama vydala p�íkaz, aby byl co nejd�íve nalezen a odveden 
zp�t. Oddíly komanda se proto vydaly do ulic m�sta, podporovány všudyp�ítomnou Kyberkuritní policií. Ale 
nikdo z nich netušil, kde se vlastn� skrýš kací�� nachází. 
 
Kapitolský Admirál Matthew Gibson velel jedné �ásti Jihomo�ské flotily, na palub� své vlajkové lodi CNS 
Seal, dreadnoughtu t�ídy Spermwhale. Od za�átku invaze �erné legie Kapitol mobilizoval všechny základny 
v souostroví Graveton, hlavn� základnu Port MacArthur. Zástupy Mo�ských lv� a dalších jednotek Námo�-
nictva pochodovaly do transportních lodí, helikoptér i letadel, aby byly odvezeny do centra bojišt�.  
 
Gibson zažil už mnoho bojových operací, ale nikdy ne takhle velkou. Odpoledne z velení CNF p�išel rozkaz 
k vyplutí. Všechny �ásti Jihomo�ské flotily se m�ly spojit nedaleko ostrova Eisila a odsud pokra�ovat na 
ostrov Bell Regio. Gibsonova flotila se tedy pomalu dala do pohybu. Bylo v ní p�ítomno n�kolik desítek leta-
dlových lodí t�ídy Swordfish, Sawfish i Beluga, všechny vybavené úto�nými letouny a helikoptérami všeho 
druhu.  
 
Gibsonova flotila dorazila k ostrovu Eisila jako poslední. Zbylé dv� �ásti zde už �ekaly, aby se mohly zapojit 
pod Gibsonovo velení. Když se tak stalo, na�ídil admirál oto�it kurz na Bell Regio. Moc dob�e ale v�d�l, že 
nemá žádné informace o tom, jak to na ostrov� s �ernou legií vypadá. O to horší pak bylo p�ekvapení, když 
se na obzoru objevily temné mraky a obrovské blesky. Venušský hurikán se blížil, jako by ho �erná legie 
sama p�ivolala... 
 
Boguesova lo� p�istála na hlavním letišti v Heimburgu. Zástupy pasažér� vystupovaly ven a proudily do 
haly, aby si vyzvedly svá zavazadla. Bogues dav prohledával, ale George Oswalda nenašel. Musel se mu 
ztratit. Zklaman� se proto vydal do nejbližší restaurace a p�emýšlel. Byla to velká náhoda, ale do stejné 
restaurace p�išel i Oswald. Aniž by si Boguese všiml, posadil se u stolu na druhé stran� místnosti a objed-
nal si jídlo. Za chvíli si k Oswaldovi p�isedlo n�kolik muž�, které o�ividn� znal. O �emsi spolu hovo�ili, ale 
pak odešli pry�.  
 
Tehdy Bogues zakro�il. P�isedl si k Oswaldovi, který si ho nejprve nevšímal, ale potom se zarazil. Než sta�il 
cokoliv ud�lat, Bogues tasil wakizashi a namí�il s ním pod stolem do Oswaldova rozkroku. Oswald pustil 
pistoli, kterou už sta�il v pouzd�e pod kabátem chytit a strnule sed�l. Bogues se ho vyptával dlouze a na 
mnoho v�cí. Síla Ki mu pov�d�la, že Oswald není žádným v�dcem gangu, ale s jedním má co do�in�ní. A 
ten ho zde na Venuši o�ekával. Oswald mu m�l sd�lit nejnov�jší informace z podsv�tí Luna City. Jinak je 
ale neškodný. Bogues muže odvedl na místní stanici bauhauské policie BLEU a donutil ho, aby zde všech-
no zopakoval.  
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Muž nem�l na výb�r a tak se p�iznal. Policie ho okamžit� zatkla, muž se nebránil. V�d�l, že v cele bude 
mnohem víc bezpe�n�jší, než na svobod�, kde by po n�m ihned šli jeho bývalí kolegové. Bogues se nyní 
zam��il na pátrání po pravém v�dci gangu, který žije zde v Heimburgu. Zatím ale nezjistil, jestli gang pracu-
je sám pro sebe, nebo pro n�jaký kací�ský kult. Druhá možnost by byla mnohem horší. Skupinku muž� 
našel vcelku snadno – byli to zam�stnanci místní malé banky, která jim z�ejm� sloužila jako prádelna špi-
navých pen�z. Bogues vstoupil dovnit� asi hodinu po nich. 
 
Vešel do banky a p�istoupil k banké�i, aby ho požádal o založení ú�tu. Bogues ale banké�e vnímal jen na-
p�l, celou dobu sledoval skupinku muž�, která se o �emsi bavila za zvukot�sným sklem v sousední míst-
nosti. Bogues banké�e informoval, že zatím žádné peníze u sebe nemá, ale brzy mu p�ijdou. Zatímco ban-
ké� sepisoval n�jaké údaje, Bogues nenápadn� odešel p�edstíraje, že si prohlíží nást�nku. Všiml si, že 
dve�e do sousední místnosti jsou pootev�ené. Vešel tedy dovnit�, kde zastihl ty muže. Všichni na n�j zlostn� 
pohlédli. 
 
Muži tasili pistole a chystali se Boguese zast�elit. Ten za sebou zabouchl dve�e, takže venku nebylo nic 
slyšet. V tu chvíli muži zahájili palbu, ale Bogues kulkám ladn� uskakoval. Soust�edil svoji Ki, takže vid�l 
kulky let�t vzduchem, vid�l jejich trajektorie z horkého vzduchu. Kulky, které let�ly p�ímo na n�j a kterým už 
nemohl uniknout, jednoduše p�esekl �epelí. V jedné ruce katana, v druhé wakizashi.  
 
Všem muž�m postupn� usekl ruce se zbran�mi. Zran�ní padli k zemi a váleli se v k�e�ích, zatímco podlaha 
se barvila do ruda. Jen jejich šéfovi neusekl ruku, ale odsekl kus zbran�, takže ta byla už neú�inná. Katanu 
mu namí�il �epelí pod krk a za�al se ho vyptávat. Muž ale nic nepov�d�l, což bylo na gangstera neobvyklé. 
Ti hned za�nou mluvit, když jim jde o život. Bogues ho probodl a prohledal jeho t�lo. Našel n�jaké doklady 
a mapku venušské džungle, což bylo hodn� zvláštní. 
 
Na stole vid�l kuf�ík s pen�zi. Nabral si do kapes co unesl a vrátil se k banké�i, který si ni�eho nevšiml, 
protože nic neslyšel a byl celou dobu zabrán do papírování. 	ekl, že mu rychlá kurýrní služba Kybertroniku 
práv� peníze dovezla. Banké� peníze p�evzal a uložil je na ú�et. Ú�et m�l tu dobrou vlastnost, že nemohl 
být zrušen ani bankou, která ho vytvo�ila – p�íplatkový bonus, který Bogues pohotov� zaplatil. Pak Bogues 
odešel d�ív, než si banké� všiml, že jeho šéfové jsou na kusy.  
 
Bitva o Cardinal Peninsula: Alukart stál zrovna na jednom z kopc� a pozoroval, jak se k n�mu blíží obrov-
ská armáda �erné legie, byly to posily, jejichž jednotky si osobn� vybral. P�ed pár dny došla zprava i z 
informacemi o rozmíst�ní jednotek poloostrova Cardinal Peninsula. Alukart m�l už t�i plány, jak ten polo-
ostrov dobýt, ale také v�d�l, že to nebude lehké, byl totiž t�žce opevn�n.  
 
Alukart vyslal pár pr�zkumných letoun� Temný p�ízrak, aby se ujistil o správnosti informací a aby získal 
n�jaké informace o terénu kolem poloostrova. Poslal t�i nejmocn�jší Iluzionisty na t�i místa kolem poloostro-
va. Potom dal rozkaz, aby p�lka t�žkých bojových vozidel byla p�emíst�na do hor po levé a pravé stran�, 
díky �erné symetrii se tento nadstandard provedl nepozorovan� a snadno. Tímto tahem získaly tanky per-
fektní pozice a mohly z dálky likvidovat st�ed poloostrova.  
 
Zrovna když se rozmís�ovaly, otev�ela se brána opevn�ní a z ní vyšel malý pr�zkumní oddíl, ten se ovšem 
po pár minutách stal cvi�ným ter�em pro Kalistonské tane�níky, kte�í byli perfektn� rozmíst�ni v horách. 
Alukart poté poslal stejn� po�etný tým Metropolitních prorok�, aby se p�evlékli do uniforem pr�zkumných 
voják� a odešli na poloostrov sabotovat obranné systémy. Za malý okamžik po incidentu dostal Alukart 
telepatickou zprávu od Iluzionist�, jenž dorazili na ur�ená místa. Vše šlo podle planu, ale ješt� zdaleka 
nem�li vyhráno.  
 
Alukart dostal další zprávu od jednoho z Metropolitních prorok�, že zadní �ást obranných systém� byla 
vy�azena, to byla dobrá zprava – ovšem nem�l žádnou lo�, jenž by úto�ila z mo�e, takže musel po�kat až 
bude vy�azena p�ední obrana kolem hlavní brány, aby se mohl dostat dovnit� a eliminovat nep�ítele. Tu se 
ovšem spustil alarm; celým poloostrovem se za�al nést vysoký a hlu�ný zvuk, jenž ohlašoval napadení. 
Obránci se o úto�nících již dozv�d�li. Ve stejnou chvíli dostal zprávu, že i p�ední obrana je vy�azená, 
ovšem Alukart cítil, že to nebude na moc dlouho, a proto musel jednat co nejrychleji. 
 
Všechna t�žká bojová vozidla vyst�elila a brána a dv� nejbližší protip�chotní v�že se rozlet�ly na kousky, to 
už ovšem bylo v pohybu dv� st� �erných legioná�� a n�kolik desítek lehkých vozidel, jako p�edvoj. Za�ala 
ohromná bitva – celá armáda se pomalu tla�ila na poloostrov. Nanešt�stí pro Alukarta se obranné systémy 
aktivovaly v okamžiku, kdy v�tší �ást armády byla blízko nich. Jeho vojáci za�ali umírat po stovkách a ti, co 
se dostali dovnit�, moc dlouho nevydrželi nápor rychle zmobilizované armády nep�ítele, jenž je vytlá�el 
zpátky do hor.  
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Alukartovy jednotky se rychle zmenšovaly a zanedlouho m�l nep�ítel jasnou p�evahu. Alukart tedy vyslal 
telepatickou zprávu Iluzionist�m, kte�í dosud �ekali na povel. Oni byli jeho esem v rukávu. Najednou obloha 
nad poloostrovem potemn�la a objevily se na ní t�i �erné kruhy – byly to Portály do temného vesmíru, které 
Alukart nechal propojit a tak se z nich stal jeden obrovský. Když se portál zcela otev�el, vakuum za�alo 
vysávat vše, co nebylo p�ipevn�no k zemi. B�hem okamžiku byla armáda nep�ítele zdecimována a ti, co 
byli schovaní v budovách, zmrzli chladem nebo byli ozá�eni radioaktivitou.  
 
Portál se po chvíli pomalu za�al uzavírat z d�vodu úmrtí všech Iluzionist�, jenž ho drželi aktivovaný. To už 
ale ze severní strany od mo�e let�lo t�icet bombardér� typu Létající peklo, nesoucí celkem 900 tun bomb. 
Ty b�hem pár minut ud�laly z poloostrova doslova cedník. Za okamžik na zem p�istály dva transportní le-
touny, ze kterých vyšli další vojáci, aby vy�istili území od zbytku nep�átel. Alukart se po tom všem vrátil do 
citadely v horách, aby podal zprávu svému pánovi. Šel sám, protože v boji p�išel o všechny své jednotky. 
 
Inkvizitor Samuels si naposled p�ed spaním prošel spis celého p�ípadu. Vrah ud�lal p�i poslední vražd� 
chybu. Akorát to vypadalo, že jejich stopa k ni�emu nepovede. Miniaturní zbyte�ek n�jaké houby �i plísn� 
(o tenhle obor se nikdy p�íliš nezajímal), která podle specialist� musela pocházet z vrahovy obuvi. Momen-
táln� byl vzorek v laborato�i podrobn� zkoumán a byla ur�ována oblast m�sta, ve které musel vrah bydlet. 
Každá �tvr� má trochu jiné podmínky ubytování, jinou vlhkost vzduchu, jinou pr�m�rnou teplotu a podle 
toho tam rostou r�zné druhy plísní. Jakmile budou mít �tvr�, Bratrstvo jist� investuje trochu pen�z do roz-
sáhlého proklepnutí všech jejích obyvatel. Vždy� p�eci vid�li, kdy zhruba vrah p�ilet�l a také, že je z�ejm� ve 
m�st� pod falešným jménem, takže pozadí jeho role nebude p�íliš propracované, aby mohlo obstát složit�j-
ší zkoušku.  
 
O�i se mu už samy zavíraly, tak rad�ji zaklapl složku a odebral se do koupelny vy�istit si zuby a osprchovat 
se. Cestou mrknul na hodiny. Jen deset ve�er? Zvláštní, takhle brzo v�tšinou unavený nebývá. Ale co, má 
te� v práci plno starostí a stresu s tím vrahem. Je to velká výzva, když i zkušení Inkvizito�i z Luny si na n�m 
vylámali zuby. A p�itom... Polekan� cukl hlavou. Práv� na chvilku usnul, s kartá�kem v ústech. Musí se 
vyspat. Vypláchl si pusu, na sprchu ani nepomyslel a padl do postele. Jakmile se dostat do vodorovné po-
lohy, usnul.  
 
Procházel se po rozlehlé rudé pláni. Široko daleko nevid�l nic jiného než kopce a �ervenou barvu. Uv�do-
mil si, že pod jeho nohama n�co k�upe. Podíval se dol�. Každý jeho krok skon�il na hromad� kostí, jež 
praskaly a lámaly se. Když o�i op�t zvedl, uv�domil si, že rudá plá� je najednou zcela bílá. Všude, kam až 
oko dohlédlo, vid�l jen sluncem vyb�lené kosti. Oto�il se a cht�l od toho všeho utéct. Po cest� zpátky stála 
jeho chata. Netušil, jak to v�d�l, prost� to v�d�l. Mezi hromadami kostí prosvítala její uklid�ující hn�dá 
barva. A� už ale chvátal sebevíc, chatr� se stále nep�ibližovala. S každým dalším krokem byla dál a dál a 
dál. Nakonec své úsilí vzdal a sesunul se na kolena. Tu se hromady kostí za�ínaly t�ást a zpod nich cosi 
vyrazilo. Stoupalo to výš a výš a on si uv�domil, co to je – trosky budov. Místo na pláni kostí te� stál v rui-
nách m�sta. Všude kolem n�j stály zreziv�lé vraky aut. Podle všeho bylo m�sto zni�ené už dávno. Zoufale 
se rozhlížel ve snaze najít n�co, co by bylo alespo� trochu živé, n�co, co by narušovalo mrtvost tohoto 
místa. Koutkem oka zahlédl, jak se n�co pohnulo. Okamžit� vyrazil tím sm�rem, muselo to zmizet za roh, 
jinak by to už p�ece vid�l. Ost�e zato�il doprava za roh. A do b�icha se mu zabo�ila ostrá �epel. 
  
Zmaten� se podíval dol�. Z b�icha mu tr�ela dýka s podivn� tvarovanou rukojetí. Pak se podíval na toho, 
kdo ho bodl. Vid�l jen postavu ve fialové kápi se st�íbrnou maskou v šíleném šklebu. Pomalu si dýku z rány 
vytáhl. Krev, která z n�j tekla, nebyla �ervená, jak by �ekal. Byla �erná. Ohnal se svou novou zbraní po 
úto�níkovi, ten ale jen ladn� uhnul. Znovu a znovu se pokoušel ho bodnout a znovu a znovu mu postava v 
kápi uhýbala. Najednou mu za�ala dýka v rukou t�žknout a zv�tšovat se, až ji nemohl udržet a upustil ji na 
zem. Zv�tšoval se ale i úto�ník a budovy okolo... Zabiják ho za chvíli snadno zvedl na dlani vzh�ru. V druhé 
ruce držel dýku. Samuels se pokoušel uprchnout, ale byl moc malý na to, aby proti obrovi n�co zvládl. Dýka 
ho zasáhla ješt� jednou a tentokrát snadno odd�lila jeho horní polovinu od dolní.  
 
Inkvizitor Krueger si ješt� p�ed cestou pro�ítal zprávu o poslední ob�ti St�íbrného démona. Už dávno byl 
rozhodnutý, že na Venuši zaletí vy�ešit celou situaci sám, ale tohle byla opravdu poslední kapka. Démon 
zabil velitele vyšet�ování, Inkvizitora Samuelse, a to absolutn� bez jakýchkoli stop. Inkvizitor byl nalezen v 
poledne ve své posteli mrtvý. A nikdo nedokázal �íct, na co vlastn� zem�el. Jeho organismus se prost� 
zastavil. A na tvá�ích zase ty znaky. Toho St�íbrného démona už n�kdo prost� musí zastavit a ten n�kdo 
bude on! 
 
Panzercopter Super se musel odd�lit od zbytku Vzdušné flotily, protože zachytil nouzové volání. Jistý kapi-
tolský letoun byl sest�elen a jeho posádka je nyní obklí�ena �ernou legií. Falotti s sebou vzal n�kolik zá-
chranných helikoptér a tato malá skupinka se vydala na cestu. Za pár hodin se objevila mýtina uprost�ed 
džungle, ve které ležel doutnající vrak letadla. Pak odtamtud vylet�la signální sv�tlice, což bylo znamení, že 
posádka je stále naživu. Panzercopter n�kolikrát oblet�l kolem, aby zajistil území. Zdálo se, že nikde nikdo 
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není. Falotti tedy na�ídil záchranným helikoptérám p�istát a p�eživší naložit. On zatím z�stával ve vzduchu, 
aby m�l dobrý p�ehled o celé situaci. 
 
A tak si mohl všimnout, že se d�je n�co podez�elého. Záchranné helikoptéry stále nevzlétaly. Falotti je 
kontaktoval, ale nikdo mu neodpov�d�l. Instinktivn� se tedy p�ipravil ke st�elb�. Práv� v�as, protože ve 
stejnou dobu se z okolní džungle spustila mohutná kulometná palba. Nebylo vid�t, kdo to st�ílí, ale stejn� to 
bylo více než jasné. Falotti a jeho posádka se chytili do lé�ky. Panzercopter op�toval palbu, p�i�emž se to�il 
kolem dokola, aby pokryl celé své okolí. St�ílel ze všech palubních zbraní a redukoval tak stromy na pouhé 
t�ísky. Exploze raket vyvrhávaly zeminu a zanechávaly v ní hluboké krátery. Za pár vte�in nep�átelská palba 
ustala. Falotti se tedy vrátil ke své jednotce a nechal rozeslat varování, že n�která nouzová volání mohou 
být falešná. Každé proto musí být pe�liv� prov��eno.   
 
Kapitolský Admirál Matthew Gibson na palub� své lodi CNS Seal a s flotilou v zádech sp�chal k ostrovu 
Bell Regio. Cht�l se tam dostat d�ív, než je dostihne bou�e z protism�ru. Ale bohužel, po�así se rychle zka-
zilo. Vlny se zvedly a lod� se dost zpomalily. Obloha rychle potemn�la, za�alo pršet a siln� foukat. Nebe 
k�ižovaly blesky. Viditelnost byla velmi nízká. Ale sonary fungovaly dob�e – a zachytily p�ítomnost n�kolika 
objekt� pod hladinou. Blížily se – byly to ponorky. Gibson nedostal žádnou zprávu, že by se zde m�ly na-
cházet ponorky jiných korporací a proto vyhlásil bojovou pohotovost. Jenomže jeho flotila nem�la žádné 
ponorky, takže se musela bránit jen shazováním hlubinných pum.  
 
Za pár minut se ozvaly exploze – n�kolik lodí dostalo zásah a jejich trup byl protržen. Lod� šly �áste�n� ke 
dnu, ale díky n�kolika p�epážkám v trupu byly ješt� schopné plavby. Ale jakýkoliv další zásah do stejného 
místa by byl osudný. Gibson vydal rozkaz rozestoupit se do obranné formace. Velké lod� byly chrán�ny 
menšími, se schopností útoku na ponorky. Ale lod� byly p�íliš pomalé na to, aby mohly rychle reagovat na 
útoky ponorek. 
 
Desítky protiponorkových min padaly pod hladinu rozbou�eného mo�e. Silné proudy ale v�tšinu z nich strhly 
mimo cíl. Sonary potvrdily, že t�i ponorky byly zni�eny, ale to zdaleka nesta�ilo. Pak šla ke dnu jedna leta-
dlová lo� t�ídy Swordfish a ihned po ní n�kolik doprovodných plavidel. Gibson už necht�l riskovat další 
ztráty a tak vydal odvážný rozkaz – nechal vzlétnout helikoptéry, které byly vyzbrojeny stejnými hlubinnými 
minami. Helikoptéry mohou rychleji reagovat na zm�nu kurzu ponorek, než nemotorné lod�, ale letové 
podmínky jsou v tomto po�así velmi nebezpe�né.  
 
Helikoptéry nebyly p�ipraveny na útok ponorek zcela. Nem�ly sonary a proto musely být navigovány lod�mi. 
Deset helikoptér se vzneslo a za�alo kroužit mezi lod�mi. Dol� padala jedna mina za druhou a vzáp�tí do 
nebe vyšlehly sloupy vody – a tlumený hluk exploze. Ponorek ubývalo. Za pár minut byly vody �isté, ale 
ztráty Kapitolu byly relativn� velké – takhle brzy se s nimi rozhodn� nepo�ítalo. Gibson vyslal radiovou 
zprávu pro všechny korpora�ní lod� v dosahu. Všichni se musí spojit v jednu sílu… 
 
Kyberkuritní policie a Lunární komando prohledávalo celý okrsek Kybertroniku k�ížem krážem. Ale žádné 
stopy po kací�ích nebo teroristech. Museli se skrývat n�kde mimo. 13. exekutiva ale zakázala do problému 
zatahovat kohokoliv dalšího, takže se policie musela obejít bez podpory Kartelu, �i jiných korporací. Což ji 
ovšem nebránilo pracovat za hranicemi Kybertronického okrsku... Do akce bylo nasazeno n�kolik desítek 
robot� Avatar I Dvojník, n�kolik typ� Avatar II Polymorf a dokonce t�i Avata�i III Ultra. Všichni byli maskováni 
za b�žné civilisty a mohli se tak dostat tém�� kamkoliv. Jejich chování sice bylo chladné a ne p�íliš p�e-
sv�d�ivé, ale beztak nem�li s nikým déle komunikovat.  
 
Po n�kolika hodinách akce p�inesla ovoce. Jedna jednotka ohlásila, že v kanaliza�ním systému nalezla 
známky života. Byli to kací�i. Okamžit� se strhla p�est�elka, b�hem které bylo mnoho kací�� zabito, ale ješt� 
v�tší množství jich uteklo neznámo kam. Lunární komando se prost�ílelo k tajné laborato�i, vniklo dovnit�, 
ale zde už nikdo nebyl. Keronis kamsi zmizel. D�stojníci Kybertroniku místo podrobn� prozkoumali a zjistili, 
že kací�i provád�li n�jaké vyšet�ení, ale bohužel všechny záznamy o n�m chyb�ly. 
 
Ovšem ani agenti Kybertroniku netušili, že jejich agresivní akce upoutala pozornost Bratrstva. Jeho skrytí 
Revizo�i zaregistrovali pohyb voják� Kybertroniku v území, kde nem�li podle kartelových dohod nic d�lat. 
Revizo�i p�edali záznamy kamer a fotoaparát� Inkvizici, která je za�ala prošet�ovat. Místní Inkvizitor na�ídil 
tajn� pozorovat Kybertronik a p�ípadn� zasáhnout. Do akce bylo nasazeno mnoho Revizor�, Mortifikátor� a 
Atentátník�… 
 
Na volání Kapitolu odpov�d�ly hned dv� flotily – mishimská a imperiální. Mishimský Lord Admirál Hatsuto 
Abe, na palub� Dragon of Seas, dreadnoughtu t�ídy Yamato a imperiální Námo�ní admirál Robert MacGuire 
na palub� HSNS Falling Hammer, juggernaughtu t�ídy Champion. Ob� flotily p�ipluly z ostrova Wagner, na 
druhé stran� od ostrova Bell Regio, aby na n�j mohly provést sv�j útok z jihu. Flotily jsou vybavené i ponor-
kami, takže mohou dob�e podpo�it sílu Kapitolu. Mishimská flotila je zde velmi mocná, tém�� stejn� jako ta 
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kapitolská. Imperiál tu má jen malou flotilu, ale za to dob�e vyzbrojenou. Co se tý�e Kybertroniku, zatím 
žádná jeho lo� spat�ena nebyla. Trojice flotil se spojily v jednu a vydaly se nyní již definitivn� na Bell Regio. 
Bou�e byla silná a plavbu zpomalovala, ale �erná legie v cest� nestála, což bylo dob�e. 
 
Holy Fury zatím stále kotvila na základn� Tendra Peninsula, kde Inkvizitor Majoris Denevius jednal s míst-
ními veliteli Bauhausu. Do základny dorazil sám Pozemní maršál Friedrich Piquarde, který Bratrstvo požá-
dal o pomoc p�i další obran� Ishtar Terra. �erná legie provedla n�kolik dalších vylod�ních a spojila se se 
svými stávajícími jednotkami v džungli. Denevius v�d�l, že další námo�ní útok Legie se hned tak konat 
nebude a tak opustil palubu své lodi a p�ipojil se k jednotkám Bauhausu a Bratrstva.     
 
Štábní admirál Sophie Karlsteinová, bauhauská velitelka místní námo�ní flotily, zatím dorazila do p�ístavu 
ve svém juggernaughtu t�ídy Dragon, Admiral Karlstein. P�inesla velitel�m poslední informace o ostrov� 
Bell Regio. Na jeho severní stran� kotví velká flotila Algerotha, Ilian a Semaie, která by mohla ohrozit celé 
jižní pob�eží Ishtar Terra. Podle pozorování zatím nabírá pozemní jednotky a munici, takže se k n��emu 
chystá. 
 
V Kyberportu se zatím admirál Perkyn radil s plukovníkem Jessem McKirdisem. Velmi je p�ekvapila náhlá 
deaktivace Avatara, kterého skrze Subrealitu ovládal Keronis alias Luis Zegener. Technici kontrolovali sys-
témy Avatara, ale v nich žádný problém nebyl. Byla prošet�ována i možnost, že je tu n�jaké rušení, ale 
ostatní p�ipojení k Subrealit� fungovala v po�ádku. Jedinou možností tedy bylo, že se n�co stalo na stran� 
vysíla�e, tedy u Keronise. Perkyn proto navázal spojení s Lunou a požadoval vysv�tlení. Vedení HQ potvr-
dilo, že Keronis byl kýmsi unesen, ale že pátrání již probíhá. Perkyn a McKirdis si budou tedy muset vysta-
�it bez jeho rad, jen s pomocí po�íta�e Avalon.   
 
Teror v Heimburgu: Kriminalita ve m�st� Heimburg stoupla tém�� na desetinásobek. Bauhaus si nemohl 
dovolit civilní nepokoje ve svém hlavním m�st�, proto musel cht� necht� p�evelet do m�sta mimo�ádné 
vojenské hlídky, které m�ly dohlížet na po�ádek. Paradoxn� to ale pomohlo �erné legii, která je s pomocí 
své tajné propagandy ozna�ila za utla�ovatele, kte�í se musí uchylovat k násilným metodám a p�ilákala tak 
na svou stranu další lidi. M�stská samospráva za�ínala být opravdu bezradná a tak ve snaze p�edejít dal-
ším zlo�in�m, vyhlásila zákaz vycházení po deváté hodin�. Zdvihla se vlna odporu. Celé m�sto v�elo a jen 
s minimálním p�i�in�ním kací��.  
 
V ten den, kdy do ulic vyrazily zástupy protestujících, provedl St�íbrný démon sv�j nejv�tší kousek, který byl 
ale zárove� jeho posledním. Zatímco všechny policejní a armádní složky byly v ulicích spolu s vyžádanou 
pomocí od Bratrstva, vyrazilo speciální zabijácké komando složené ze St�íbrného démona a jeho nejschop-
n�jších služebník�, sm�rem k letišti. Jejich infiltrovaný agent byl již na svém míst�, v �adách protiletadlové 
obrany m�sta. 
 
Sed�li v lehkém sportovním letadle. Už týden p�edem m�li zajišt�ná veškerá povolení ke vzletu a okruhu v 
okolí m�sta. Oni se ale plánovali jen trochu prolet�t nad m�stem. Nejd�íve provedli p�elet nad Katedrálou 
Bratrstva. Výšku n�kolikrát snížili a když se jim nedostalo žádného varování od dispe�era Bratrstva, pozna-
li, že jejich �lov�k už svou práci splnil. Zahaleni do hávu kouzel vysko�ili z letadla. Jejich padáky se po pár 
stech metrech rozev�ely a oni se opatrn� snášeli na jednu p�istávací platformu na pozemcích Katedrály. 
Dlouho už se na tuto akci chystali, takže jim korigování letu ned�lalo žádné problémy. Za chvíli se už jako 
duchové pohybovali po pozemcích Bratrstva. St�íbrný démon, který se z nich v této Katedrále nejvíce vy-
znal, je neomyln� vedl k jejich cíli.  
 
Inkvizitor Krueger se znepokojen� díval z okna auta na probíhající nepokoje. Strašn� rád by se zapojil do 
uklid�ování situace, ale musel se nejd�íve zastavit v Katedrále a informovat nad�ízené, že dorazil. Nemohl 
se jen tak za�ít míchat do v�cí Bratrstva. Jel sice služebním autem Bratrstva s vlastním placeným �idi�em, 
p�esto mu ale vtiskl n�kolik bankovek jako pod�kování za rychlou jízdu, které se dozajista do�ká. A do�kal. 
	idi� bez ostychu porušoval rychlostní limity a jako blesk se s Inkvizitorem �ítil k jejich cíli. 
 
Mezitím na ostrov� Bell Regio. Skupina �erné legie postupovala rychle. Dostala se k bodu, kde ji Harison 
plánoval napadnout moc brzy. Harison byl se zbytkem komanda už jen pár set metr�, ale i to bylo v hustém 
pralese p�íliš daleko. Pak p�išla zpráva od jednoho ze Zrcadloun� z p�edsunuté hlídky, která se už rozmísti-
la a p�ichystala na p�epadení. Dva Pretoriánští úto�níci se prý p�iblížili na jejich dost�el, ale co nevid�t se 
zase vzdálí. Harison ale na�izuje, aby vojáci vy�kávali, jak jen to p�jde. Nechce p�ijít o možnost p�ekvapení. 
 
Ale Zrcadlouni v�d�li, že než se k nim Harison a zbytek týmu dostane, bude už pozd�. B�hem pár sekund 
se ozvala série výst�el�, následovaná výbuchy granát� a zb�silou palbou. Ost�elova�i pokropili hlavy Preto-
rián� a ostatní naházeli nep�átel�m pod nohy bleskové, plynové i t�íštivé granáty. Dunivá dávka z t�žkého 
kulometu však nazna�ovala, že p�inejmenším jeden Pretorián je stále naživu.  
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Už se blížili, ale moment p�ekvapení definitivn� propásli. Nakonec dorazili k relativn� �isté oblasti, kde byl 
jen nízký porost a tak m�li pom�rn� p�ehled. Pár metr� okolo Harisona prolet�l jeden ost�elova�, mršt�ný 
Pretoriánem, který ho práv� sundal ze stromu. Pretoriánský úto�ník m�l v hlav� ne jednu, ale hned n�kolik 
d�r. Jedna ho p�ipravila o oko, další p�erazily �elisti. Ale nezdálo se, že by mu to n�jak vadilo. Vojáci ihned 
skropili krátkými dávkami kací�e, ale Kadave�i ani Sakristiáni si zjevn� z kulek, které prošli jejich t�ly, moc 
ned�lali. Jen ti, kterým st�ely roztrhaly d�ležité orgány, se pomalu sesunuli k zemi.  
 
Problém byl ale Pretorián. Harison rozkázal soust�edit palbu na n�j. Specialista s granátometem vypálil 
hned n�kolik st�el a všechny Pretoriána zasáhly. Jeden granát pronikl až do otvoru v brn�ní, kde se šklebila 
Pretoriánova hlava, a roztrhal ji. Pretoriánský úto�ník zavrávoral a z jeho kulometu se spustila nep�erušo-
vaná a nemí�ená dávka, kterou kropil vše kolem. B�hem pár okamžik� se ale skácel k zemi.  
 
Kací�i se pokoušeli ustoupit z dosahu komanda, ale proti Kyberportským specialist�m na boj v džungli byli 
p�eci jen pomalí. Ovšem byl tu ješt� druhý Pretorián. I jeho hlava byla t�žce poran�na, ale smrt jeho dvoj�e-
te ho p�im�la nechat rozprášení zbytku p�edsunuté hlídky a b�žet hustým porostem. Když se dostal p�ed 
kací�e, sko�il, ale jeho mohutné nohy zašláply poslední z nich.  
 
Vojáci komanda nebyli v dobrých pozicích – útok je zasko�il, protože pronásledovali kací�e, a tak likvidace 
Pretoriánského úto�níka stála n�kolik z nich život. Nakonec ale kací�e dostihli a postupn� zlikvidovali – 
nebo alespo� v�tšinu z nich. Hlavní ale bylo, že dostali bedny, co s sebou vlekli. Harison si vyžádal hlášení. 
Dva Kyberportští byli ran�ni, šest jich bylo v po�ádku. Krom� pár Zrcadloun�, kte�í byli na výzv�dách a dvou 
muž� v základním tábo�e to bylo všechno. Práv� ztratil bezmála polovinu jednotky. Pro pár beden, o jejichž 
obsahu necht�l major Harison p�emýšlet.  
 
Sebrali ran�né a bedny a za�ali se pomalu vracet do tábora, ale pak se ozvali Zrcadlouni. Zachytili další 
pohyb, n�co velkého. Nem�li zatím vizuální kontakt, ale �ítilo se to džunglí sm�rem k Harisonovi a jeho 
týmu. Narazilo to sice na nastražené miny, ale ty to v�bec nezastavily, ani nezpomalily. Zrcadlouni se obrá-
tili k ústupu. Stalo se to, �eho se Harison obával – posily od portálu. Neváhal a vydal rozkaz do interkomu – 
aktivovat všechny automatické zbran� a opustit stanovišt�. Všichni vojáci se musí p�esunout k únikovému 
bodu. Radista zatím p�edal zprávu �ekající lodi. Tohle nebyl konec, tohle byl teprve za�átek konce... 
 
Sergei Perkyn se nalodil na juggernaught t�ídy Poseidon, Pandora. Bylo to pro n�j neobvyklé – dosud vždy 
sloužil na vesmírných lodích. Samoz�ejm� m�l i výcvik ve velení námo�ní lod�, který nyní mohl využít. P�išla 
zpráva, že flotila �erné legie u ostrova Colonia zvyšuje svoji aktivitu, což mohlo ohrozit Kyberport. Edison 
však nahlásil, že díky bou�i, která nad oblastí zu�í, nem�že provést žádné kvalitní snímky. A ani orbitální 
družice tém�� nic nevidí. Pandora bude muset p�iplout k pob�eží Colonie, zam��it sou�adnice a odeslat je 
na Edison. Ten pak bude moci nastavit orbitální �ásticové kanony a mikrovlnné projektory ke st�elb� na cíl. 
Pandora se okamžit� vydala na cestu, následována menší flotilou.  
 
Jednotky Bauhausu a Bratrstva, pod vedením Denevia a Piquarda, postupovaly džunglí p�i pob�eží Ishtar 
Terra, sm�rem na východ. Husa�i, Dragouni a Venušanští hrani�á�i m�li terén již dob�e zmapovaný, a tak 
jim ned�lalo potíže najít správnou cestu. Narazili na odpor n�kolika málo skupinek �erných legioná��, ale ty 
byly bez v�tších problém� eliminovány. Troope�i, Elitní troope�i a Posvátní bojovníci bojovali s plným nasa-
zením. Ob� armády byly jako jedna.  
 
Po pár kilometrech dorazili do pr�chodn�jšího terénu, kde se k nim p�ipojila bojová vozidla. Tanky T-32 
„Vl�í dráp" a n�kolik oddíl� bitevních skafandr� Vulkán a Viktor dost pomohlo v boji proti velkým monstr�m 
a vozidl�m �erné legie, kterých bylo �ím dál tím víc. Ovšem s p�ibývajícími kilometry byla situace stále 
horší. Bylo jasné, že armáda vniká do území kontrolovaného �ernou legií, dost možná do blízkosti n�jaké 
citadely. Desítky obrovských Biotroll� vystupovaly z hustého lesa a likvidovaly jeden oddíl za druhým. Nej-
r�zn�jší bitevní tanky a bojové pedipulátory Nekromek se zas postaraly o vozidla. Denevius i Piquarde 
p�ešli do defenzívy... 
 
Bitva o Bell Regio: Sophie Karlsteinová mezitím v p�ístavu na Tendra Peninsula dostala zprávu z radarové 
místnosti. Byl zachycen jakýsi signál, velmi slabý, vycházel z ostrova Bell Regio. Karlsteinovou napadlo, že 
to je signál �erné legie k útoku, ale pak se dozv�d�la, že signál je lidského p�vodu. Nepoda�ilo se ho ale 
blíže identifikovat. Karlsteinová v�d�la, že na ostrov� Bauhaus nemá žádné jednotky, ale nebyla si jistá, 
jestli tam ostatní korporace již neprovedly útok. Zavolala proto Jacksonu Morganovi, admirálovi flotily Karte-
lu. Ale ten sd�lil, že žádná korporace, alespo� oficiáln�, na ostrov zatím nezaúto�ila. Do oblasti teprve 
vplouvá spojená flotila Kapitolu, Mishimy a Imperiálu.  
 
Další možností bylo, že to bylo nouzové volání n�jakého sest�eleného letounu nebo ztroskotané lodi – a 
nebo falešný signál �erné legie, který m�l p�ilákat korpora�ní flotilu. Karlsteinová m�la velké dilema... 
nicmén� pokud to je skute�n� korpora�ní jednotka, pak je to z�ejm� jediná jednotka, která ví, jak to na ost-
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rov� nyní vypadá. Rozhodla se tedy, že se vypraví na pomoc. Jackson Morgan se rozhodl, že také p�ipluje 
na pomoc, protože záchrana korpora�ních voják� je na prvním míst�. Oba velitelé mobilizovali všechna svá 
plavidla a vydali se na cestu. Za n�kolik hodin se ostrov ukázal na obzoru. Dalekohledem šlo spat�it velkou 
flotilu �erných lodí, které zatím stály nehybn� na míst�. Signál byl te� siln�jší.  
 
V obran� �erné legie byla ale mezera, což bylo zvláštní. Mnohé lod� se p�esunuly ze svých pozic na jiné 
�ásti pob�eží. Nikdo to nedokázal vysv�tlit, ale a� to bylo jakkoliv, byla to šance k útoku. Bitevní lo� Sea 
Serpent t�ídy Venerable, s Morganem na palub�, si vzala na starost levé k�ídlo, juggernaught Admiral Karl-
stein zas pravé k�ídlo. Te� byla jediná možnost, jak zasadit flotile �erné legie nejv�tší zásah. Bauhauské 
bitevní lod� t�ídy Bear a bitevní k�ižníky t�ídy Condor zasypávaly cíl t�žkou d�lost�elbou. �erná legie však 
za�ala odpovídat. Její velké lod� zahájily st�elbu, ale stále byly zakotvené. Menší lod� ale vyrazily kup�edu, 
stejn� jako mnohé ponorky. Bitevní k�ižníky Kartelu t�ídy Persistent však úto�ící lod� zpomalovaly, zatímco 
ponorky t�ídy Reverent, Provident a Resolute si vzaly na starost ponorky nep�ítele. Bitva se pln� rozho�e-
la... 
 
Major Harison b�žel hustou džunglí s ran�ným vojákem p�es rameno a poškozeným ky�elním servomoto-
rem, který pomalu vypovídal službu. Zbytek komanda ho následoval, každý ov�šený bu� ran�ným druhem, 
nebo jednou �ernou bednou. Postupovali jak nejrychleji to šlo, ale hluk, který jim byl v patách byl stále sil-
n�jší. Nad stromy p�elétlo n�kolik letadel, ale díky bohat� olist�ným v�tvím je nem�li šanci zahlédnout. Byli 
zhruba kilometr od místa, kde je m�ly Vážky vyzvednout a m�li n�co málo p�es p�t minut na to se tam do-
stat.  
 
Bez ohledu na to, jak jsou Vážky obratné, rychlé a zrcadlov� maskované, nejsou to bojové letouny a kon-
frontace s letectvem �erné legie by pro n� byla osudnou, tudíž je nutné, aby byli na míst� až Vážky dorazí, 
rychle je vyzvedly a vrátily se na lo�. Byl zázrak, že na mate�skou lo� ješt� flotila �erné legie nezaúto�ila. 
Vzhledem k tomu, jaký rozruch tu zp�sobili by ale bylo bláhové se domnívat, že ta kocábka bude jejich 
pozornosti unikat i poté, co budou na její palub�. Podle toho, co v�d�l, má Kybertronik v oblasti t�i lehké 
k�ižníky, které plní monitorovací mise a které mají rozkaz na požádání poskytnout podporu, ale m�že trvat 
hodiny, nebo možná dny, než p�iplují, a tady p�jde o minuty.  
 
Harison zaplašil �erné myšlenky a soust�edil se na b�h. Vylepšená droga XAR1 Mk.II, jejíž slušná dávka 
te� pracovala v jeho t�le v kombinaci s vyšší koncentrací kyslíku v p�ílb�, umož�ovala jemu i jeho muž�m 
b�žet v tomto terénu takovou vzdálenost bez známek vy�erpání, nebo n�jaké zvláštní zadýchanosti. Hluk 
za nimi se stále stup�oval. Byla to sm�sice nejr�zn�jších zvuk�, ale nebylo možné je identifikovat. Rozhod-
n� to nahán�lo hr�zu. Kontakt s p�edsunutými Zrcadlouny ztratili už p�ed chvílí, a� to bylo cokoliv, dostihlo 
je to a oni nem�li �as pod�lit se o to, co vlastn� se p�es n� p�ehnalo. Harison dostal jen pár obrázk�, ze 
kterých se ale nedalo nic poznat – p�inejmenším ne za b�hu.  
 
Najednou ale za�al porost rychle �ídnout a byli na míst�. Mýtina, kterou ozna�ili jako únikový bod Alfa. Váž-
ky tu nebyly, m�ly ješt� n�jakých 15 sekund �as. Zaujali obranné postavení a jako krytí jim posloužili kmeny 
pokácených strom�. Mýtinu vytvo�ily výbušniny na kmenech strom�, které umístili, když sem p�ilet�li. M�ly 
jim ud�lat místo v p�ípad�, že budou pot�ebovat uniknout a sv�j ú�el splnily bezezbytku.  
 
Až te� si Harison všiml, že se do strom� opírá prudký vítr a že se z nebe snáší provazy dešt�. Pokud pro 
n� v�bec p�iletí, tak jim to rozhodn� bude trvat o n�co déle. Nebylo jak se p�ipravit na obranu, než zaleh-
nout za povalené kmeny a nabít zbra�. Veškeré další vybavení bu� použili p�i útoku na kací�e (p�edevším 
tedy na likvidaci Pretorián�) a miny a další užite�né v�ci z�staly v základním tábo�e.  
 
Nad hlavami jim prosvišt�la stíha�ka �erné legie. V hustém dešti to bylo t�žké rozpoznat, ale zdá se, že se 
otá�ela. Pak ji ale zachvátily plameny a stíha�ka šla k zemi. Sundala jí jedna TA8900 Ocelová vosa a netr-
valo dlouho, a nad mýtinou se zastavila první Vážka a spustila lana. Po dvou z nich slanili dva Attilové III. 
Jakmile byli na zemi, zaujali postavení, aby mohli krýt ústup komanda. Pilot poslal zprávu, že do letounu 
m�že kv�li zát�ži vzít jen jednu bednu a dva lidi. Jeden zdravý, jeden ran�ný, jedna bedna. To bylo Hariso-
novo rozhodnutí. I p�es to, že se lana ve v�tru divoce zmítala, byli brzy dva vojáci a bedna pochybného 
nákladu na palub� letounu a ten se stáhnul. Jeho místo vzáp�tí zaujala druhá Vážka. Stejný postup – slanili 
další dva Attilové, další dva vojáci a bedna byli vytaženi do letadla. 
 
Stejn� tak odlet�la i t�etí a �tvrtá Vážka. Když se nad mýtinou usadila pátá Vážka, Attilové spustili palbu do 
lesa. Z porostu se za�ala valit st�na z Nemrtvých legioná��. Vážka se chystala k odletu ješt�, než byli 
všichni naho�e, ale zasáhla ji raketa, vyst�elená stíha�kou, která prošla skrz krytí Ocelových vos. Vážka se 
z�ítila na okraj mýtiny a vytvo�ila tak st�nu z kovu a ohn�, která je d�lila p�ed hlavním náporem nep�átel, ti 
ale te� úto�ili ze všech stran. Attilové postupn� odpadali a ani podp�rná palba shora nemohla záplavu Ne-
mrtvých legioná�� zastavit.  
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Ješt� než byli naho�e, tak vojáky zasypal déš� kulek a dva se postupn� z�ítili na zem, poslední byl ran�n, 
ale vyškrábal se do kabiny. Harison se rychle vrhl k poslednímu lanu a Vážka se za�ala zvedat. Poslední 
Vážka a �ty�i muži na zemi. Harison tedy ud�lal to, s �ím by mohl, alespo� v tu chvíli, žít. Dal svým zbylým 
muž�m rozkaz ustoupit a sám z�stal dole, odhodlán vyst�ílet poslední kus munice, co m�l. Cestou nahoru 
ale dva jeho muži byli zkropeni dešt�m kulek a dva z nich padli zp�t k zemi.  
 
Harison neváhal a sko�il po posledním lan�. Vážka se zvedala a major Harison se snažil co nejrychleji 
vyšplhat do kabiny. Když už doufal, že se mu to poda�í, zakousli se mu do zad dv� kulky. Ochromující bo-
lest mu znemožnila šplhat dál, ale držel se. Za chvíli chytila n��í ruka jeho záp�stí a vytáhla ho dovnit� le-
tounu. Zachránil ho ran�ný voják, který se sem vyšplhal jako první. Když se dostanou na lo�, tak tu sebe-
vražednou misi možná i p�ežijí... 
 
Bogues, který nedávno získal velké jm�ní, cestoval do husté džungle. Nyní ho lákala záhada té mapky, 
kterou nalezl u mrtvého mafiána. Zcela jasn� vedla do území, které bylo podle posledních informací obsa-
zeno �ernou legií – Grieg Peninsula. Tento poloostrov hostil citadelu Semaiova Vojev�dce nefarit�, Sar-
gasise. Tím se všechno vysv�tlilo. Ti mafiáni byli kací�i – a to bu� odjakživa, nebo byli zkonvertováni ne-
dávno. Boguese napadlo, že ta druhá možnost bude pravd�podobn�jší. V Heimburgu to nyní bou�ilo, obje-
vilo se mnoho kací��, takže oni mohou být jedn�mi z nich.  
 
Bogues si pronajal terénní automobil, speciáln� konstruovaný pro boj v džunglích. Jel rovnou na ten polo-
ostrov, po nejsch�dn�jší cest�. Zdálo se, že po té stejné cest� nedávno projelo mnoho vozidel a prošlo 
ješt� více osob. Doufal, že to nebude �erná legie... A oddychl si, když asi dvacet kilometr� p�ed sebou, v 
malém údolí, spat�il velkou armádu Bauhausu a Bratrstva, která táhla po jižním pob�eží a likvidovala jednu 
pevnost Legie za druhou. Alespo� bude mít snadn�jší cestu.  
 
Joseph Black s Keronisem, stále v bezv�domí, a mnoha kolegy neustále cestoval tém�� po celé Lun�. Na 
jednom míst� nemohl vydržet n�kdy ani den. Byl mu v patách nejen Kybertronik, ale i Bratrstvo. Zatím se 
zdálo, že jeden o druhém neví. Ale kdyby se o tom dozv�d�li, mohlo by mu to situaci uleh�it. Black proto 
p�ichystal past. Vyslal n�kolik kací��, aby na sebe p�ilákali agenty Kybertroniku, a poté je nechal p�esunout 
k pozici, na které se nacházeli agenti Bratrstva. Po n�kolika pokusech si Kybertronik všiml, že se v blízkosti 
nachází i agenti jiné tajné služby a za�al být opatrn�jší. To dalo Blackovi víc možností, jak se skrýt.  
 
Jeden z Atentátník�, Eva „Nemesis" Rondellová, b�hem jedné své výpravy podzemím nalezla laborato� 
Kací�� i Arghana Keronise v ní. Nikdo jiný tu p�ítomný zrovna nebyl – jen n�kolik stráží hlídalo v okolí. Ron-
dellová nalezla n�kolik dokument�, které obsahovaly výsledky vyšet�ení. Všechny je sebrala, ale její pro-
zkoumávání laborato�e probudilo Keronise samotného, který práv� kone�n� nabyl v�domí. Keronis se ulekl 
toho, kde se nachází a snažil se vyprostit. Tím na sebe upoutal pozornost strážných, kte�í vešli do laborato-
�e.  
 
Rondellová nestihla utéct. Strážní na ni ihned za�ali st�ílet, takže musela bojovat. Její bojové schopnosti ale 
byly skv�lé. Polovinu strážných post�ílela svoji pistolí MP-210 „Lotus", druhou polovinu rozsekala me�em. 
B�hem nastalého zmatku se ale Keronis dokázal uvolnit z pout a utéct pry�. Když bylo po všem, Rondello-
vá se rozhlížela kolem, ale Keronis byl už dávno na út�ku. Necht�la ho ale zatím pronásledovat a tak se 
vrátila do základny. Kací�i, kte�í do laborato�e p�ib�hli po ní, ihned zalarmovali všechny skrýše. 
 
Falotti dostával hlášení od svých jednotek. Bohužel, všechna se shodovala v tom, že zatím nenarazila na 
žádnou základnu �erné legie. Byly pouze spat�eny menší pr�zkumné oddíly, které ovšem byly rychle zni-
�eny. �erná legie prý cht�la zopakovat také ten trik s falešným nouzovým voláním, ale tentokrát bylo vše 
ov��eno, takže se do té pasti už nikdo nechytil. Všechny lidské letouny v oblasti nyní musí vysílat na speci-
ální bezpe�né frekvenci.  
 
Aby posádka Panzercopteru nezahálela, rozhodl Falotti, že si vezmou na starost hlídkování. Panzercopter 
se tedy p�ipojil k malé pr�zkumné letce t�í helikoptér a vydal se nad širou džungli v okolí m�sta Bernheim. 
Dlouho se nic zvláštního ned�lo, aby pak Sternbergová zahlédla n�jaký pohyb pod korunami strom�. Letka 
se p�ipravila na boj, ale nakonec se ukázalo, že tam dole projíždí jen n�jaká tanková eskadra. Falotti ji cht�l 
kontaktovat, ale nikdo mu neodpovídal. Její posádky z�ejm� byly na jiné frekvenci. Když už Falotti získával 
jisté podez�ení, v džungli se ozvalo n�kolik výst�el� a explozí. 
 
Helikoptéry se rozptýlily a sledovaly, co se tam dole d�je. Mezi stromy mohly spat�it menší kohortu �erné 
legie, jak práv� zahájila útok na ony tanky. Ty za�aly ihned st�ílet ze svých mocných zbraní. Teprve nyní   
Falotti jednoho z tank� zahlédl a velmi se podivil nad jeho designem. Rozhodn� to nebyl tank Bauhausu, 
což bylo zvláštní. Žádná korporace, Bratrstvo ani Kartel nenahlásily, že se v okolí Bernheimu nachází jejich 
jednotky. Muselo se tedy jednat o n�jakou tajnou misi, nebo jen o zbloudilou jednotku. Pravd�podobn�jší 
byla ta druhá verze. 
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Sternbergová pro jistotu po�ídila n�kolik fotografií a videozáznam. Poda�ilo se jí zabrat jeden z tank�, práv� 
když vyjel na malou mýtinu. Falotti necht�l zasahovat, ne dokud nebude p�esn� v�d�t, �í ty tanky jsou. 
Zatímco pr�zkumná letka jen ne�inn� létala kolem, tanky rozši�ovaly smrt a zkázu. T�žké kanony st�ílely 
své velkorážní projektily a likvidovaly tak kousky džungle. Palubní kulomety a granátomety kosily p�chotu. 
�erní legioná�i prakticky nem�li šanci. M�li sice raketomety, ale ty se zdály být neú�inné. Za pár minut bylo 
po boji a tanky se daly op�t na cestu. 
 
Falotti se je op�t pokusil kontaktovat, ale vysíla�ka op�t ml�ela. Projížd�l všechny frekvence, ale nikdo mu 
neodpovídal. Bylo to zvláštní. Posádka tank� z�ejm� m�la zakázáno s kýmkoliv mluvit, což podporovalo 
teorii, že ty tanky provádí n�jakou p�ísn� tajnou misi, možná i nezákonnou. Tak se Wilfred rozhodl, že se 
vrátí na základnu a všechno podrobn� nahlásí. Snad od n�koho dostane vysv�tlení. Helikoptéry tankovou 
eskadru chvíli pronásledovaly, ale potom se jim ztratila v husté džungli. 
 
Letka se tedy vrátila zp�t do Bernheimu. Panzercopter Super p�istál a Falotti si to ihned namí�il do velitel-
ství. Sternbergová šla s ním, se zaznamenanými snímky. Místní velitel si hlášení vyslechl, ale nepovažoval 
ho za d�ležité. Ovšem když mu ukázali záznam, za�al se o to více zajímat. Tanky skute�n� nebyly od Bau-
hausu. Ani žádné jeho tajné prototypy �i testovací modely, t�chto bylo mnohem víc a zdály se být pln� p�i-
pravené na boj. Falotti sice p�ipomn�l, že tanky úto�ily na �erné legioná�e, ale velitel mu sd�lil, že tohle 
nemusí nic znamenat. Stále to mohou být tanky �erné legie. Nebylo by to poprvé, co si stoupenci jednoho 
Apoštola vy�izují ú�ty se stoupenci jiného.  
 
Velitel dal Falottimu jasný úkol – musí vypátrat, co je pravým posláním této eskadry. Musí zjistit, komu pat�í 
a kde má opera�ní základnu. Bauhaus musí znát bližší informace, aby mohl vyvrátit jakékoliv podez�ení. 
Zatím si nechá všechno pro sebe, ale pokud se v�c zkomplikuje, bude to muset p�edat Kartelu. A to není 
p�íliš žádoucí, takže se Falotti a jeho posádka budou muset snažit. 
 
Oba tedy nastoupili zp�t do helikoptéry, která se vznesla a vrátila zp�t na ono místo. Tentokrát tu byla sa-
ma, pr�zkumné helikoptéry pokra�ovaly ve svém úkolu. P�istála na mýtinu a celá posádka vystoupila, pro 
jistotu �ádn� vyzbrojená. Falotti p�ikázal, že se musí pokusit shromáždit n�jaké stopy, které tu tanková es-
kadra zanechala. Posádka se potom rozd�lila a každý se vydal prohledávat jednu �ást území. Pátrání ne-
bylo moc složité. Mrtvoly �erných legioná�� byly nalezeny snadno a z jejich t�l byly vytaženy projektily ku-
lomet� a st�epiny granát�. Sternbergová našla otisky pás� a podrobn� je zm��ila a vyfotila. Nábojnice d�lo-
vých granát� nalezeny nebyly, což ovšem nebylo nic zvláštního. Mnoho typ� tank� si vyst�ílené nábojnice 
skladuje, aby mohly být poté znovu napln�ny. 
 
Za pár hodin se posádka vrátila k vrtulníku a naskládala do n�j všechny stopy. Bylo toho dost na to, aby 
zbrojí�i zjistili, kdo munici vyrobil. Pak se pátrání dost zjednoduší. Panzercopter Super se op�t vznesl a 
vydal se zp�t na Bernheim, kde už byl o�ekáván. Velitel základny d�kazy p�edal týmu Diplomatických agen-
t� pr�myslu, kte�í se na podobné p�ípady specializovali. Slíbili, že jakmile se n�co dozv�dí, dají v�d�t.  
Potom naházeli d�kazy do kufru jejich �erné limuzíny a zmizeli kamsi do centra m�sta. Wilfred ale takové-
hle jednání nevid�l moc rád. Znal moc dob�e postupy tajných operací, vždy� se jedné takové sám ú�astnil 
b�hem Velké bitvy o Ganymedes. Jakmile n�kdo n�co zjistí, nechá si to pro sebe, aby bylo zachováno 
utajení. Dost možná ty d�kazy i tajné agenty vid�li naposled.  
  
Lo� Pandora, doprovázená flotilou, doplula k pob�eží Colonie bez v�tších problém�. Admirál Perkyn vyslal 
pr�zkumné letouny a skute�n� se dozv�d�l, že na pob�eží je �erná legie. Zam��il všechny významné cíle a 
informaci odeslal na vesmírnou lo� Edison. Ta vyslala signál a aktivovala obranné satelity s mikrovlnnými 
projektory. T�i postupn� se rozši�ující paprsky ihned klesly na povrch, aby ho zah�ály a zp�sobily explozi 
paliva a munice a popálení živých cíl�. Asi deset minut byl povrch bombardován mikrovlnami. Perkyn pak 
op�t vyslal pr�zkumné letouny, aby obhlédl situaci. Velmi ho zarazilo, když zjistil, že �erná legie utrp�la jen 
velmi malá poškození. Pr�zkumné letouny byly ihned sest�eleny.  
 
Perkyna napadlo, že za to m�že bou�e – husté mraky a déš� natolik oslabily paprsky, že jejich efektivita 
klesla na zanedbatelnou úrove�. Vyslal tedy pokyn, aby palbu zahájily �ásticové kanony na t�ech dalších 
satelitech. Za pár chvil se z nebe snesly t�i paprsky jasn� modrého sv�tla – ale �ím více byly blíže k po-
vrchu, tím byly užší a slabší. Silné elektrické výboje v horních �ástech bou�kových mrak� narušily stabilitu 
paprsk�. A pak p�išlo hlášení, že �erná legie byla vyprovokována k útoku a mobilizuje flotilu. Perkyn na�ídil 
ustoupit – nikoliv ale zp�t ke Kyberportu, ale na volné mo�e. Necht�l nep�átelskou flotilu zavést k pob�eží 
základny Kybertroniku. 
 
Jak se flotila Kybertroniku p�ibližovala do mo�e Cauldron, zachycovala stále hust�jší komunikaci korpora�-
ních flotil. Zdálo se, že Kapitol, Bauhaus, Imperiál, Mishima i Kartel zahájily útok na ostrov Bell Regio. Per-
kyn zkontroloval situaci – flotila �erné legie, která ho neustále pronásledovala, byla dost silná na to, aby 
jeho malou flotilu zni�ila. Proto se rozhodl, že se p�ipojí k ostatním lidským flotilám, od kterých snadno získá 
pomoc.   
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Mezi tím na Lun�, Eva „Nemesis" Rondellová p�inesla získané dokumenty o Keronisovi svým nad�ízeným. 
Ti je pe�liv� prozkoumali – a výsledek byl p�ekvapivý. Zdá se, že Arghan Keronis není oby�ejný �lov�k, 
pokud to tedy �lov�k v�bec je. Jeho imunitní systém je unikátní, možná vznikl um�le, nebo je to jen silná 
mutace p�irozeného. Vypadá podobn�, jako imunitní systémy n�kterých �erných legioná��, nap�íklad Nefa-
rit�. Testy sice neukázaly, že by to bylo zp�sobeno �ernou symetrií nebo Temnou technologií, ale testy 
jsou kací�ské a proto se jim nedá v��it. Inkvizito�i p�ikázali, aby byl Keronis pokud možno co nejd�íve dopa-
den. Bude vyslechnut, prozkoumán Um�ním a poté s nejv�tší pravd�podobností popraven. 
 
Keronis byl mezitím na út�ku. Nyní po n�m šli nejen Kací�i, ale i Brat�i. Agenti Kybertroniku se ho snažili 
najít a zachránit, ale m�li proti sob� p�íliš mnoho nep�átel a p�ekážek. Keronis moc dob�e v�d�l, že do HQ 
se vrátit nem�že, protože tam ho Kací�i budou �ekat. Rozhodl se, že ute�e – nejlépe pry� z Luny. Rozhodl 
se pro Venuši, protože tam byl koneckonc� jeho známý Jesse McKirdis a jeho lo� WarLord a po�íta� Ava-
lon. Nem�l u sebe žádné doklady a tak musel infiltrovat do první vesmírné dopravní lodi, což se mu povedlo 
bez v�tších problém�.   
 
V okolí ostrova Bell Regio se bojovalo už na plné obrátky. Flotila Imperiálu, Mishimy a Kapitolu zaúto�ila ze 
západu a jihu, zatímco flotila Kartelu a Bauhausu úto�ila z východu a severu. Na dálkových radarech se 
také objevily lod� Kybertroniku. Nebylo jich sice moc, ale jejich pomoc se jist� hodí. Flotily �erné legie byly 
kompletn� obklí�ené a trasy, odkud by mohly p�iplout posily, byly od�íznuty lod�mi Bratrstva. 
 
Wilfred Falotti a Laura Sternbergová byli odhodláni najít tu záhadnou eskadru tank� za každou cenu. Jed-
nak aby splnili rozkaz velitele a jednak aby odhalili tajemství d�ív, než tajné služby. Falotti k sob� p�ipojil 
n�kolik bojových a pr�zkumných helikoptér a celá letka se vydala nad džungli. N�kolik hodin prohledávali 
celé okolí m�sta Bernheim, ale marn�. Pak p�išel rozkaz z velitelství, že �erná legie zvýšila svojí aktivitu na 
kontinentu a proto že je nutné zakro�it. Všechno ostatní je nyní vedlejší. Falotti tedy zanechal pátrání a 
odlet�l do akce. Sta�il ale p�ikázat hlídkovým vzducholodím, aby nep�estávaly území sledovat.  
 
Letka se p�esunula do nejohrožen�jších oblastí. Z ostatních �ástí Vzdušné flotily, ale i od pozemních ar-
mád, p�išly informace o postupu a rozmíst�ní �erné legie. Sternbergová všechno rychle zakreslovala do 
mapy a tak se jí poda�ilo vytý�it hranice mezi kontrolovaným a nekontrolovaným územím. Zatím p�evažova-
lo to kontrolované, i když území v moci �erné legie se stále rozši�ovalo. P�ibližn� každé dv� hodiny dostala 
novou sadu informací, která ji p�inutila mapu poupravit. �erná legie postupovala. Bylo z�ejmé, že útoky 
p�ichází z poloostrova Grieg Peninsula, ale zatím je území p�íliš zamo�ené nep�ítelem, takže jakýkoliv proti-
útok je nemožný. Sternbergová však odhalila strategicky d�ležité místo, na kterém by se armády mohly 
dob�e a dlouho bránit. Nejprve je ale nutné tento bod dobýt a vy�istit jeho okolí, což bude práce pro Falotti-
ho a jeho letky. Ten ihned naladil p�íslušnou frekvenci a zavolal posily – hlavn� bitevní vzducholod� a vý-
sadkové helikoptéry.  
 
Za pár hodin je m�l a tak mohl vyrazit. Úto�ná síla byla sice pom�rn� málo po�etná, ale tohle bylo vyváže-
no její výzbrojí a pancé�ováním. Sternbergová navigovala dob�e a požadovaný bod nalezla v celku rychle. 
Bylo na n�m n�kolik vozidel �erné legie, které tu z�ejm� �ekaly na posily. Jakmile jejich posádky spat�ily, 
co se to k nim blíží, sedly ke zbraním a za�aly st�ílet ze všech zbraní. Ale bauhauská letka byla jako kladivo 
a všechna vozidla bez problém� zni�ila. Malá mýtina se doslova zalila ohn�m a nábojnicemi padajícími z 
nebe. Vypadalo to jako ocelový déš�. 
 
Když bylo po všem, bitevní vzducholod� se rozmístily kolem bodu a zaujaly obranné pozice. Výsadkové 
helikoptéry dosedly a vypustily n�kolik oddíl� Džunglového komanda. To se rozeb�hlo do všech stran a 
mýtina tak byla v naprostém bezpe�í. Panzercopter Super na ní p�istál a Falotti si ji mohl prohlédnout zblíz-
ka. Byla dost velká na to, aby se na ní mohli zakopat vojáci a umístit d�lost�elecké zbran�.  
 
Bogues mí�il k armád� Bauhausu a Bratrstva, ale �ím byl blíže, tím více mu bylo jasné, že armáda má potí-
že. �erná legie v p�edních liniích provedla silný útok a postup lidské armády se zastavil. Bogues m�l u sebe 
mapku džungle, takže v�d�l, že tahle cesta vede p�ímo k citadele, a že ona úto�ící Legie pochází z ní. 
Cht�l bitevní zónu n�jak objet, aby neodhalil svoji p�ítomnost, ale nepovedlo se mu to. Nenadálý dopad 
d�lost�eleckého granátu do blízkosti cesty, po které práv� jel, odmrštil jeho auto do �eky. Bogues se po pár 
minutách vyprostil a zachránil všechno své vybavení, které šlo. Vypotácel se na b�eh, hodil tašku p�es ra-
meno a vydal se dál p�šky. Alespo� te� nebude tak nápadný…  
 
Veškeré papírování trvalo nechutn� dlouho. Inkvizitor Krueger musel p�es vrátnici do kancelá�e, kde ho 
poslali ješt� do t�í dalších místností, než byly všechny jeho papíry ov��eny a potvrzeny. Mohl se do svého 
úkolu pustit okamžit�. Nejd�íve se však rozhodl osobn� donést své v�ci do své nové ubikace. Nem�l d�v�ry 
ve všemožné poslí�ky, mohli jeho zavazadla donést b�hví kam. Vyfasoval ješt� p�esné pokyny, kam se má 
vydat a vyrazil ztemn�lými chodbami k ubikacím velících d�stojník�.  
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Ostrý n�ž Temného klauna pro�ízl hrdlo dalšího z Bratr�. Systematicky postupovali chodbami a zabíjeli 
každého, koho nalezli v pokojích. Díky �erné symetrii je nemohl nikdo uslyšet. Hypnotizé�i kontrolovali, zda 
n�které pokoje nejsou zabezpe�eny pomocí Um�ní. Takové byly obcházeny a vraceli se k nim, až když 
byla veškerá ochranná kouzla zlomena. Žádnou mocn�jší ob�� nemohli nechat uniknout. Jako temná smrt 
se pohybovali chodbami Heimburgské katedrály.  
 
Lord no�ních m�r se radoval nad tím, jak jeho plán vychází. Zatímco jeho pod�ízení likvidovali Inkvizitory a 
všechny ostatní Bratry, na které narazili, on si bral na starost Mystiky, na které bylo pot�eba n�co více než 
ostrý n�ž. Pro každého z nich provedl rituál, který se proplížil mezi všemi komplikovanými ochrannými kouz-
ly a zasáhl je v jejich spánku. Mnozí state�n� vzdorovali, ale výsledek byl vždy stejný – smrt. Blaho�e�il 
den, kdy se mu poda�ilo v jedné zapadlé knihovn� tento mocný rituál objevit. Pot�eboval k n�mu jen speci-
ální n�ž, schopný zranit �lov�ka i ve snu, a p�edm�t, který mu byl blízký. A co jim mohlo být bližší než dve�e 
jejich pokoj�, které každé ráno a každý ve�er otvírali a zavírali! Zatím šlo vše naprosto hladce. Z�stali ne-
odhaleni déle než �ekal. Možná se jim nakonec poda�í zabít i n�kolik Inkvizitor� Majoris a Strážc� Um�ní!  
 
Krueger zašel za roh a tam narazil na postavu od�nou v purpurovém plášti s kápí a démonickou maskou. 
Jeho reflexy p�evzaly vládu nad t�lem, bleskov� tasil me� a pro�ízl vet�elci hrdlo. Nev��il svým o�ím. Kací� a 
p�ímo v Katedrále! A podle všeho to mohl být sám St�íbrný démon! Zevrubná prohlídka t�la mu však ukáza-
la, že maska není st�íbrná, že to je pouze oby�ejný kov. To ale nebyla tak dobrá zpráva, jak to mohlo v 
první chvíli vypadat. Znamenalo to, že jich tu m�že být víc.  
 
A m�l pravdu. O kousek dál v chodb� stála další osoba v purpurové kápi. Nevid�l jí do tvá�e, ale podle 
všeho usilovn� sledovala dve�e do jednoho z pokoj�. Absolutn� nevnímala své okolí, takže ji jednou chirur-
gicky p�esnou ranou usmrtil. Pak popob�hl dál chodbou, kde kone�n� našel, co hledal – tla�ítko, spoušt�jící 
tichý poplach. Rozbil ochranné sklo a tla�ítko stiskl. Jen doufal, že pomoc dorazí co nejd�ív, protože každou 
vte�inu m�že zam�ít další Bratr.  
 
Tiše klusal chodbou a pozorn�, využívajíc Rychlosti a Zlepšení smysl�, sledoval d�ní okolo sebe. Narazil 
na kací�e, který zrovna vystupoval z jednoho z pokoj�. Než ten mohl zareagoval, proklál ho svým me�em. 
Kontrola pokoje prokázala jeho nejhorší obavy – nalezl jen rychle chladnoucí mrtvolu. Pokra�oval chodbou 
dál a doufal, že nenarazí na nikoho, kdo by byl nad jeho síly.  
 
Lord no�ních m�r zrovna dokon�il svého prvního Strážce Um�ní, když se k n�mu chodbou p�i�ítil Trooper. 
Okamžit� ho složil, ale to, že za ním následoval druhý a t�etí znamenalo jediné – n�kdo vyhlásil poplach. 
Vyslal proto svou vysíla�kou dohodnutý signál všem svým muž�m, kte�í se sejdou na dohodnutém míst�, 
odkud se jim snad poda�í proniknout op�t ven z Katedrály. Kurgan ho sledoval nervózním pohledem. Musel 
být opravdu nervózní, když svého nad�ízeného oslovil jeho pravým jménem – Charles. Byl jediným, kdo ho 
mezi všemi p�isluhova�i Muawijhea znal. On jediný si ho zasloužil znát. Prošli spolu už tolika v�cmi... pro-
následování Bratrstvem na Marsu, st�et s tajnou službou Kybertroniku na Lun�, souboj se zdivo�elým dé-
monem... Už nespo�etn�krát mu zachránil život a za to mu byl vd��ný. Byl jeho nejv�tším spojencem v 
dobách temna. Jemu jedinému mohl naprosto v��it a on jediný naprosto v��il jemu. Proto mu nelhal. Vy-
sv�tlil, že situace je vážná. Jestli se odsud dostanou živí, to záleží jen na tom, jak moc se už Bratrstvo sta-
�ilo mobilizovat. Oba muži se rozb�hli po schodech dol�. 
 
Inkvizitor Krueger opatrn� sledoval skupinky t�í kací��. Necht�l se na n� vrhnout jen tak, mohlo by se snad-
no stát, že n�kterému z nich se povede š�astná rána. Už-už se chystal na n� vyrazit, když tu se z jejich 
vysíla�ek ozvala �ada krátkých a dlouhých zapípání, na�ež se všichni oto�ili a rozb�hli sm�rem od n�j. Bylo 
mu jasné, o co jde. Svolávají své jednotky dohromady. Opatrn� je z povzdálí sledoval a cestou na�izoval 
voják�m, aby ho následovali. Ob�ti dnešního nez�stanou nepomst�ny! 
 
Keronis se po dlouhém letu kone�n� dostal na Venuši. Lo� mimo�ádn� p�istála na základn� ve Volksburgu, 
prý kv�li zvýšenému nebezpe�í sest�elení obranou �erné legie. Cestující byli dost naštvaní, že skon�ili 
úpln� n�kde jinde, ale Keronis byl rád. Ke Kyberportu to odsud má jen kousek, relativn�. Nasedl do vozidla 
nejbližší transportní kolony, která práv� odjížd�la na sever Colonie. Ale netušil, že v patách má agenty 
Bratrstva... a nyní i agenty �erné legie.  
 
Samoz�ejm�, šli za ním i agenti Kybertroniku, ale ti zatím moc šancí nem�li. To by se ale m�lo co nejd�ív 
zm�nit. Joseph Black dostal informaci o Keronisov� útoku ihned. A nebyl moc rád, že mu utekl na jinou 
planetu. Jeho pán Sargasis jist� nebude rád, ale Black byl jinak velmi schopný kací�, takže nev��il, že by ho 
Sargasis potrestal smrtí. Black mu tedy rovnou poslal zprávu, ve které ho o všem informoval. Odpov�� 
p�išla záhy. Sargasis nebyl tak naštvaný, jak Black p�edpokládal. Spíše naopak. Mohl te� na Keronise vy-
slat své vlastní služebníky. A navíc dal Blackovi úkol – musí podstr�it falešné informace Kybertroniku sa-
motnému. P�esv�d�it ho, že Keronis je ve skute�nosti Kací�, výtvor �erné legie, který se vyhýbá agent�m 
korporace a chce se vrátit ke svým pravým temným pán�m na Venuši, aby p�edal citlivé informace.  
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Black byl nadšen. Mohl nyní provést to, co mu šlo nejlépe. P�ipravit takové falešné d�kazy nebyl problém. 
Lunární komando prohledává všechny podzemní prostory a postupn� odhaluje tajné skrýše kací��, takže 
ukrýt do pár skrýší stopy vedoucí k tomu, že Keronis je Kací�, bylo velmi jednoduché a efektivní. Ve�er 
téhož dne se vojáci komanda vrátili do HQ se špatnými zprávami. Informace se brzy dostala ke 13. exekuti-
v�, která p�es celou Subrealitu vydala jasný p�íkaz. Zrádce, který tak dlouho parazitoval v �adách Kybertro-
niku, musí být nalezen a bez milosti zabit. Agenti Kybertroniku, kte�í šli Keronise zachránit, p�ijali nový úkol 
chladn� a bez jakýchkoliv dotaz�. 
 
Bitva o Grieg Peninsula: Falotti vyslal zprávu pro pozemní jednotky, které obratem potvrdily, že jsou již na 
cest�. Ovšem ta jim bude trvat n�kolik hodin. Do té doby musí kótu udržet pouze Džunglová komanda a 
letouny. Wilfred tedy rozmístil hlídky a na�ídil maximální opatrnost. Pozemní operace nem�l moc rád, byl 
p�eci jenom d�stojník letectva.  
 
Pak p�išlo hlášení od jednoho týmu Džunglového komanda – �erná legie se blíží, p�ímo z poloostrova. 
Podle  všeho se jedná o stoupence Semaie, takže tam musí ležet samotná Sargasisova citadela. Falotti 
svolal svoji posádku, která okamžit� nastoupila do vrtulníku. Ten se spolu s ostatními rychle zvedl a vydal 
se do míst boje. �erná legie zde m�la obrovskou p�esilu, která se navíc skrývala pod korunami strom�. To 
byl ten d�vod, pro� je letecká palebná podpora na Venuši velmi obtížná – protože letouny musí st�ílet v�tši-
nou naslepo skrz v�tve a listy.  
 
A tak to také bylo i nyní. Panzercopter Super pálil kulometné dávky a rakety skrze stromy. Dobrá polovina 
výst�el� však skon�ila ve kmenech. Sternbergová zkusila prozkoumat bojišt� termovizní kamerou, ale 
v džungli byla p�íliš velká teplota, takže žádné jasn�jší cíle vid�t nebyly. Ostatní helikoptéry si vedly podob-
n�. Bitevní vzducholod� spoušt�ly tuny bomb a d�lost�eleckých granát� a trhaly stromy na kusy. �erná 
legie ale neváhala a spustila st�elbu z t�žkých kulomet� a autokanon�.  
 
N�kolik helikoptér šlo ihned k zemi. Vzducholod� se držely déle, ale i ony za�aly pomalu klesat k zemi, 
s prod�rav�nými balony. Jakmile dopadly na zem, utvo�ily dobré úkryty pro bauhauské vojáky, ale i pro 
�erné legioná�e. Pak se na bitevní pole p�i�ítila vozidla, která Falottiho letku ohrožovala ješt� více. St�elba 
z raketomet� a kanon� zni�ila další letouny. Pár zásah� dostal i Panzercopter Super, ale jeho pancé�ování 
to vykrylo. 
 
Falotti kontaktoval pozemní armádu. Dorazí prý za pouhou hodinu, což bylo v tomto p�ípad� p�íliš dlouho. 
Džunglové komando bylo tém�� poraženo, muselo se stáhnout na mýtinu. Wilfred nev�d�l, jestli má �ekat 
dál, nebo zavelet k ústupu. Pak se ale stalo n�co, co ho p�emluvilo z�stat. Stromy náhle popadaly pod va-
hou t�žkých tank�. Na bitevním poli se objevila ona záhadná tanková eskadra. P�ijela z nejmén� brán�né-
ho sm�ru, takže �ernou legii dost zasko�ila. 
 
Wilfred sledoval, jak tanky pálí ze všech zbraní a likvidují Legioná�e pod svými pásy. V duchu d�koval Kar-
dinálovi za jeho pomoc. Tank� bylo celkem dvacet a byly neskute�n� dob�e sehrané. Provád�ly obchvaty a 
údery rychle za sebou, takže Legioná�i nem�li moc šancí, jak se bránit. Jejich raketomety a d�la se p�eori-
entovala z letoun� na tuto novou hrozbu, ale v�tšina jejich výst�el� šla mimo. Ty, které zasáhly, se však jen 
neškodn� svezly po tuhém pancé�ování. 
 
B�hem hodiny se na bitevním poli objevily také první tanky Bauhausu. A za nimi obrovské množství p�cho-
ty, podporované leh�ími vozidly. Semaiovi stoupenci bojovali s fanatickým zápalem a zprvu se zdálo, že 
v citadele jich je snad nekone�no. Nehled�li na vlastní ztráty a kosily vojáky v boji zblízka. Džunglová ko-
manda proti nim však nasadila rota�ní brokovnice a t�žké plamenomety, takže Legioná�i za�ali umírat po 
desítkách.  
 
Bauhauské síly pomalu zatla�ovaly jednotky Legie na poloostrov, a stále hloub�ji a hloub�ji do n�j. Bitva 
byla tém�� vyhrána. Ovšem stalo se n�co, co Wilfred neo�ekával. Nikdo to neo�ekával. Jakmile záhadným 
tank�m došly vhodné cíle, zam��ily svoji palbu na bauhauské jednotky. Tohle bylo velmi záke�né a velmi 
nepochopitelné. Zmatení bauhauští vojáci za�ali umírat, stejn� rychle, jako p�ed chvílí Legioná�i. N�kolik 
bauhauských tank� bylo zasko�eno a zni�eno v podstat� jedním výst�elem.  
 
Wilfred celý ten masakr sledoval a v�bec nic nevnímal. Teprve po n�jaké chvíli se probral a do vysíla�ky 
za�al �vát své rozkazy – všichni se musí okamžit� stáhnout a p�i tom pálit na ty tanky. Sám ihned za�al 
d�lat totéž. Panzercopter Super klesl níže a st�ílel své protitankové rakety. Ale ty záhadné tanky jim velmi 
rychle a mrštn� uhýbaly.  
 
Pak se Panzercopter dostal do zam��ova�e jednoho z nich. Tank zvedl kanon jak nejvýše to šlo a vyst�elil. 
Granát zasáhl helikoptéru do levého motoru, který ihned vypov�d�l službu a za�al ho�et. Posádka byla 
ot�esena a za�ala panika�it. Helikoptéra se dala do nekontrolovatelného letu, pry� z bojišt�…  
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Bogues se blížil k bitevní zón�, cítil to. Zvuky st�elby, výbuch� a �ev monster byly stále hlasit�jší. Když se 
prodíral džunglí, ucítil prost�ednictvím své Ki, že v okolí je nebezpe�í. Tasil wakizashi, zatímco v druhé ruce 
svíral své zavazadlo. Rozhlížel se kolem do kola, s me�em p�ipraveným k útoku. A pak z ke�� vystoupily 
postavy v brn�ních, s puškami namí�enými p�ímo na n�j. Byli to Venušanští hrani�á�i a bylo jich tolik, že by 
je nedokázal v�as pozabíjet. Seržant Hrani�á�� p�ikázal, aby odhodil všechny zbran� a identifikoval se. 
Bogues nemohl nic než poslechnout, ovšem �ekl, že je obyvatelem místní vesnice. Hrani�á�i ho spoutali a 
odvedli do tábora, který Bauhaus a Bratrstvo provizorn� vybudovali. Zde se nacházel Denevius i Piquarde – 
oba shlíželi na mapu terénu a nev�d�li, kudy dál. Bogues se jim p�edstavil, op�t pod svoji falešnou identi-
tou, a nabídl jim pomoc v podob� mapky. Marcus Denevius se vyptával, kde k ní p�išel, ale Bogues jen 
mlžil.  
 
Smyšlená vysv�tlení ale sta�ila Friedrichu Piquardovi. S touto mapkou bude moci armáda p�ejít do protiúto-
ku a zastavit tak p�ísun posil z citadely Vojev�dce nefarit� Sargasise. Tak bude Heimburg a další pob�ežní 
m�sta zachrán�na. Piquarde okamžit� odešel ke svým muž�m a Boguese si nadále nevšímal. Ten si mys-
lel, že z nejhoršího je venku, dokud ho Denevius op�t nespoutal a neposlal do nejbližší základny Bratrstva. 
Bogues nemohl odporovat, nemohl použít své nadp�irozené síly. Musel za každou cenu p�edstírat, že je jen 
oby�ejný �lov�k, a ne tajný agent Mishimy na misi, jejíž cíl by Inkvizito�i z�ejm� stejn� ani nepochopili... 
 
Mezitím v Heimburgu… Už mohli dávno odejít, ale neud�lali to. Vstup do kanaliza�ního systému byl deset 
minut doko�án otev�ený a p�ed ním se shromaž�ovaly p�eživší jednotky. Mohli odcházet kdykoliv postupn�, 
ale Lord no�ních m�r si myslel, že bude lepší, když odejdou všichni najednou. Díky vysíla��m, které nechal 
svým jednotkám implantovat, v�d�l, kdo z nich je ješt� naživu. Jeden jeho muž stále chyb�l a on necht�l 
odejít bez n�ho. M�l na dnešním úsp�chu p�ece stejný podíl jako všichni tady, pro� by on jediný m�l mít 
problémy s odchodem? Uvnit� v�d�l, že i ostatní s ním souhlasí. Ale nemohl riskovat životy všech kv�li 
jednomu. Rozhodl se proto dát mu posledních p�t minut, pak odejdou.  
 
Celá akce m�la naprostý úsp�ch. V Katedrále zavládla panika, která se snad rozší�í ješt� dál po Bratrstvu. 
Jakmile Brat�i uvidí, že p�ed sluhy Temnoty nejsou už v bezpe�í ani na své posvátné p�d�, zaleknou se a 
jejich fanatismus poleví. A to bude chvíle, kdy je Temnota zasáhne nejtvrd�ji. Jakmile se za�nou bát o sv�j 
vlastní život, vytratí se síla jich jakožto celku. Apoštolové už si pak budou muset jen rozebrat zbytky. A to 
všechno jen díky práci St�íbrného démona a n�kolika podobných agent� na dalších planetách. Samoz�ejm� 
žádný z nich se s ním nemohl m��it, to on se stal postrachem celé Slune�ní soustavy a to on bude ten, kdo 
ji srazí na kolena. Nejvyšší kací� všech Apoštol�...  
 
Z p�íjemných myšlenek ho vytrhlo zavrzání dve�í. Všichni jeho muži se postavili do st�ehu a namí�ili zbran� 
na nov� p�íchozího. Op�t poklesli, když si uv�domili, že je to pouze jejich druh. Když se k nim tento opozdi-
lec p�ipojil, Lord zavelel k ústupu. 
 
Krueger a jeho muži pronásledovali kací�e snad p�es celou Katedrálu. M�l pocit, jako by uplynuly celé dny, 
které tráví honbou za svým protivníkem. V �ele jako p�edvoj b�žel jeden Trooper, který sledoval prchajícího 
z nejmenší vzdálenosti. Zbytek jednotky se pohyboval tak, aby vid�l jen záda svého p�ítele. Z�stávali tak 
sice dv� zatá�ky za kací�em, zato se však snižovala šance na odhalení. Pomáhal jim samoz�ejm� také 
jeden Vizioná�, kterého nabrali panika�ícího cestou. Každou chvíli se zastavoval a �íkal, kam p�íšt� ter� 
zahne. Vždy se trefil. Nakonec ohlásil, že ter� dorazil ke svému cíli. Vzáp�tí to potvrdil Trooper v p�edvoji. 
Kruegerovi už bylo dávno jasné, co tak hluboko v podzemí hledají – kanalizaci.  
 
Nemeškal proto a vydal signál k útoku. Všichni jeho muži se nahrnuli malými dve�mi do rozlehlé místnosti. 
Obránci, kte�í se zrovna p�ipravovali na odchod, byli nenadálým vpádem Bratr� tak zasko�eni, že než sta�ili 
spustit obrannou salvu, všichni už byli uvnit� a kryli se. Rozpoutala se krutá p�est�elka. Tém�� každý, kdo na 
sob� nem�l nepr�st�elnou vestu nebo brn�ní, byl ran�n a svíjel se v bolestech na zemi.  
 
A nanešt�stí mnoho t�ch muž� byli Lordovi Kací�i. Kurgan si uv�domil, že takhle to dál nejde. Na chvíli ho 
obklopila temná aura a všechny palné zbran� se zasekly. Situace okamžit� využili jeho zabijáci, trénovaní 
na boj zblízka. Vy�ítili se proti Bratr�m, kte�í zaražen� zkoumali, pro� jejich zbran� nefungují. P�estože se 
sta�ili p�ipravit na obranu, když k nim elitní jednotka dob�hla, nebylo jim to nic platné. Prvotní nápor nemohl 
nikdo ustát. P�esn� mí�ené rány protínali hrdla a bodaly do srdce. Mnohé zbran� m�ly žhavící ost�í, takže 
snadno pronikaly i odolnými brn�ními.  
 
St�íbrný démon se ohán�l svým Me�em �erného ohn� p�ímo uprost�ed nejv�tší skupinky Inkvizitor�. Po 
jeho pravém boku stál Kurgan a kryl mu záda. Oba byli zkušenými šermí�i, tak jejich me�e zasahovaly málo 
chrán�né �ásti t�l a �erná symetrie me�� se postarala o zbytek. Na t�le Inkvizitor� vyskakovaly �erné 
puchý�e a jejich mozek se za�al va�it. A oni byli stále naživu. Boj nemohl dopadnout jinak, než jejich abso-
lutním vít�zstvím. Za chvíli kolem nich nestál nikdo živý.  
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Rozhlédli se po okolí, jak jsou na tom jejich zabijáci. Nevid�li však nic jiného, než mrtvá t�la. Vypadalo to, 
že jsou posledními živými na bitevním poli. Dnes Bratry porazili, ale za jakou cenu? Mnoho dobrých muž� 
položilo životy za jejich ideály. Lord no�ních m�r m�l pocit, že se mu do o�í tla�í slzy, což se mu už dlouhé 
roky nestalo. Tyto muže znal velmi dob�e, provázeli ho na jeho cestách celé v�ky a to v tém�� stejném slo-
žení. A najednou byli všichni mrtví. Jeho pohled se setkal s Kurganovým. Nebylo pot�eba nic �íkat, oba 
v�d�li, co cítí.  
 
Lord m�l najednou pocit, jako by se �as zpomalil, �i tém�� zastavil. V jednu chvíli se díval do o�í svému 
p�íteli, za chvíli už vid�l pouze jeho hlavu, jak opouští své obvyklé místo na krku. Pouze díky léty vycvi�e-
ným instinkt�m použil Rychlost a bleskovým krytem odrazil stejný útok, sm��ovaný i na jeho hrdlo.  
 
Krueger se prohán�l �adami kací�� jako smrtící smrš�. Kolem n�ho bylo spousta jeho muž�, díky jeho ob-
ratnému kli�kování zasahovali nep�átelé je místo n�j. Bylo mu to jedno, jeho život je mnohem d�ležit�jší 
než životy pod�adných Brat�í. Je jeho úkolem p�ežít a zabít St�íbrného démona a získat tak nehynoucí slávu 
a úsp�ch. Proto bodal nep�átele do zad a obratn� se vyhýbal jejich ranám. Jeho muži padali jako mouchy, 
ale na tom nezáleželo. Jich bylo dost a nep�átel málo. Až nakonec zjistil, že probodl posledního z nich.  
 
Rychlým pohledem p�es bojišt� zjistil, že to není pravda. Zbývali dva poslední. Jeden z nich byl dozajista 
sám St�íbrný démon a ten druhý musela být jeho pravá ruka. Díky Rychlosti se jako blesk p�esunul k nim a 
u�al hlavu toho špinavého kací�e. Tém�� se mu povedlo to samé i u Démona, ale ten zkurvenec ránu tak-
tak vykryl.  
 
Následovala další, kterou se mu pokusil podseknout nohy. Op�t ji ale vykryl. Další rána, tentokrát na paži, 
se také setkala s neúsp�chem. Zkusil tedy n�co jiného. Použil fintu, kterou ho u�ili na šermí�ských hodi-
nách v Katedrále. Ušt�d�il protivníkovi dva slabé údery na pravé stran�, pak jeden na levé a zni�ehonic vedl 
silný úder zprava na hlavu. Ten parchant m�l ale neuv��itelné št�stí nebo byl mnohem lepším šermí�em, 
než si myslel, a ránu vykryl. Po chvíli boje mu za�ínalo být jasné n�co jiného – St�íbrný démon p�íliš dob�e 
ovládá styl šermu Bratrstva na to, aby se ho mohl nau�it n�kde u p�ívrženc� Temnoty. Musel se to nau�it 
na stejném míst�, jako on – v Katedrále... To odhalení ho šokovalo tak, že na chvíli ztratil koncentraci. Pro-
tivník vedl silnou ránu p�ímo na t�lo. Krueger ji vykryl a me�e obou protivník� se srazily a z�staly zakleslé. 
Oba dva tla�ili proti protivníkovi nejvyšší silou, jako dokázali vyvinout a síla obou dvou byla díky magii nad-
lidská. Nakonec se k sob� p�iblížili tak blízko, že cítili sv�j dech.  
 
„Zabiju t�!" �ekli souhlasn�. St�íbrný démon byl ale napln�ní té vize o trochu blíž. Krueger najednou ucítil, 
jak mu rukou prochází ostrá bolest. Poznal, co se d�je. Jeho protivník dote� skrýval v rukávu dlouhé žhaví-
cí ost�í, které mu te� projelo p�edloktím. Za�val bolestí a usko�il. Stále ale byl pod velkým silovým tlakem 
protivníka, který ho povalil na zem. Hlavu mu zast�ela mlha bolesti. Spíše vycítil než uvid�l, jak se protivník 
nap�ahuje k smrtící rán�.  
 
Lord vid�l rud� od chvíle, kdy ten Inkvizitor zabil jeho nejlepšího p�ítele. Ve všech jeho pohybech byla znát 
zu�ivost, které nemohl docílit žádným jiným zp�sobem. O chvíli pozd�ji se ješt� stup�ovala, když v Inkvizi-
torovi poznal Kruegera, svého dávného rivala, který ho prakticky poslal do spár� Temnoty. Vztek mu dodal 
vyšší sílu a rychlost, než mohla kouzla. Bojoval s finesou, elegancí a silou, které už nikdy ve svém život� 
nedosáhne. Povalil svého protivníka na zem a bodl me� tam, kde m�l mít srdce. Ve vzteku u�inil zásadní 
chyby – zapomn�l, že Brat�i nosí t�žké brn�ní. Jakmile me� sjel po hrudním plátu, bylo už pozd� chybu 
napravovat. Krueger se odkulil stranou a op�t postavil na nohy. Nanešt�stí byla žhavící �epelí poran�na 
levá ruka, takže me� svíral dál.  
 
Zase šermovali. Lord m�l oproti Kruegerovi obrovskou výhodu – p�esn� znal styl jeho boje, zatímco on jen 
marn� tápal. Dovednosti, získané p�i tréninku v Kací�ských chrámech mu te� p�išly vhod. Další jeho výhoda 
spo�ívala ve žhavené �epeli. Snadno s ní poškozoval protivníkovo brn�ní a rval z n�j celé kusy. Za chvíli 
m�l Krueger na sob� jen cáry toho, co kdysi bývalo t�žkým inkvizitorským brn�ním. Byl zatla�en do defen-
zívy, protože už se nemohl spoléhat na to, že brn�ní mu n�které rány vykryje. Pomalu a jist� byl zatla�ován 
ke zdi. A St�íbrný démon op�t ud�lal chybu. Uklouzl po kaluži krve jednoho z mrtvých. Sice nespadl, ale na 
okamžik ztratil rovnováhu. Než ji získal, tak umožnil protivníkovi p�ejít do ofenzívy. Vykryl jednu, dv� rány, a 
t�etí prošla jeho obranou a zasáhla ho p�ímo do obli�eje.  
 
St�íbrná maska mu zachránila život. Kov zastavil �epel me�e, takže Lord mohl ud�lat krok zp�t a znovu se 
soust�edit na boj. Jenže me� na masce zanechal hlubokou rýhu a prohnul ji. Na levé oko te� nevid�l tém�� 
nic, protože výhled mu zakrýval st�íbrný kov. Bez trojrozm�rného vid�ní nem�l šanci. Musel souboj rychle 
ukon�it, protože pomoc mu rozhodn� nep�ijde. Levou rukou popadl magickou Ob�tní dýku, kterou m�l za 
pasem a za�al se soust�edit na jediný rituál, který mu mohl v dané situaci pomoci.  
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Krueger m�l najednou pocit, jako by jeho nohy a ruce zt�žkly. Pohyboval se jakoby medem, zatímco jeho 
protivník okolo n�j dál ladn� kroužil. Cítil, že už neudrží soust�ed�ní. Pomalu klesl na kolena. Jeho o�i se 
zavíraly, cht�lo se mu strašn� spát. Ale nemohl, nesm�l, musel bojoval. Sesul se na podlahu. Cítil, jak se 
nad ním naklání Kací� s Ob�tní dýkou, ale nemohl s tím v�bec nic d�lat. Jeho ruce odmítaly poslušnost, 
usínal, a byl líný se jakkoli pohnout. Propadal se do š�astné hlubiny spánku, když ucítil dotek chladné dýky 
a svém krku. Ješt� pln� nespal, tak kontrolu nad t�lem p�ebraly reflexy a pud sebezáchovy. S vyp�tím 
všech sil ude�il pravou rukou, ve které stále ješt� svíral me�, sm�rem, kde tušil svého protivníka. Ucítil 
uspokojivé k�upnutí jeho hlavy, ale zárove� podivn� teplý pocit na svém krku a t�žkost v dýchání. Když se 
nadechoval, do plic se mu dostávala krev. Poslední co slyšel, než se propadl do temnoty úpln�, byl pád 
druhého t�la na zem… 
 
Keronis se dostal na severní cíp ostrova Colonia a nastoupil na první parník, který ho odvezl na ostrov, kde 
leží Kyberport. Po n�kolikahodinové cest� se kone�n� dostal p�ed vn�jší obranný perimetr m�sta. P�išel ke 
kontrolní stanici a ohlásil se svým novým jménem a heslem. Jenomže po�íta� to neakceptoval. Keronise 
napadlo, že to zde ješt� není aktualizované a proto zadal své pravé jméno a heslo. Ovšem ani to nefungo-
valo. Naopak – jakmile je zadal, aktivovaly se automatické obranné v�že, které po n�m ihned za�aly st�ílet. 
Keronis sta�il usko�it a schovat se za ze�, ale byl velmi zaražen. 
 
Za pár minut ke vstupní brán� p�ijel nákladní v�z s logem Kybertroniku. Jeho �idi� vystoupil a za�al zadávat 
kódy do kontrolní stanice. Toho Keronis využil, vlezl pod auto a chytil se podvozku. Za chvíli se auto rozjelo 
a Keronis tak infiltroval dovnit�. M�l št�stí, auto zastavilo blízko p�istávací plochy, kde stála lo� WarLord, 
pravd�podobn� i s Avalonem na palub�. Keronise neváhal ani chvíli – pustil se podvozku, vylezl z pod auta 
a rozb�hl se p�ímo k otev�ené nástupní ramp�. To už ale na sebe upoutal pozornost všech voják�. Za�ali 
st�ílet a párkrát se trefili. Zran�ný Arghan se dobelhal dovnit� a zav�el za sebou rampu. Cestou do kokpitu 
poru�il Avalonovi, aby ihned nastartoval motory a p�ipravil se k odletu. Avalon byl o�ividn� stále na jeho 
stran�, protože rozkaz splnil. WarLord se vznesl a manévroval skrz protiletadlovou palbu, která se okamžit� 
spustila. Jeho obranné kanony sest�elovaly všechny �ízené st�ely, které by ho mohly trefit. Za pár vte�in se 
lo� dostala mimo dost�el.  
 
Arghan pro�ítal lodní záznamy. Podle záznamu v Subrealit� to vypadalo, že 13. exekutiva vydala rozkaz 
zabít ho, z d�vodu podez�ení, že je kací�. Ihned si ale všiml, že sí� CDN je pro n�j uzav�ená, takže si bude 
muset vysta�it jen s ve�ejn� p�ístupným Cybernetem. Ale i zde byla velká možnost, že ho Kybertronik skrz 
n�j lokalizuje. Rozhodl se, že bude Cybernet používat jen v nejnutn�jších p�ípadech. Dobrou zprávou bylo, 
že na palub� z�stal jeden Avatar III Ultra, pedipulátor WarLord i ponorka WarLord a všechny palubní robo-
tické letouny. 
 
Letadlová lo� t�ídy Hephaestus plula plnou rychlostí vst�íc korpora�ní flotile. Doprovodná ponorka byla pry�, 
jeden �lun Athena byl zni�ený, druhý m�l vy�azené kormidlo a poškozený pohon. Všechny Ocelové vosy 
byli zni�eny. Z Vážek, které vytáhly komando z ostrova, se na lo� dostaly jen t�i. Lo� pronásledovaly po-
norky �erné legie a zhruba p�ed minutou vyhodili poslední hlubinnou nálož, kterou m�li na palub�. Spoje-
necká flotila našt�stí odpov�d�la na nouzové volání a spustila kanonádu za lo� a donutila tak ponorky 
klesnout hloub�ji. To ovšem nemohlo oddálit nevyhnutelné. Pár torpéd už se dostalo dost blízko a pokud by 
zasáhly lodní šroub, byla by jen otázka minut než by poslaly lo� ke dnu.  
 
Hephaestus je nerychlejší letadlová lo� Kybertroniku, dv� výmetnice falešných cíl� v kombinaci s rota�ními 
kulomety likvidovaly torpéda, ovšem ponorky �erné legie se p�ibližovaly a s každým metrem byl �as na 
likvidaci torpéd kratší a s každým torpédem se zásoba klamných cíl� ten�ila. Kapitán to všechno v�d�l. 
Stejn� tak v�d�l, že spojenecká flotila je jedinou šancí, jak zachránit lo�, ale sou�asn�, pokud se tak stane, 
budou vyžadovat jejich podporu p�i útoku na ostrov, který bezpochyby chystají a to by znemožnilo splnit 
jejich primární cíl, tedy dovést náklad zp�t do Kyberportu.  
 
Když už byli mezi korpora�ními lod�mi, jedno torpédo prošlo palbou kulomet� a protrhlo trup. �ty�i lodní 
šrouby byly vy�azeny a strojovna se nezadržiteln� plnila vodou. To znamenalo, že je jen otázkou �asu, kdy 
se motory zastaví a lo� p�ijde i o poslední zbytky hnací síly. Mnohem horší ale bylo, že lo� p�išla o kormidlo 
a bylo na ostatních, aby uhnuli z cesty. Prakticky jen setrva�ností lo� pokra�ovala skrz flotilu a kapitáni 
ostatních lodí našt�stí sta�ili dost rychle uhnout z cesty. Jen trochu sklouzli po boku mishimského k�ižníku.  
 
Te� už mezi nimi a ponorkami a flotilou �erné legie bylo dost lodí na to, aby byli v bezpe�í, ale stalo se 
nevyhnutelné – motor se zastavil. Strojovna byla zatopena a nebyl zp�sob, jak škody opravit na mo�i. Po-
kud te� projde jediné torpédo, pak je s nimi konec. P�i koncentraci plavidel kolem ho nemají šanci v�as 
zachytit a zlikvidovat. Te� museli �ekat a doufat. Snad korpora�ní flotily udrží �ernou legii na uzd� alespo� 
14 hodin, které pot�ebuje nejbližší lo� Kybertroniku na to, aby se k nim dostala.  
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Major Harison ležel na ošet�ovn�, stejn� jako šest jeho muži, kte�í p�ežili. Ostatní byli bu� na palub� sest�e-
lených Vážek, nebo nep�ežili transport. �ekal, že p�istáním na lodi vše skon�í, ale výbuchy, které rezonova-
ly trupem dávaly jasn� najevo, že zdaleka ješt� nemají vyhráno a že možná smrt ze zbraní �erné legie 
vym�ní za utopení v rozbou�eném mo�i. 
 
Šest flotil obléhalo ostrov Bell Regio. Nejv�tší vliv zde m�l Bauhaus, který ze svých lodí za�al odpalovat 
taktické st�ely V-120 s bojovou hlavicí napln�nou raketami Donnerschlag 4. V-120 vlet�ly hluboko nad 
území ostrova a vypustily sv�j smrtící náklad protipancé�ových raket. Každá raketa byla pe�liv� nasm�ro-
vána na nejmocn�jší vozidla �erné legie – hlavn� d�lost�electvo, protileteckou obranu a t�žké tanky. Tyhle 
prvky totiž výrazn� snižovaly možnost úsp�šného vylod�ní. Po odpálení všech dvaceti V-120, to znamená 
200 raket Donnerschlag, byla obrana ostrova v troskách, i když stále zde bylo dost p�choty a monster.  
 
Sophie Karlsteinová vyslala pr�zkumné letouny, aby obhlédly situaci. Fakt, že nebyly sest�eleny a úsp�šn� 
se vrátily na letadlové lod� dokazoval, že akce vyšla. Sophie vydala povel k vylod�ní. Bauhauské lod� vy-
razily kup�edu, následovány lod�mi ostatních korporací a Kartelu. Když byly dostate�n� blízko, spustily 
vylo�ovací �luny s pozemními vozidly a p�chotou. Stovky �lun� se nezadržiteln� blížily, i když mnoho jich 
bylo potopeno d�lost�elbou lodí �erné legie. Po n�kolika minutách �luny dorazily na m�l�inu, otev�ely své 
rampy a obrovské množství voják� z nich vyskákalo do vody. Vozidla také sjela a brod�ní jim šlo pom�rn� 
lépe, než p�šák�m.  
 
Pob�ežní stanovišt�, které �erná legie narychlo vytvo�ila p�i své invazi, zahájily palbu z kulomet� a d�l. 
Razidé, Pretoriánští stopa�i a úto�níci, Neposkvrn�né fúrie, Biotrollové a Ezoghúlové a mraky Nemrtvých 
legioná�� se doslova vyvalili z džungle a sp�chali na pob�eží, aby podpo�ili obranu. Korpora�ní tanky a 
palebná podpora z lodí je ale rychle likvidovaly. P�esto velké množství korpora�ních voják� padlo a pob�eží 
se brzy zaplnilo mrtvolami.  
 
Nejúsp�šn�jší invazní armádou byl Kapitol. Do �ela svých jednotek nasadil d�stojníky Blood 'n Guts, exper-
ty z CNF vycvi�ené speciáln� pro takového p�ípady. Ti rychle analyzovali situaci a sestavili plán do postup, 
dobytí území a vytvo�ení p�edmostí nutného pro zakotvení v�tších lodí a p�ísun posil. �erná legie se ale 
držela dlouho. Teprve vysazení t�žkých tank� Bauhausu a bitevních pedipulátor� Mishimy p�ineslo zvrat. 
Po t�ech hodinách nep�etržitého boje byla Legie zatla�ena zp�t do džungle a d�stojníci Blood 'n Guts se 
pustili do práce. Nákladní a transportní lod� p�ivezly provizorní kotevní mola a techniku pro vytvo�ení obra-
ny. Za další �ty�i hodiny už bylo vše na svém míst� a na ostrov za�aly proudit pozemní síly.  
 
Námo�nictva vyslala všechny své p�šáky a vozidla, ale armády zde m�ly mnohem v�tší zastoupení. Ty taky 
povedou hlavní útok na portál, podporovány letectvem a námo�nictvem. Bauhauští Venušanští hrani�á�i a 
Džunglové komando byli vysláni na výzv�dy. V džungli našli velmi p�ekvapivé stopy – mrtvá t�la voják� 
Kybertroniku a jejich zni�enou techniku. Vypadalo to, že Kybertronik zde nedávno provedl tajný útok. So-
phie si uv�domila, že tohle byl zdroj toho nouzového volání, které slyšela. Celá v�c ale bude �ešena pozd�-
ji, nyní je d�ležitý útok. Hrani�á�i informovali, že v okolí portálu nejsou jenom legie Algerotha, ale i ostatních 
Apoštol�. Bude velmi složité se tam probojovat, a pak bude nutné prolomit magický štít. O to se postará 
Marcus Denevius, až sem dorazí. Do té doby se musí oblast zajistit. Na mo�i však stále probíhal boj. Na 
západ�, jihu a východ� m�la �erná legie ješt� mnoho flotil, které vedly boj s flotilami lidstva. Ty m�ly za 
úkol zabránit jim, aby se dostaly na sever a zni�ily p�edmostí. 
 
Falottiho letka, stejn� jako bauhauská pozemní armáda, se stahovaly jak nejdál to šlo. Ovšem nezdálo se, 
že by je ty záhadné zrádné tanky pronásledovaly. Falotti v�d�l, že v tomto stavu se nem�že ú�astnit dal-
ších boj� a proto odlet�l na základnu v Bernheimu. Panzercopter Super pot�eboval opravit, doplnit palivo a 
munici. Když kone�n� p�istál, p�ib�hl k n�mu velitel místní základny a požadoval vysv�tlení. Falotti všechno 
nahlásil a zeptal se, jak jsou na tom agenti s tím vyšet�ováním. Zdálo se totiž, že na tohle Falotti sám ne-
sta�í. Velitel ale �ekl, že o nich zatím nic neslyšel, což ovšem bylo pochopitelné. Bauhauská tajná služba si 
cht�la nechat tuhle záhadu pro sebe.  
 
Sternbergovou napadlo, že posádka t�ch tank� se mohla stát ter�em n�jakého kouzla �erné symetrie. 
Nebylo by to nic neobvyklého, vzhledem k tomu, že stáli proti stoupenc�m Semaie. Ale tohle Wilfred vyvrá-
til. Kdyby �erná legie cht�la tanky obrátit na svoji stranu, ud�lala by to už na za�átku bitvy. Tady se muselo 
jednat bu� o n�jaké špatn� zaplacené žoldné�e, nebo n�jakou speciální skupinu, která m�la za úkol n�co 
zakrýt n�co nekalého. 
 
Kapitán lodi Hephaestus na sebe mohl být právem hrdý. Poda�ilo se mu dostat lo� z p�ímého nebezpe�í a 
udržet jí na hladin� do doby, než k nim dorazil lehký k�ižník, který je vzal do vleku. To ale nebylo to hlavní – 
nejd�ležit�jší bylo, že dokázal p�esv�d�it kapitána kapitolské lodi, který se jim za�al pon�kud nep�íjemn� 
v�novat o pravdivosti jejich krycí verze. Vysv�tlil mu, že byli na tajné pr�zkumné misi, jejíž utajení bylo ne-
zbytné proto, aby se minimalizovalo riziko, že se o ní doslechne n�jaký zrádce a donese avízo �erné legii. 
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Pravda, kapitolský kapitán sice zprvu nev��il, ale když šel „s pravdou ven" a �ekl, že také šlo o to vyrukovat 
s taktickými informacemi v pravý �as a ud�lat si o�ko u Kartelu, tak to spolknul i s navijákem.  
 
Pravda, m�l trochu obavy, když byl nucen nechat kapitána promluvit s majorem Harisonem, ale i on podpo-
�il krycí verzi a poskytl mu to, co cht�l slyšet – tedy taktické informace o jednotkách nep�ítele. Tedy alespo� 
n�jaké kusé údaje. O pár hodin pozd�ji se k nim p�ipojil druhý k�ižník, na který byly p�eloženy bedny s ná-
kladem i ran�ní a tato lo�, nezpomalena vle�ením znehybn�né a nap�l potopené letadlové lodi, zamí�ila 
plnou rychlostí ke Kyberportu. 
 
Pozemní maršál Piquarde oslavoval. Informace, kterou získal od Boguese, mu pomohla rozmístit jednotky 
na strategických bodech. �erná legie byla zastavena v pr�smycích a údolích a nemohla pokra�ovat. 
Všechny její jednotky, které pronikly do vnitrozemí, byly rozdrceny letkou bitevních helikoptér pod vedením 
kapitána Wilfreda Falottiho. Bylo to radostné vít�zství, i když b�hem leteckého útoku bylo mnoho stroj� a 
posádek ztraceno. Zbylé helikoptéry nyní pro�esávají terén a likvidují p�eživší Legioná�e. Bratrstvo, pod 
vedením Denevia, se zcela p�eskupilo a odtáhlo sm�rem k pob�eží. Tady už nejsou jeho služby pot�eba. 
Denevius se nalodil na sv�j juggernaught Holy Fury a s velkou invazní flotilou se vydal k pob�eží Bell Regio, 
jehož vody byly doslova zahlceny lo�stvy lidstva. 
 
Zatímco mo�e na mnoha místech ho�elo, tedy p�esn�ji obrovské louže paliva z potáp�jících se lodí, Arghan 
Keronis na palub� svého letounu prolétal okolo. Pod ním zu�ila taková bitva, že si jeho WarLorda nikdo 
nevšiml. Te�, když mu byli všichni v patách, se musel n�jak schovat. Prozkoumal Cybernet a dozv�d�l se o 
opušt�ném ostr�vku v souostroví Graveton. Zadal kurz a za pár hodin již p�ilétával k ostr�vku. Než p�istál, 
otev�el nákladový prostor své lodi a vypustil z n�j ponorku WarLord. Potom p�istál na mýtin� uprost�ed 
džungle a pokácel pár strom�. Jejich v�tve poté natahal k lodi a dokonale ji zakryl. Avatara nechal uvnit�, 
bude tu hlídat a informovat ho o d�ní na ostrov�. Pak si sbalil všechno nejnutn�jší a vydal se k pob�eží, kde 
�ekala jeho ponorka s Avalonem na palub�. Nastoupil dovnit� a vyplul asi p�t kilometr� od ostrova.  
 
V Cybernetu totiž našel zakódovanou informaci jisté tajné agentury Kapitolu, kterou mu pomohl Avalon 
odtajnit. V ní se psalo o podmo�ské základn�, kterou používali bauhauští ropní t�ža�i jako centrum údržby a 
oprav místních ropovod�. Základna je malá, mnohem menší než klasická Dómová m�sta, kterých bylo v 
Polarii dost. Tohle je spíš jen oby�ejná stanice na dn� oceánu, která je opušt�ná od t�ch dob, co bylo zdej-
ší ropné nalezišt� vy�erpáno. Ponorka WarLord za�ala klesat do hlubin, svými reflektory rozhán�la r�zné 
mo�ské živo�ichy. Keronis vše sledoval z kokpitu. Stanice byla zchátralá a neosv�tlená, našt�stí nevypada-
lo, že je n�jak výrazn� poškozena. Ponorka vplula do doku a Keronis vystoupil. Vzduch byl zatuchlý a vlh-
ký, ale bylo št�stí, že tu byl v�bec n�jaký. Po pár minutách našel hlavní energetický rozbo�ova� a nahodil 
generátory. Osv�tlení se rozzá�ilo a n�které po�íta�e se zapnuly. Keronis se mírn� usmál a zamnul si ru-
ce... 
 
Joseph Black shromáždil všechna pot�ebná v�decká hlášení o analýze Keronise a odeslal je Sargasisovi. 
Testy provedené �ernou symetrií odhalily n�co velmi zajímavého – Keronisovo t�lo je extrémn� staré, star-
ší než samotná lidská kultura. Ani to nedávalo smysl, protože že by existoval n�kdo tak starý je nepravd�-
podobné. Pokud ano, �erná legie by se o n�m už dávno dozv�d�la. Když kací�i zkoumali Keronisovu duši, 
zjistili ale, že podléhá n�jaké �asoprostorové anomálii. Nedokázali to p�esn� ur�it, protože než se pustili do 
záv�re�ných test�, subjekt jim utekl. Sargasis informace p�edal Semaiovy, aby si u n�j zvýšil prestiž. Semai 
je poté rozdal ostatním Apoštol�m.  
 
Nejen �erná legie ale pracovala. Bratrstvo vyslalo zatyka� na Venuši, o které si myslelo, že tam Keronis 
utekl. Zpráva se dostala do Heimburgu i Volksburgu a rychle se ší�ila mezi Inkvizitory i Revizory. Je ale 
z�ejmé, že Keronis je prozatím vedlejší. Nejprve je nutné zni�it portál a zastavit ší�ení �erné legie. 
 
Útok na Bell Regio probíhal dob�e, ale �ím více se lidské armády p�ibližovaly do jeho st�edu, tím byl odpor 
t�žší. Našt�stí k ostrovu p�iplula flotila Bratrstva s Deneviem na palub� vlajkové lodi, aby snažení podpo�ila. 
Opustily ji všechny výsadkové �luny, které rychle p�irazily ke b�ehu a vysadily všechny pozemní jednotky, 
které m�lo Bratrstvo zrovna k dispozici. Mezi nimi byl i Denevius, který se spojil s místními veliteli a rychle 
postupoval k portálu.  
 
Cestu bylo snadné najít – celý koridor džungle byl vykácen postupující armádou t�žkých tank�. K portálu 
takhle vedly celkem t�i uli�ky a p�chota a jízda postupovaly desítkami menších. Odpor �erné legie byl dost 
silný, ale s pomocí Bratr� byl na mnoha místech proražen. Mystikové a Strážci Um�ní sesílali ty nejmocn�j-
ší kouzla a spalovaly celé kohorty �erných legioná��. A tak, po p�ti hodinách intenzivního boje, dorazily 
p�ední linie až k portálu. Byl obklopen vysokými obrannými v�žemi, postavenými sice narychlo, ale p�esto 
velmi odolnými. Na jejich vrcholcích byly t�žké kulomety, granátomety a kanony, které zasypávaly úto�níky 
t�žkou palbou. T�žké tanky a ob�í bytosti vystoupily z husté džungle a korpora�ní vojáky doslova drtily.  
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P�edsunuté jednotky bauhauského Džunglového komanda však našly skrytou trasu, kudy je možné nepo-
zorovan� obrannou linií prostoupit. Byla to malá �í�ka, která pramenila kdesi v centru ostrova a vlévala se 
do mo�e. Džunglové komando si vyžádalo n�kolik lehkých �í�ních �lun�, které ihned dostalo. Deset �lun� 
se plavilo po �ece, zcela nepozorováno. Asi p�t kilometr� od b�ehu p�i tom probíhala velká bitva.    
 
Když vojáci pronikli skrz obranu, zakotvili a vydali se do hloubi lesa. Skrývali se v ke�ích, ve vysoké tráv� a 
v mo�álech, takže kolemjdoucí �erní legioná�i je v�bec nespat�ili. Pak vojáci spat�ili n�co jako hlavní 
obrannou pevnost – byl to spíše opevn�ný tábor. Pr�zkumník komanda ho prohlédl dalekohledem a zjistil, 
že uvnit� se nachází p�t níže postavených Nefarit�, kte�í vykonávají p�íkazy svých nad�ízených. Z komanda 
bylo ihned vybráno p�t ost�elova��, kte�í vylezli na stromy a zam��ili své cíle. 
 
Nefarité procházeli po nádvo�í tábora a kontrolovaly stavy svých kohort. Pak velitel komanda vydal rozkaz a 
p�tice ost�elova�� vyst�elila, tém�� sou�asn�. Nefarité dostali zásah do hlavy a padli na zem. V tu chvíli 
tábor ožil, a byl dost naštvaný. Zástupy legioná�� všech Apoštol� vystoupily a za�aly pro�esávat okolní les. 
Te� na �adu p�išla t�žkopalebná podpora. Džunglové komando zahájilo mohutnou palbu z rota�ních kulo-
met�, a za�alo se postupn� stahovat. Jakmile se k Legioná��m na front� donesla zpráva, že jejich p�ímí 
nad�ízení jsou mrtví, za�ali se stahovat k táboru a portálu, což bylo dob�e. Korpora�ní armády ješt� zesílily 
sv�j útok. 
 
A�koliv Pozemní maršál Piquarde prohlásil linii na kontinent� Ishtar Terra za úsp�šn� ubrán�nou, skute�-
nost byla jiná. Legie ze Sargasisovy citadely byly sice zastaveny, ale stále zde bylo dost legií �ty� dalších 
Vojev�dc�. Bauhauská armáda, nyní bez pomoci Bratrstva, bránila linii p�ed nov� p�íchozími jednotkami 
nep�ítele. Wilfred Falotti ve svém Panzercopteru se vrátil z letecké základny pomoci helikoptérovým oddí-
l�m Vzdušné flotily, ale �erná legie si zapamatovala jeho p�edchozí útok a nyní ho �ekala p�ipravená.     
 
Když helikoptéra p�ilétla, bitva již probíhala. �erná legie složená ze stoupenc� �ty� Apoštol� byla rozptýlena 
na širokém území. Vzdušná flotila a pozemní armády se sem postupn� stahovaly, aby mohly Legii obklí�it. 
Panzercopter Super m�l novou zásobu munice a tak nemusel šet�it. Falotti spustil palbu na nejnebezpe�-
n�jší cíle, ale nezapomn�l Sternbergové p�ipomenout, aby sledovala bitevní pole a pátrala po t�ch záhad-
ných tancích. Jestli se tentokrát na bitevním poli objeví, Falotti nebude váhat a zni�í je.  
 
�erná legie se bránila dob�e, byla odhodlaná ubránit své pozice za každou cenu. Legioná�i bojovali do 
posledního muže. Obrovská monstra drtila p�chotu a lehká vozidla bez v�tších obtíží. Stíha�ky a helikopté-
ry kroužily nad džunglí a ost�elovaly úto�ící Bauhausany. Ovšem Vzdušná flotila si po�ínala dob�e. Falotti 
osobn� sest�elil n�kolik desítek vrtulník�. Bylo to snadné, Legie zde m�la pouze lehké podp�rné stroje, 
které nem�ly p�íliš silné pancé�ování.  
 
Horší to ovšem bylo s pozemními jednotkami, které byly op�t dokonale ukryty v hustém porostu. Rakety a 
protiletadlové kanony zp�sobovaly Bauhausu nejv�tší ztráty. Palba byla velmi hustá a bylo obtížné se ji 
vyhnout. V jedné chvíli se stalo, že Panzercopter Super dostal kritický zásah do raketometu… 
 
Kybertronický k�ižník t�ídy Hera proplul bez v�tších potíží až na dohled domovskému Kyberportu. Bez v�t-
ších potíží tedy znamená, že lo� byla stále schopná plavby a nenabrala tolik vody, aby jí to vážn� zpomali-
lo. B�hem své cesty se totiž k�ižník stal opakovan� cílem útok� osamocených ponorek, které potáp�ly zá-
sobovací lod� a jiná plavidla, která se jim nemohla efektivn� bránit. K�ižník nebyl vyzbrojen na boj 
s ponorkami, ovšem díky tomu, že se k n�mu p�ipojily postupn� dv� ponorky t�ídy Chronos, jejichž úkolem 
bylo tyto záškodnické ponorky lovit, dostal se až sem. V moment�, kdy se dostali až do oblasti chrán�né 
inteligentním minovým polem, nebylo pochyb o tom, že jsou z toho venku. Jak to u utajovaných misí bývá, 
tak se v p�ístavu nic zvláštního ned�lo. Jen se jedna lo� vrátila z rutinní monitorovací plavby a bude pot�e-
bovat pár dn� v suchém doku, aby se dala zas dohromady.  
 
Mise byla skon�ena. Byly ztraceny t�i Vážky, všechny Ocelové vosy i veškerý doprovod letadlové lodi, která 
byla znehybn�na a je vle�ena do p�ístavu. Z výsadku na ostrov p�ežilo p�t muž�. P�i jejich stažení z ostrova 
bylo ob�továno šest Attil�. A�koliv toto m�la být malá a nenákladná akce, tak byl výsledek pon�kud jiný. Se 
ztrátou Kyberportského komanda se po�ítalo, ale pokud jde o poškozená a zni�ená plavidla, tak v tomto 
sm�ru p�ed�ily škody o�ekávání. A co z toho? N�jaké neužite�né informace o rozložení sil na ostrov� a to, 
že p�ipravili �ernou legii o zásilku zbraní, n�jaké bezvýznamné kací�e a legioná�e, pár Pretoriánských úto�-
ník� a n�kolik letadel. Zp�sobili �erné legii jen o n�co málo v�tší škody, než �erná legie jim, ovšem není 
pochyb o tom, že pro Kybertronik jsou tyto ztráty citeln�jší než pro �ernou legii.  
 
Nejednalo se o nic tak strašného, ale byl tu há�ek. Se zmizením Keronise bude t�žké najít dostate�n� 
schopného v�dce, který by mohl být nasazen na výzkum získané �erné technologie. A bez bližších znalostí 
�erné technologie nebude možné dále vylepšovat stín�ní proti Symetrii. Pokud tento problém nevy�eší, 
byla celá tahle mise zbyte�ná.  
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Vzhledem k afé�e s Keronisem a zvýšenému zájmu Bratrstva by však takovýto výzkum nebyl zrovna vhod-
ný. P�inejmenším ne te�. Získané p�edm�ty budou uloženy do zape�et�ných schránek a odvezeny na n�-
kterou odlehlou základnu, kde budou uschovány do doby, než se na nich bude moci za�ít pracovat. I v 
p�ípad�, že by se to provalilo, pak nebude problém svalit vinu na velení základny – problém by to byl v mo-
ment�, kdyby se �erná technologie našla v n�jakém centru Kybertroniku.  
 
Bez ohledu na to, jakou silou nyní �erná legie ude�ila, je boj s ní b�h na dlouhou tra� a tak se v budoucnu 
snad najde p�íležitost, jak takto získaný materiál využít. Stále tu však byl problém jménem major Harison. 
A�koliv se o jeho užite�nosti nedalo pochybovat, nebylo možné ani pop�ít, že zp�sobuje i velké škody. Na-
konec se tento problém však elegantn� vy�ešil. Major Harison bude p�evelen k jednotce, která má brzy 
p�ejít pod taktovku Kartelu a rozší�it sbory Doomtrooper�. 
 
Panzercopter Super se zmítal v plamenech. Zni�ení jeho palubní zbran� zp�sobilo zažehnutí munice. I 
když byla skladována v odd�leném, dob�e pancé�ovaném prostoru, tlaková vlna narušila integritu trupu. 
Celé pláty pancí�e odpadly a v boku se zjevila velká díra. Bombomet�ík byl na míst� mrtev. Teplota v zadní 
�ásti helikoptéry tak narostla, že oba kulomet�íci vzplanuli. Sternbergová duchap�ítomn� popadla hasící 
p�ístroj a za�ala na n� poušt�t p�nu. Ale nesta�ilo to, za chvíli byli mrtví. Celá pilotní kabina se zaplnila 
dýmem a nedalo se v ní po�ádn� dýchat. 
 
Wilfred Falotti d�lal, co um�l. K�e�ovit� svíral knipl a snažil se stroj ovládnout, aby s ním mohl bezpe�n� 
p�istát. Ale šlo to špatn�. Pak došlo k další explozi – levý motor se rozlet�l na kusy. Následovala druhá 
exploze, b�hem které letoun p�išel o pravý motor. Zbýval mu už jen jeden, prost�ední. Ten ale p�íliš výkonu 
neposkytoval. Helikoptéra za�ala prudce klesat. Aby znovu nabrala výšku, musel Falotti shodit všechny 
bomby, které ji dosud tížily v nákladovém prostoru. Stiskl tla�ítko a pumovnice za�ala postupn� odhazovat 
jednu za druhou. Bomby dopadaly na zem a devastovaly džungli. Bezd�ky tak helikoptéra zni�ila n�kolik 
oddíl� Legioná��. 
 
Pak se zásoba bomb vy�erpala a helikoptéra se odleh�ila. Wilfred nad ní získal �áste�nou kontrolu a srov-
nal kurz. Jenomže nemohl let�t p�íliš daleko. B�hem exploze se z�ejm� protrhly palivové nádrže. Helikopté-
ra znovu ztrácela výkon. Falottimu i Sternbergové bylo zcela jasné, že musí nouzov� p�istát – a to okamži-
t�. Sternbergová vyhlídla vybombardovanou �ást lesa. Byla sice obklí�ená �ernou legií, ale na tom te� 
nezáleželo. Falotti nastavil kurz a helikoptéra se �ítila k zemi. Oba �lenové posádky se pevn� p�ipoutali ke 
k�esl�m, protože náraz bude z�ejm� dost silný. Panzercopter Super klesal jako kámen. B�hem p�ti vte�in 
dosáhl zem� a prudce se do ní zabo�il… 
 
Když se Falotti probral z bezv�domí, zjistil, že helikoptéra je obklí�ená n�kolika desítkami �erných legioná-
��. Laura stála u dve�í do kabiny, v rukou svírala karabinu a st�ílela z ní na všechny okolo. Falotti po chvíli 
šáhl pod k�eslo, vytáhl druhou karabinu a p�idal se ke své kopilotce. Ta již prý zavolala o pomoc, ale bau-
hauští vojáci mají dost problém�, takže bude trvat n�jakou dobu, než se k nim probojují. Do té doby musí 
odolávat sami. Oba st�íleli, jak nejlépe dovedli. Legioná�i padali jeden za druhým. Ovšem munice docházela 
závratným tempem. Když došla úpln�, Wilfred a Laura už moc šancí nem�li. A záchrana stále nikde. 
 
Legioná�i se p�ibližovali a neustále st�íleli. Laura a Wilfred nasko�ili do kabiny a zamkli se v ní. Bylo zcela 
jasné, že dnes zem�ou. Otázkou bylo pouze jak. Pak nastalo ticho, protože Legioná�i ve st�elb� ustali. Uv�-
domili si, že protivník se už nem�že bránit. A oba p�eživší v�d�li, co s takovými lidmi Legioná�i d�lají. Chytí 
je, zajmou a p�em�ní ve svých distorzních komorách na Nekromutanty, nebo n�co mnohem horšího. Kaž-
dopádn�, osud horší než smrt. Wilfred pohlédl na poslední bombu, která dosud zbyla v pumovnici. Laura 
chápav� kývla. Legioná�i se už za�ali dobývat dovnit�. Jejich zmutované pa�áty už sahaly na �erstvé lidské 
maso ve snaze chytit ho a vytrhnout.  
 
Falotti i Sternbergová se spole�nými silami zap�eli a vší silou vrazili do detonátoru na špi�ce bomby. Násle-
dující exploze roztrhala helikoptéru na kusy, které se rozlet�ly po celém okolí. Tlaková vlna nad�lala z Le-
gioná�� jen krvavou b�e�ku. Bauhauští vojáci, kte�í tuto oblast sledovali dalekohledem, si všimli velké 
ohnivé koule na míst�, kde do té doby ležela havarovaná helikoptéra. Rychle pochopili, co se stalo, a odvo-
lali záchranné týmy. Bylo po všem. 
  
Vyšet�ování Bauhausu došlo k záv�ru, že ony záhadné agresivní tanky postavilo ve skute�nosti Bratrstvo. 
Jejich vývoj za�al již za Velké bitvy o Ganymedes. Bratrstvo na n�m již n�jakou dobu shromaž�ovalo tech-
nologii, kterou tam Kybertronik zanechal b�hem Ganymedského incidentu. Ze získaných vzork� a sou�ás-
tek postavili Brat�i v p�ti tamních tajných základnách dvacet UI bitevních tank�. Tyto tanky byly naprogra-
movány k útoku proti lidstvu. M�lo to vypadat tak, že tyto tanky zkonstruoval Kybertronik a poskytl je �erné 
legii a ta je následn� použila pro své ú�ely. M�l to být usv�d�ující d�kaz, že Kybertronik spolupracuje s 
Temnotou. Nakonec ale v programování došlo k n�jakým zkrat�m, takže se tanky obrátily nejen proti lid-
stvu, ale i proti �erné legii. A takový výsledek se jako p�esv�d�ivý d�kaz p�íliš nehodil. 
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Mortifikáto�i Bratrstva se ale postarali o to, aby se toto zjišt�ní nikdy nedostalo na ve�ejnost – agenty Bau-
hausu jednoduše uml�eli a všechny d�kazy a hlášení zni�ili. Všechny tanky byly posléze nalezeny a zni�e-
ny bauhauskou d�lost�elbou tak mohutnou, že po sob� nezanechaly žádné použitelné stopy. Bratrstvo 
projekt ukon�ilo. 
 
Když byla oblast džungle vy�išt�na, Bauhaus nalezl trosky Panzercopteru Super. Byly zcela zni�ené, takže 
helikoptéru už rozhodn� nešlo opravit. Firma Klein Helitek došla k záv�ru, že tento prototyp m�l p�íliš mno-
ho vad, které ho nakonec stály jeho existenci a život p�ti �len� posádky. Projekt Panzercopter Super byl 
proto okamžit� zastaven. Firma se rozhodla pokra�ovat ve vývoji jiné helikoptéry. 
 
Wilfred Falotti a Laura Sternbergová byli posmrtn� vyznamenáni vysokými medailemi, stejn� jako jejich 
pod�ízení. Ironií bylo, že se nikdy nedozv�d�li, co byly ty záhadné tanky za�, i když b�hem Velké bitvy o 
Ganymedes sami bránili výzkumné základny, které za n� byly vlastn� zodpov�dné. Bauhauská Vzdušná 
flotila p�išla o mnoho schopných pilot�, kte�í se dokázali vyrovnat i t�m z Kapitolu. Bude trvat dost dlouho, 
než vycvi�í další… 
 
Na ostrov� Bell Regio se úto�ná síla Bratrstva kone�n� probojovala až k portálu. Obranné v�že byly zatím 
rozst�íleny d�lost�elbou z bauhauských houfnic. Denevius se vyzbrojil svým AC-41 Rozh�ešitelem v jedné a 
me�em v druhé ruce. Zhluboka se nadechl, pomodlil se ke Kardinálovi a Sv�tlu a rozb�hl se do bitvy. Tohle 
bylo poprvé za dlouhou dobu, co se utká s nep�ítelem tvá�í v tvá�. Rychle vzpomínal na všechna svá cvi�e-
ní šermu a st�elby, ale �asu na to moc nem�l, protože sotva co vyb�hl, objevil se p�ímo proti n�mu Nemrtvý 
legioná�. Denevius neváhal ani chvíli a me�em ho p�esekl vejp�l.  
 
Ani nev�d�l jak, ale najednou se ocitl uprost�ed oddílu Nemrtvých legioná��. Sekal kolem sebe me�em a 
�et�zovým bajonetem kulometu a porcoval nep�átele na kousky. Vojáci Bratrstva byli všude kolem a bojova-
li dost state�n�. Za chvíli se k nim p�idali i vojáci korporací a Kartelu. Za pár dalších minut se už síla dostala 
až k portálu samotnému. Denevius zahlédl n�kolik Mystik�, jak sesílají kouzla chránící postupující vojáky. 
Jinak by totiž hustou palbu kulomet� nikdo z nich nemohl p�ežít. 
 
Džungle okolo portálu byla vykácená a zem� zcela spálená, takže pohyb tu byl snadn�jší. Jakmile se dostal 
Denevius na dosah, na nic ne�ekal, odhodil zbran� a za�al kouzlit. Ihned ho obklopili jeho v�rní spolubo-
jovníci, aby ho chránili vlastními t�ly. Denevius se rozhodl seslat n�kolik kouzel z r�zných aspekt� Um�ní, 
aby byl efekt co nejsiln�jší. Pono�il se do hlubokého transu, polohlasn� mumlal za�íkávadla a rukama na-
zna�oval r�zná gesta. Jeho postava za�ala zá�it.  
 
Ale Inkvizitor cítil, že magické pole okolo portálu je na n�j p�íliš silné. Nemohl ale p�estat, jinak by se mu to 
už nikdy nepovedlo. Navíc zaslechl hlášení voják�, že Mystikové padli, takže nejlepším kouzelníkem je zde 
práv� on. Všechno te� záleželo jen na n�m. Soust�edil všechny své psychické síly k jednomu mohutnému 
magickému úderu. O pár vte�in pozd�ji se bitevní pole zalilo bílou zá�í, p�es kterou nebylo nic vid�t.  
 
Pak zá�e zanikla a vojáci zjistili, že d�lost�elecké granáty mohou dopadat až na kamenný povrch portálu. 
Všechno co mohlo st�ílet, st�ílelo. Granáty, projektily, rakety, bomby – všechno se soust�edilo na portál, 
který byl pomalu drcen na kousky. �erní legioná�i se cht�li bránit, ale z�ejm� je ta zá�e n�jak oslepila, takže 
byli v�tšinou dezorientovaní a jen tak pobíhali okolo. Za chvíli se portál zhroutil sám do sebe, což vyústilo v 
další výboj zá�e, tentokráte temn� �ervené.  
 
Do p�l hodiny byla �erná legie v okolí portálu zni�ena. Do p�ti hodin byla vyhnána z ostrova, a o pár dal-
ších hodin pozd�ji byla zahnána i její flotila. Brat�i prohledávali bojišt� okolo portálu a v kamenných ruinách 
našli Denevia. Byl v bezv�domí. Seslání kouzla ho velmi vy�erpalo. Inkvizitor byl proto ihned odvezen do 
Heimburgské katedrály. Ostatní vojáci zatím oslavovali, nejvíce tedy Bauhaus.    
 
Bauhauské Ministerstvo Pravdy ješt� ten den shromáždilo všechny videozáznamy svých vále�ných zpravo-
daj�, které upravilo pro pot�eby korpora�ní propagandy a vypustilo do éteru. Ob�ané Bauhausu si tím zpra-
vili svoji pokleslou morálku a dokonce je to vyburcovalo k akci. Následné útoky Bauhausu zabraly všechna 
území, která mu �erná legie vzala, hlavn� tedy posvátné místo na poloostrov� Cardinal Peninsula. 
 
Situace v Heimburgu se uklidnila, kací�ské operace byly ukon�eny brutálními zásahy bauhauských bezpe�-
nostních sil a Inkvizice. Celý povrch Venuše byl prozkoumáván, ale zdálo se, že �erná legie se stáhla do 
svých území a už žádné další útoky nechystá, alespo� prozatím. Každopádn�, Velká bitva o Venuši byla 
zatím nejv�tší ze všech Velkých bitev a vyžádala si nejv�tší ob�ti. Je z�ejmé, že p�íští Velká bitva, pokud 
n�jaká bude, bude mít rozhodující vliv na sílu lidstva. Ale a� dopadne jakkoliv, ta další bude už zcela jist� 
osudná… 
 
Velká bitva o Venuši trvala od 6. �íjna do 2. prosince 1288 YC. 
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Frakce Nasazeno voják� KIA MIA P�eživší 
Bauhaus 90.000 45.000 1.030 43.970 
Kapitol 70.000 33.000 355 36.645 
Mishima 60.000 28.000 202 31.798 
Kybertronik 40.000 19.000 39 20.961 
Imperiál 50.000 30.000 108 19.892 
Kartel 40.000 25.000 254 14.746 
Bratrstvo 50.000 39.000 745 10.255 
Lidstvo (celek) 400.000 219.000 2.733 178.267 
�erná legie (celek) 550.000 220.000 3.845 326.155 
 
 
 
 



30 

 


