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MUTANT CHRONICLES 
GREAT BATTLE FOR VICTORIA 

 
 
Od Velké bitvy o Ceres uplynuly dva roky. Kybertronik zcela obnov il všechny ztráty, které utr-
pěl v p ředchozím velkém tažení. P řesto však v relativní blízkosti Ceresu z ůstalo n ěkolik zákla-
den Černé legie. Ovšem ty te ď nejsou ani zdaleka hrozbou. Černá legie zcela obrátila svoji po-
zornost na asteroid Victoria, baštu korporace Imperiál. A ďábelské plány p ěti Apoštol ů jsou 
tentokrát mnohem precizn ější.  
 
 
Již před dvěma roky dostal Imperiál hlášení, že Černá legie přeskupila své flotily do blízkosti Victorie. Teh-
dy, ihned po skončení Velké bitvy o Ceres, převelel své jednotky do obranných linií. Po dva dlouhé roky 
flotily Černé legie napadaly pohraniční asteroidy, ale Imperiál bojoval více než statečně. Vojáci věděli, že 
pokud neuspějí, bude to konec jejich korporace.  
 
Kartel samozřejmě poskytnul veškerou svoji pomoc a tak i on má velkou zásluhu na přežití korporace. 
Ostatní korporace, a dokonce i Bratrstvo, dlouhou dobu mlčely a z bezpečné vzdálenosti sledovaly šarvátky 
mezi Imperiálem a silami zla. Ovšem to se teď razantně změnilo. Černá legie dokončila svůj dlouho připra-
vovaný plán. Poučila se z chyb, které udělala v předchozím tažení. 
 
Na asteroid Harig přesunula další obří teleportační portál, který ihned začal přesunovat gigantické legie. 
Apoštolové poslali své Vojevůdce nefaritů, aby dohlédli nad celou operací. Raantius, Algerothův služebník, 
postavil svoji citadelu na asteroidu Yugan. Prongor, Demnogonisův poskok, vybudoval svoji citadelu na 
asteroidu Iriki. Senthesius, služebník Ilian, postavil svoji citadelu na asteroidu Solomin. Lyxun, Muawijheův 
sluha, vybudoval svoji citadelu na asteroidu Numaguti a nakonec Qaiana, služebnice Semaie, vybudovala 
citadelu na asteroidu Ypres. 
 
Nejvyšší slovo z těchto Vojevůdců má však Raantius. To on zahájil tuto operaci a shromáždil své nejlepší 
mágy na asteroid Yugan. Senthesius provedl totéž na asteroidu Solomin a Qaiana zas na asteroidu Ypres. 
Když bylo vše nachystáno, Raantius dal příkaz. Tři skupiny mágů společnými silami seslaly mocné kouzlo 
Černé symetrie. Ze tří asteroidů vyrazily obrovité rudé paprsky směřující na Harig. Aby byly ještě silnější, 
podporovali je i mágové Lyxuna a Prongora. A tak z asteroidu Iriki vyrazily další dva paprsky, jeden oblou-
kem směřující na Solomin, druhý na Yugan. Z asteroidu Numaguti vyrazily paprsky, taktéž obloukem, na 
asteroidy Ypres a Yugan. 
 
Když měly tři hlavní asteroidy dostatek energie, začaly produkovat menší paprsky směřující volně do pro-
storu a končící po pár tisíci kilometrech. Paprsky směřující přímo na Harig nyní dodávaly tolik energie, že 
se síla teleportačního portálu mnohokrát zvýšila. Po několika hodinách sesílání kouzla se vytvořil mohutný 
paprsek směřující rovnou na povrch Victorie.  
 
A tehdy korporační flotily v dálce spatřily gigantický symbol Algerotha – rudý kříž, na jehož spodním konci 
se nalézala Victorie, v jeho středu asteroid Harig, na horním konci Yugan a po stranách Solomin a Ypres. 
Bylo to jako znamení smrti, které jasně naznačovalo, co Černá legie chystá. Necelou hodinu poté byla hlá-
šena invaze jednotek Černé legie přímo na Victorii. Teleportační portál tentokrát posílal své armády přímo 
do srdce nepřátelského území. Imperiál vyslal prosbu o okamžitou pomoc a zbytek lidstva, který si moc 
dobře pamatoval, co se stalo u Ceresu, přiletěl na pomoc. 
 
John Anderson nyní slavil několik vítězství. Byla to velmi těžká doba, po celé dva roky bojoval na palubě 
HSSS Avenger se Třetím svazem flotil Imperiálu, aby Legii zastavil. Zdálo se, že se mu to prozatím podaři-
lo. Legie se zastavila několik desítek tisíc kilometrů od Victorie. Imperiální flotily s velkou podporou Kartelu 
se držely oproti obrovské přesile. Další zprávou bylo dokončení prototypní lodi HSSS Victory 2, která měla 
mnoho vylepšení. Byla slavnostně vypuštěna z doků a Anderson převelen na její můstek. Jelikož jeho nad-
řízený ze 17. anti-legijní flotily onemocněl, byl také povýšen do čela celé flotily. 
 
Anderson ihned nařídil mobilizovat všechny zálohy. Vyslané průzkumné lodě hlásily, že ten energetický 
paprsek vyzařuje jakési záření, které přetěžuje palubní systémy. Proto bylo vydáno doporučení, aby se 
žádná loď nepřibližovala k paprsku na 500 kilometrů. Bóje, které byly do paprsku pokusně vypuštěny, ex-
plodovaly, jakmile se dostaly do jeho středu... 
 
Kapitol vyslal znovu admirála Martina Goldberga s lodí CSS Morningstar, aby narychlo vybudoval obranné 
základny. Goldberg se svými jednotkami přistál na terraformovaném asteroidu Massalia a vyslal také oddíly 
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na asteroidy Bonus a Pythagoras. Bauhaus tentokrát vyslal štábního admirála Bruna Borgiu na Duke Bor-
gia, bitevní lodi třídy Bernheim, aby i on vybudoval obranu. Mohutné bauhauské flotily spojily síly s Kapito-
lem a začaly pracovat na společném systému opevnění. Borgia nařídil obsadit asteroid Kovalevskaya a 
přilehlé asteroidy Euler a Diesel. 
 
Kybertronik byl na místě jako první. Ve skutečnosti, Kybertronik měl v této části Pásu asteroidů již několik 
svých základen dávno před útokem Legie. Tehdy byly zaměřeny na boj s Imperiálem, ale to se teď zřejmě 
změní. Hlavní vojenská základna umístěná na asteroidu Sikorsky je nebezpečně blízko asteroidu Yugan, 
který ovládla Černá legie. Jenomže Černá legie buď o přítomnosti Kybertroniku neví, nebo ji ignoruje.  
 
Dalšími základnami Kybertroniku jsou asteroidy Vorovich, Rubens a Lobachevskij – všechny na opačné 
straně, než kde probíhají hlavní boje. To je výhoda, protože Kybertronik může provést zákeřný útok přímo 
do zadních linií Legie. Ovšem na druhou stranu, je kompletně odříznut od zbytku lidských sil.  
 
13. exekutiva si byla vědoma této, řekněme, velmi nebezpečné situace. Nechtěla dopustit, aby Kybertronik 
tyto asteroidy ztratil. Musely přežít za každou cenu. Proto byl do oblasti vyslán Arghan Keronis, zkušený 
vědec a stratég. Dostal za úkol převzít velení nad všemi zdejšími jednotkami a zformovat obranu a případný 
protiútok. 
 
9. exekutiva, ředitel divize MCR (Military Conflict and Resolution), informovala velitele základny na Sikorsky, 
majora Takuro Togina, aby se připravil na přílet Arghana Keronise. Togino bere celou věc na vědomí a 
nařizuje připravit jednotky do akce pro případ, kdyby Černá legie zaútočila. Pak se ptá svého spolupracov-
níka, admirála námořnictva Antona Ennetta, jestli něco o tom Keronisovi neví. Ennett říká, že před dvěma 
roky sloužil na lodi Da Vinci jako kapitán a tehdy se s Keronisem setkal osobně. Je to prý taktický génius, 
který pomohl vyhrát celou bitvu.  
 
Menší flotila Bratrstva byla shodou okolností poblíž Pásu asteroidů, kde na příkaz Kardinála hlídkovala pro 
případ, že by Černá Legie podnikla útok proti někomu jinému, než Imperiálu. Další shodou okolností vedl 
danou flotilu Inkvizitor Majoris Charles Rousseau, který byl, další shodou okolností, stále ještě vyšetřován 
pro podivné okolnosti a neshody, které provázely úmrtí Inkvizitora Majoris Bukovského. Přednášení důkazů 
a svědectví se táhlo už dva roky a pomalu se blížilo ke konci. Ke konci, který byl pro Rousseaua velmi 
špatný. V nejhorším případě mu hrozilo označení za kacíře a poprava. Proto také dostal ten v současnosti 
nejnebezpečnější úkol, na jehož plnění dostal jen směšně malou flotilku.  
 
Rousseau byl zrovna ve své kajutě na lodi Sanctus, když přišlo hlášení z můstku. Ihned dorazil a na hlavní 
obrazovce spatřil obrovský zářící symbol Algerotha. Rousseau ihned nařídil vyslat zprávu do Katedrály na 
Luně, aby poslala všechny lodě, které má k dispozici. Tohle současná Rousseauova flotila nezvládne. Když 
byla zpráva vyslána, Sanctus a jeho doprovod zamířily k asteroidu Tanuki, který je dobře kryt za mrakem 
menších asteroidů. Zde bude flotila čekat na přílet posil. 
 
Mezitím na Venuši... Volksburgská banka měla zrovna zavřeno, právě v ní totiž probíhalo ukládání velmi 
cenné věci, takže bezpečnost byla zvýšena na maximum. Všude byli policisté BLEU, nejvíce v hlavní 
vstupní hale v přízemí. Zde čekali, až se dvojice osob, která tu cennou věc přinesla, vrátí a vyřídí potřebné 
formuláře. Všechno šlo podle plánu, dokud se v hlavních dveřích neobjevil muž v černém dlouhém kabátě, 
v černých botách a černých kalhotách, s černými slunečními brýlemi na očích. Policisté, kteří zrovna stáli u 
dveří, si záhadného muže ihned všimli, ovšem byli jaksi zaskočeni jeho rázným krokem – jakoby věděl, kam 
jde. Policejní důstojník se však postavil muži do cesty a chtěl vědět, kdo vlastně je a co tu chce. 
 
Muž, aniž by cokoliv řekl, sáhl do pod kabát. Důstojník předpokládal, že muž chce vytáhnout identifikační 
průkaz z náprsní kapsy, ale mýlil se. Muž vytáhl pistoli a jedním výstřelem doprostřed čela důstojníka zabil. 
Ostatních pět policistů, kteří měli zrovna v přízemí službu, ihned tasilo své revolvery HG-25 a muže, který 
stál nehnutě na místě, obklíčili ze všech stran. Velmi rázně požadovali, aby odhodil zbraň a dal ruce za 
hlavu. Muž je však s ledovou klidností ignoroval, udělal rychlou otočku kolem dokola, přičemž šel do dřepu 
a zároveň z pod kabátu vytáhl druhou pistoli. Byl to velmi rychlý sled akcí, na jejichž konci byli čtyři policisté 
mrtví – ne od jeho pistolí, ale od kulek svých vlastních revolverů. Když muž udělal onen prudký pohyb, poli-
cisté instinktivně stiskli spouště, ale protože stáli v kruhu proti sobě a mezi sebou neměli žádný objekt, dvě 
dvojice se zastřelily navzájem. Pátý policista zůstal naživu, protože proti němu nikdo nestál, ale jen na ma-
lou chvilku. Dřepící muž do něj totiž poslal dvojici kulek, které ho odhodily dozadu a srazily mrtvého na 
záda. 
 
V tu chvíli se rozezvučel alarm. Skryté kamery zachytily přestřelku v přízemí a dalších čtyřicet policistů 
seběhlo ihned dolů. Muž se moc daleko nedostal, slyšel blížící se skupinu nepřátel a tak přepnul své pistole 
do automatického režimu. Policisté vybíhali ze všech dveří a velmi rychle tak zaplnili halu. Muž byl znovu 
obklíčen ze všech stran, ale policisté byli tentokrát ve velké přesile. Kdyby začali střílet, muže by jistě zabili 
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– a toho si on byl vědom. Spustil tedy další sled akcí. Tentokrát začal jakoby tančit, ovšem tak neskutečně 
rychle, že pohyby jeho rukou šly jen těžko vnímat. Otáčel se kolem dokola a střílel po policistech, kteří se 
zatím nedostali ani k jedinému vlastnímu výstřelu. Pistole měly sice vysokou kadenci, ale muž měnil cíle tak 
rychle, že na každý z nich vyletěla jen jediná kulka – a každá se zavrtala přesně do srdce. Jakmile dostal 
policista smrtelný zásah, jeho tělo bylo sílou a rychlostí kulky odhozeno vzad.  
 
Pak zběsilá střelba utichla. Muž postřílel všechny protivníky dřív, než kdokoliv z nich stačil jedinkrát vystřelit 
– a všichni byli mrtví dřív, než první z nich vůbec dopadl na zem. Setinu vteřiny na to se ozvalo žuchnutí 
čtyřiceti mrtvol, které téměř současně dopadly na podlahu. Muž schoval pistole zpět do pouzder a rázným 
krokem se vydal rovnou ke dveřím výtahu. Nastoupil dovnitř a nechal se odvést do nejhlubšího suterénu. 
 
Když se dveře výtahu konečně otevřely, vystoupil, s pistolemi již opět nabitými. Prošel kolem vrátnice a 
vůbec se neznepokojoval tím, že si ho všimla vrátná a volala na něj, aby se okamžitě zastavil. Vytáhl pistoli 
a aniž by na vrátnou otočil hlavu, vystřelil. Kulka přesně proletěla malým otvorem v neprůstřelném skle v 
dolní části okna, který sloužil pro předávání drobných předmětů, odrazila se od kovového pultu směrem 
nahoru a skončila v hlavě oběti. Pancéřované dveře do místnosti označené jako "High Security" byly 
odemčené a tak jednoduše vstoupil. Objevil se v malé místnosti, jejíž zdi byly lemovány úschovnými 
schránkami. V místnosti se nacházeli dva další muži, kteří byli přítomností nově příchozího dosti překvape-
ni. Muž neváhal ani chvíli, vytasil pistole a do každého muže vpravil jednu kulku. Ještě než se svezli k zemi 
mrtvi, přistoupil k jediné schránce, která byla otevřená, a vyndal její obsah – malou černou krabičku. Tu dal 
do kapsy, výtahem vyjel zpět do přízemí a pak jednoduše opustil banku. Než stačila přijet posila, byl už 
dávno pryč. 
 
Admirál Anton Ennett seděl ve své pracovně a v klidu popíjel kávu, poslední dva roky sloužil přímo pod 
Arghanem i se svou lodí, ale stále o něm nevěděl o moc více, než když ho viděl poprvé. Popravdě, již ho 
nudilo létat sem a tam ve svém juggernaughtu dle rozmarů Arghana a těšil se na nějakou větší bitvu. Da 
Vinci byl i nyní jednou z technologicky nejpokročilejších lodí Kybertroniku, za což mohl, stejně jako za pár 
dalších výhod, poděkovat Arghanovi, ale už ztrácel trpělivost s jeho egocentrickou a sobeckou povahou, 
kdo z kapitánů taky ne, kdyby z jejich bojových křižníků udělal spíš osobní loď. 
 
Posádka však stále zůstávala v pohotovosti, Arghan trval na neustálých cvičeních, přičemž nepřítelem ad-
mirálovi i posádce většinou byl Arghan sám, který řídil boj s neuvěřitelnou přesností. Jiná cvičení, a to po-
zemních sil, byla obdobná i když s výjimkou – boj nebyl virtuální, ale reálný proti robotům, kteří měli zaká-
záno zabíjet, popřípadě dvou týmů proti sobě. Zbraně vždy byly nahrazeny dočasně za cvičné. Každý zá-
sah bolel, ale nezpůsobil trvalé zranění. Popravdě, Anton nebyl nadšen ani z toho, že mu po palubách bě-
hali vojáci s atrapami, ale občas bylo cvičení i na nějaké vojenské základně. 
 
Jednoho dne se Da Vinci vrátil na základnu Dark Intellect, na asteroidu Sikorsky. Z jeho hangáru vyletěla 
loď WarLord a dosedla na přistávací ploše. Ennett a Keronis vystoupili a setkali se s Toginem, který ihned 
dostal další rozkazy. Všechny zprávy mají být přeposílány rovnou na palubu WarLordu, dále má být posíle-
na obrana zdejší základny. Protože byl Sikorsky původně těžební asteroid, je tu ještě dost zásob a zařízení 
pro těžbu. Suroviny mají být použity na zesílení pancéřování všech povrchových budov. Budou tak lépe 
chráněny proti bombardování.  
 
Da Vinci na palubě nese 200 obranných bojových družic, 100 z nich je vyzbrojeno částicovými kanony typu 
Z-80, dalších 100 nese mikrovlnné projektory. Ke každému asteroidu Kybertroniku má být přiděleno ale-
spoň 50 sond, 25 od každého typu. Arghan také vyslal žádost o další bojové družice, ale 9. exekutiva zatím 
jeho žádost nevyslyšela. Nikdo ale nesmí dělat nic, co by Černou legii jakkoliv vyprovokovalo. Kybertronik 
zatím musí čekat a budovat armádu k finálnímu útoku. Arghan také počítá s tím, že asteroidy budou použity 
k případnému boji proti Imperiálu, až se věc s Černou legií vyřídí. 
 
Admirál Goldberg a admirál Borgia spolu konečně vyjednali přesný průběh operace. Obě flotily se připravily 
na protiútok – to je zřejmě jediná šance, jak Černou legii dostatečně překvapit. Cílem bude postupné obsa-
zování všech asteroidů, které se ukázali být zamořené Temnotou. Imperiál bohužel do operace nemohl být 
začleněn, protože celá jeho flotila byla soustředěna na orbitě Victorie, kde neustále odrážela útoky nepřá-
telských lodí. Na povrchu Victorie zatím docházelo k pozemním bojům, ve kterých bojovali Imperiál s Karte-
lem na straně jedné proti invazním silám Legie na straně druhé. Invaze se naštěstí konala na opačné stra-
ně, než bylo hlavní město. Ovšem asteroid se otáčí kolem své osy, takže teleportační paprsek dosáhne i na 
něj, i když jen okrajem.  
 
Borgia a Goldberg proto neváhali a vydali příkaz k útoku na asteroid Fermi, který se podle průzkumu ukázal 
být předsunutou základnou Legie. Obranu tvořila jen malá flotila, která byla rychle zničena. Pak byly na 
asteroid vyslány letky taktických bombardérů, které začaly ničit všechny pozemní cíle. Naštěstí, na Fermi 
měla Legie jen slabou obranu, protože nepočítala s protiútokem. Většina letounů byla zničena dříve, než 
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stačila odstartovat z povrchu. Několik velkých kohort bylo zcela rozprášeno protipěchotními bombami. Za 
půl hodiny bylo po všem. Spojená flotila zaujala obranné pozice a vyslala na povrch týmy ve skafandrech 
(protože asteroid není terraformován), aby vyčistily povrch od všech přeživších, provedly průzkum a zapo-
čaly stavbu vojenské základny. 
 
Několik málo kohort se stačilo ukrýt v podzemních chodbách, ale přesto byly všechny bez větších obtíží 
zničeny. Za dvě hodiny byl již asteroid připraven přijmout techniky a stavební zařízení. Goldberg nechal ze 
svých křižníků vysadit několik taktických střel s dlouhým doletem, které budou použity k sestřelování lodí 
Černé legie, které budou mířit k Victorii. Raketové odpalovací základny budou schopny je vypustit do kaž-
dého směru. 
 
Fermi je nyní pod nadvládou Bauhausu a Kapitolu. Admirál Goldberg poslal na asteroid techniky a ženisty a 
ti začali s výstavbou základny, jenž byla zaměřena hlavně na protiletadlovou obranu. Z lodí byly vysazeny 
desítky odpalovacích zařízení spolu se zásobami raket. Přišlo hlášení, že Kapitol ani Bauhaus neměl žádné 
ztráty, jen pár vojáků bylo zraněno. Zvláštností ale bylo, že na povrchu nebyly nalezeny žádné známky 
protiletadlové obrany, což je nadmíru podezřelé. Goldberg má vážné podezření, že tady je něco nekalého. 
Nařídil vyhlásit druhý stupeň pohotovosti. 
 
Když byl dobyt asteroid Fermi, Bauhaus se mohl soustředit na vlastní část útoku. Štábní admirál Borgia 
nařídil vyrazit na asteroid Euclides, protože předsunutý průzkum hlásil mohutnou přítomnost kohort náležící 
apoštolu Semaiovi. Flotila Bauhausu se oddělila od flotily Kapitolu a vydala se do boje. Ovšem Borgia netu-
šil, že Nefaritská vojevůdkyně Qaiana připravila velkou lest. Nařídila pochytat průzkumné lodě a jejich po-
sádku ovlivnit kouzly Černé symetrie. Myšlení posádky bylo pokrouceno, takže si myslela, že na asteroidu 
je velká kohorta bez větší protiletecké obrany. To ale nebyla pravda. Na asteroidu Euclides nikdo nebyl. 
Naopak, asteroid byl obklopen flotilou Qaiany – ovšem tato vzpomínka byla z mozků posádky vymazána. 
 
Proto byl Borgia přesvědčen, že bitva bude snadným vítězstvím. A o to více ho zaskočila přítomnost flotily, 
která se celou dobu schovávala za Euclidem, aby ji přilétající lodě Bauhausu nezachytily. Nastala velká 
bitva. Vlajková loď Bauhausu, Duke Borgia, bojovala dobře, ovšem také utrpěla nějaká poškození. Duke 
Borgia měla výhodu v tom, že to byla bitevní loď – tedy mnohem pohyblivější a rychlejší, než juggernaugh-
ty. Qaiana nasadila jeden juggernaught třídy Firestorm, který zasazoval flotile Bauhausu těžké zásahy, 
ovšem velící loď jeho mohutným torpédům poměrně dobře uhýbala. Bruno Borgia nařídil zničit ten jugger-
naught, ale bylo jasné, že to není v jeho silách. Po několikaminutové bitvě se musel od asteroidu stáhnout. 
 
Admirál Mike „Fénix“ Wool vše pozoroval z můstku svého dreadnoughtu Bounder, třídy Freedom. Odtud 
řídil všechny operace. Na obranu Victorie povolal celou flotilu Kartelu, na povrchu již operovala většina 
Doomtrooperů, zásobování ze základen na asteroidu Hawking a Pretoria bylo zajištěno. Kartel při obraně 
plně spolupracoval s Imperiálem. Nyní admirál již jen přemýšlel, na co zapomněl. 
 
Mezitím na vysoké orbitě Marsu, na palubě vlajkové lodi Kapitolu CSS Archangel, probíhala konference 
Kartelu. Kromě korporačních vyslanců zde byl přítomen také velitel lodi admirál Gordon Berenger a plukov-
ník Ludwig Karris. Karris vyslancům předkládá poznatky z obou dosavadních Velkých bitev. Je jasné, že 
Černá legie je stále agresivnější a stupňuje své útoky. A Bratrstvu stále nelze věřit. Vyslanec Kybertroniku 
s ním plně souhlasí a dodává, že Bratrstvo nesleduje dobro lidstva, ale pouze vlastní dobro. Chce, aby 
mělo co největší moc a rozšiřuje politiku strachu a hrozby k těm, kdo mu neslouží. Většina vyslanců s tvr-
zeními souhlasí. Je nutné projednat, co bude dalším krokem... 
 
V tu stejnou dobu na Luně, v budově Vysokého Koncilu... Jeden ze strážců budovy měl zrovna službu u 
monitorů, na kterých se zobrazovaly záběry bezpečnostních kamer po celé budově. Náhle si všiml, že se v 
přízemí něco děje, něco nekalého. Všiml si toho i přes to, že přízemí, kde se nacházel vstup do budovy, se 
hemžilo desítkami lidí – úředníků i civilistů, kteří tu vyřizovali různé dokumenty. Asi deset mužů se chovalo 
podezřele – a měli na sobě i podezřelé oblečení: dlouhé černé kabáty a jejich obličeje byly kryty stínem 
širokých klobouků. Nejprve strážce muže pozoroval, aby zjistil, co hodlají udělat, ale když zahlédl, že jeden 
z mužů má pod kabátem ukryto pouzdro s katanou, informoval ostrahu. 
 
Pět členů ostrahy vešlo nenápadně do přízemí a vyhledalo ty muže. Strážci je požádali o legitimaci – a v tu 
chvíli začali podezřelí muži jednat. Vytasili katany a hravě pětici strážců vyřídili. Podlaha se zalila krví a 
všichni lidé začali ihned panikařit. Utíkali hromadně ven hlavními dveřmi, takže nakonec v přízemí zůstala 
jen těch deset mužů. Strážce u monitorů chtěl zavolat posily, ale uvědomil si, že to nemá cenu, protože ti 
muži vypadají na profesionály. Zavolal tedy někoho jiného, jistého Polního agenta, který byl zrovna v budo-
vě Vysokého Koncilu přítomen. Jakmile dostal onen muž hlášení, oblékl se do svého úboru – černého zá-
kopového kabátu, přes hlavu si natáhl černou kuklu a na obličej nasadil balistickou ochrannou masku. Pak 
si vzal dvojici policejních tonf a vyrazil výtahem do přízemí.  
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Deset mužů stálo na místě a čekalo, odkud přijdou další strážci. Byli velmi překvapeni, když se dveře výta-
hu otevřely a z nich vyšel jen jediný muž, s tonfami v rukách. Muži jsou přesvědčeni, že jeho zabití nebude 
žádný problém. Všech deset mužů se postavilo do obranného postoje. Muž přišel až úplně k nim, takže 
skupinka útočníků ho obstoupila ze všech stran. Ptají se ho, co tu vlastně chce dělat, sám proti přesile. Muž 
ale mlčí a jejich otázky ignoruje. 
 
To skupinku mužů vyvede z míry a tak se ho odhodlá konečně napadnout. Nepřítel stojící přímo před oním 
mužem se rozmáchl katanou, aby muži usekl hlavu. Muž ale úder bleskově vykryl tonfou a druhou tonfou 
udeřil nepřítele do břicha. Úder byl tak silný, že nepřítel odletěl vzad a upadl na záda. To už se ale ostat-
ních devět mužů odhodlalo k útoku – všichni se rozeběhli proti tomu muži, s napřaženými katanami. 
 
Ale ten Polní agent byl dosti dobrý, jeho pohyby byly rychlé a reflexy ostré. Tonfy byly z kvalitní lehké slitiny, 
takže odolávaly úderům čepelí nabroušených katan. Jeden nepřítel na něj útočil z jedné a druhý z druhé 
strany – ale Polní agent oba údery vykryl jednou tonfou. Ve stejnou vteřinu se přímo proti němu napřáhl 
další nepřítel k útoku, držíc katanu obouruč vysoko nad hlavou, a tak Polní agent silnými a rychlými údery 
odhodil boční protivníky a zkřížením tonf zastavil svištící čepel katany těsně nad svoji hlavou. Protivníka 
pak udeřil do obou rukou, čímž mu vyrazil katanu; otočil se kolem dokola, aby získal potřebnou rychlost 
úderu a uhodil odzbrojeného protivníka do spánku. Nepřítel upadl na zem – byl mrtev. 
 
Zbývalo už jen šest nepřátel. Dva z nich se rozeběhli proti Agentovi současně – jeden zepředu a jeden 
zezadu. Muž o útoku zepředu věděl, ale nějak vycítil i útok zezadu a tak se rychle skrčil. Nepřátelé se pro-
bodli navzájem. Další dva na něj útočili z boků, ale Agent, stále skrčený, jim rychlými údery tonf podrazil 
nohy, takže těsně před ním upadli na zem. Ve stejnou chvíli na něj útočili zbylí dva nepřátelé, oba zepředu. 
Sekali do Agenta ze všech sil, ale jeho reflexy byly na ně dost rychlé. Agent pak přešel do protiútoku a sil-
nými údery do krků oba nepřátele zabil. To už se ale zmátožili ti dva na zemi a začali vstávat, ale než se 
napřímili, Agent byl u nich a dvěma údery jim zlomil vaz. Všichni nepřátelé byli mrtví. Agent se vrátil do 
výtahu a odjel zpět nahoru. 
 
Na asteroidu Fermi byla dokončena protivzdušná obrana i raketové odpalovací rampy. Admirálu Goldber-
govi ale stále není jasné, proč celá operace šla tak jednoduše. Musela to být nějaká past. Nařídil proto vy-
slat několik průzkumných lodí do blízkosti asteroidu Davidbaltimore. Při případném nalezení nepřátelské 
flotily se mají vyhnout střetu a vrátit se s hlášením. Admirál přemýšlel, co udělat a doufal, že flotilu nezavedl 
do pasti. Okamžitě vydal příslušné rozkazy. Polovina flotily se dala do pohybu… 
 
Bauhauská flotila se po neúspěšné bitvě u Euclida stáhla k asteroidu Euler, na kterém již byla vybudována 
základna. Zde byly opraveny všechny škody a doplněna munice. Admirál Borgia hodlal Euclides dobýt za 
každou cenu, protože je to důležité obranné stanoviště chránící asteroid Ypres. Pokud padne Euclides, 
bude cesta k Ypresu volná. Když se flotila po několika hodinách znovu chystala vyletět, předsunuté prů-
zkumné lodě zachytily radiosignál frekvence, kterou používá Bratrstvo. Mohlo se jednat o nouzové volání, 
mohla to být běžná komunikace, a nebo také past nastražená Černou legií. Faktem bylo, že žádná loď Bra-
trstva nebyla v sektoru oficiálně hlášena. Admirál Borgia proto zatím přikázal, aby flotila čekala, dokud se 
celá věc nevyřeší. 
 
Asteroidním pásem prolétala hrdá flotila Mishimy, v šípovité formaci. Na špici se nacházela loď Kyoto, 
s Lordem Admirálem Haruhirem Hasimotem na palubě. Po jeho pravici se nacházel asteroid Kovalevskaya, 
základna Bauhausu a po levici Fermi, místo, kde sídlil Bauhaus a Kapitol. Ačkoliv oba objekty byly pro ad-
mirála důležité – nemohli jste přeci jen přehlédnout dvě základny – přikládal větší důležitost asteroidu Davi-
dbaltimore, nové základně Mishimy, která bude závětřím a opěrným bodem ve všech nadcházejících situa-
cích.  
 
Na palubě Kyota byl přítomen i Samuraj Yoshi Senmatsu, který se již plně vyléčil ze zranění, která utrpěl 
před dvěma lety během souboje s Černým lovčím Josephem Tschernym. Yoshi byl za tu dobu povýšen na 
Vůdce týmu a dostal do velení celý oddíl Samurajů. Stal se také jejich hlavním instruktorem bojových umě-
ní. Rovnou na palubě velící lodi měl vyčleněnu jednu tréninkovou halu, kde osobně cvičil svůj tým. Yoshi 
však zatím není spokojen. Dostal mnoho mladých Samurajů, kteří zatím nemají žádné zkušenosti s oprav-
dovým bojem.  
 
Mezitím na Marsu, ve městě Hope... Muž v černém dlouhém kabátě, v černých botách a černých kalhotách, 
s černými slunečními brýlemi na očích stanul před radnicí města Hope. Měl nový úkol – zabít zdejšího sta-
rostu – což nebude žádný problém, obzvláště pro něj ne. Muž tasil své dvě automatické pistole a vešel 
dovnitř. Jakmile ho zpozorovala ostraha, spustila alarm. Strážníci si připravili své zbraně a namířili na muže. 
Muž zaregistroval, jak strážníci zaujímají palebná postavení v zákrytech za kancelářskými stoly, podpůrný-
mi sloupy a nábytkem. 
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Neváhal a začal střílet, jeho pistole byly v samonabíjecím režimu. Dva strážníci padli ihned k zemi, s prodě-
ravěnými hlavami. Další mezitím už zahájili palbu  ze svých pistolí, brokovnic a dokonce i samopalů. Spusti-
la se zběsilá palba. Během chaosu, kdy všude létaly úlomky zdí a dřeva z nábytku, všichni úředníci opustili 
své kanceláře. Muž je nechal projít, nebyli jeho cílem. Jeho cíl se nachází v nejvyšším patře budovy.  
 
Muž se bez větších potíží prostřílel až k výtahu a stiskl tlačítko – ovšem výtah nereagoval. Musela ho zřej-
mě deaktivovat ostraha. Muž nechtěl ztrácet čas a tak se rozběhl po schodech. Do cesty se mu sice stavěli 
další a další strážníci, oblečení v neprůstřelných vestách, ale muž je všechny hravě postřílel. Na každého 
spotřeboval maximálně dva náboje. Mrtvá těla se kutálela ze schodů, některá přepadla přes zábradlí a 
spadla až k patě schodiště v přízemí.  
 
Nakonec muž stanul u hlavních dveřích do kanceláře. Rozběhl se a vší silou do nich kopnul. Dveře se vy-
lomily dovnitř a letěly asi dva metry – mezitím muž vběhl dovnitř a během jedné chvilky eliminoval čtveřici 
strážníků, kteří zřejmě tvořili starostovu osobní ochranku. Najít starostu bylo jednoduché – seděl ve svém 
křesle u kancelářského stolu. Jakmile spatřil vcházet onoho muže, nebojácně se postavil a dožadoval se 
vysvětlení. Přesto ale věděl, že tady jeho život končí. Muž nic neřekl a namířil na starostu svoji zbraň – měl 
v ní už jen jeden náboj – munice mu akorát vyšla. 
 
Náhle se však ozvala silná exploze, zřejmě odkudsi ze střechy budovy, a vteřinu poté se strop kanceláře 
propadl. Sutiny spadly přímo mezi muže a starostu. Všude byl kouř a prach, ale muž v černém jasně viděl, 
že otvorem do kanceláře skočila jakási postava. Muž byl docela překvapen, tohle zřejmě nevypadá na 
místní ostrahu. Kouř se rozplynul a před mužem stál další muž, oblečený do černého zákopového kabátu, 
přes hlavu měl nataženu černou kuklu a na obličeji balistickou ochrannou masku. U pasu se mu houpala 
dvojice policejních tonf. 
 
Muž v černém se pozvedl překvapeně obočí a zeptal se ho, kdo vlastně je. Muž v masce ale neodpověděl a 
místo toho sdělil, že v pistoli má už jen jeden náboj, takže pokud vystřelí, nezbude mu munice na zabití 
starosty. Muž v černém ale chystá starostu zabít jinak. Muž v masce bleskově tasil tonfu a rychlým švihem 
vyrazil muži pistoli z ruky. Vteřinu na to ale muž tasil druhou pistoli, ale muž v masce tasil druhou tonfu a 
taktéž mu pistoli vyrazil. Muž v černém byl nyní odzbrojen.  
 
Muž v černém ale kopl do maskovaného tak silně, že ho odhodil na kancelářský stůl. Starosta instinktivně 
uhnul. Maskovaný muž vstal – a stál na stole připraven na další útok. Muž v černém se rozeběhl, vyskočil 
do vzduchu a chystal do maskovaného kopnout tak silně, aby ho prohodil velkým oknem, které se za ním 
nacházelo. Maskovaný ale vyskočil – tak vysoko, že muž v černém proletěl pod ním – a proletěl sklem ok-
na. Nespadl ale dolů na ulici, stačil se zachytit jednou rukou za okraj okenní tabule.  
 
Maskovaný přistoupil k oknu a podíval se dolů. Když uviděl, že jeho nepřítel visí za jednu ruku, připravil si 
nohu, aby mu mohl šlápnout na prsty. Muž v černém se znovu dožaduje jména svého protivníka. Ten se 
tedy konečně představuje: je to Polní agent Jonathan Gediman. Muž v černém se na oplátku představil jako 
Mr. Black, usmál se – a sám se pustil. Gediman jen sledoval, jak padá nějakých osmdesát metrů dolů na 
ulici, ale nezahlédl jak dopadl. Jeho tělo zmizelo v davu lidí na chodníku.  
 
Starosta Gedimanovi děkuje za záchranu života a za zabití toho muže v černém. Ale Gediman informuje, že 
ten muž není mrtev, jenom kamsi zmizel. Požaduje také vysvětlení, proč po starostovi šel. Starosta tohle 
sice neví, ale přiznává, že to není poprvé, co po něm někdo šel. Gediman a starosta poté odchází pryč. 
 
Arghan začal pročítat zprávy o posílení obrany. Věděl, že Legie je může kdykoliv rozdrtit a tušil, že přesně 
tohle Bratrstvo chce, aby mohlo vést útok. Základna Bratrstva byla nalezena poblíž, na asteroidu Tanuki. 
Nejspíše zde byla proto, aby se pokusila vyprovokovat Legii k útoku na Kybertronik a poté ho napadnout 
s minimálními ztrátami. To ale byla jen teorie. 
 
Divize MCR vyslala několik zásobovacích lodí, které vezly vše, co si Arghan objednal – několik jednotek 
Chemimanů, robotických Roztočů, speciálních invazních výsadkových modulů, obranných satelitů a nako-
nec také Androidů Vyhlazovačů. Kromě toho také přivezly speciální dodávku z experimentálních výrobních 
zařízení: Avatary. Arghan se připravoval provést partyzánský způsob boje. Bude napadat skladiště Černé 
legie a ničit její zásobovací lodě.  
 
Na palubě CSS Archangel stále probíhá zasedání vyslanců Kartelu. Plukovník Karris navrhuje uzavřít spo-
jenectví proti Bratrstvu, které v poslední době jedná pochybně. Největším pomocníkem v této věci má být 
Kybertronik. Ten je ochoten nabídnout své technologie, hlavně technologii laserově naváděných raket. 
Kapitol považuje Kybertronik za dobrého obchodního partnera, a proto mu před několika měsíci při vzájem-
ném tajném setkání nabídl svůj kompletní výzkum v oblasti nových zdrojů energie a Kybertronik na oplátku 
bude spolupracovat při vývoji techniky na přenesení mysli do klonovaných mladších těl. Tento výzkum je v 
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Kapitolu neoficiálně prioritní, ale zatím neúspěšný. Ovšem kapitolský agent James Kowalsky, který je stále 
nasazen ve službách Kartelu, připomíná, že Bauhaus byl vždy oddaným sluhou Bratrstva. Imperiál je nedů-
věřivý, navíc v tuto chvíli čelí mohutnému útoku na Victorii. Je možné, že při úspěšném odražení tohoto 
útoku s jejich pomocí by byl ochoten vyjednávat o spolupráci. A co se týká Mishimy, navrhuje ji z vyjedná-
vání vyškrtnout. Momentálně se zmítá ve vnitřních problémech. Navíc mu věrohodný zdroj na patřičném 
místě potvrdil domněnku o nukleárních testech ve vnější části soustavy asi před osmi lety. 
 
Imperiální obrana zdařile odrážela útoky, jak na orbitě, tak i na povrchu Victorie. Kolem teleportačního pa-
prsku bylo vždy dostatečné množství vojáků, aby nepřátele odrazili beze ztrát. Na orbitě byla situace ob-
dobná, Legie poslala vždy pár lodí, aby vyzkoušela přesnost Imperiálních lodí. Bohužel, se dvěma flotilami 
se nedaly podnikat protiofenzívy – to Legie moc dobře věděla, někdy přiletěla těsně před linii dostřelu 
obranných lodí a čekala, jestli jim náhodou nedojde trpělivost. 
 
Naštěstí přiletěla 4. Cainova flotila, která pomohla v obraně a odehnala flotilu Legie na pořádný kus cesty 
od Victorie. Časem dorazila i 1. Jasná flotila a Imperiál se stal konečně nejsilnějším lidským hráčem. Vrchní 
velení nad všemi imperiálními flotilami převzal Námořní admirál Eric Bartholomew, mocný šlechtic a zkuše-
ný důstojník. Navíc, povolal do boje i samotnou vlajkovou loď korporace, prototypní dreadnought HSSS 
Invincible. Mohutná loď se pomalu dostavila do obranných linií a zahájila palbu ze svých mocných torpédo-
metů. Černá legie teď měla velké problémy dostat své flotily blíž. 
 
Na povrchu se vyskytl problém. Vzhledem k otáčení Victorie se teleportační paprsek postupně posouval, již 
za dvanáct otočení kolem osy se ocitne přímo ve středu hlavního města. Prioritou byla evakuace Parlamen-
tu, korporace si teď nemohla dovolit ztratit vedení. Evakuací byla pověřena agentura IKB. 
 
Gediman odvezl starostu města Hope do San Dorada, do zdejšího vyslanectví Kartelu. Starosta sdělil, že 
před půlrokem uzavíral jisté obchodní kontrakty s jistou firmou spadající pod Imperiál. Kontrakt se ale ne-
podařilo uskutečnit, majitelé firmy ho přerušili a utekli s penězi pryč. Starosta je chtěl zpět a informoval pro-
to Kartel. Ale tato informace zřejmě nějak utekla ven a tak brzy se skupinka teroristů pokusila starostu zabít. 
To se naštěstí nepovedlo a tak obrátila svoji pozornost jinam, starosta ovšem už neví kam. Ale Kartel to ví 
moc dobře – ti stejní teroristé vnikli do jeho budovy Vysokého Koncilu na Luně a  zde se podle všeho snažili 
uloupit nebo zničit veškerá data o imperiální firmě, která starosta Kartelu poskytnul. Teprve nyní Kartel 
odhalil spojitost mezi oběma případy a začal vyšetřovat dál. 
 
Kartel po celé věci pátrat velmi intenzivně a tvrdě. Brzy odhalil souvislost s dalším případem. Ve Volksburgu 
mělo dojít k uložení jednoho vzácného artefaktu, ovšem do banky pronikl jakýsi zabiják, artefakt ukradl a 
zmizel s ním neznámo kam. Gediman získal jeho popis a odsouhlasil, že ten stejný muž se nyní pokusil 
znovu zabít starostu. Úřad pro vnější vyšetřování (BEI) odhalil, že toho Mr. Blacka i skupinku teroristů před 
ním si najala právě ta firma, která starostu podvedla. Peníze na zaplacení Blacka i teroristů zjevně pochá-
zely z té uloupené tržby z přerušeného kontraktu. Je zřejmé, že firma chtěla získat onen artefakt z 
Volksburgské banky a tak si najala zkušeného zabijáka, kterého později použila také k pokusu zlikvidovat 
starostu. 
 
Vyšetřování ukázalo, že ona imperiální firma ve skutečnosti neexistuje. Bylo to jen falešné krytí nějaké jiné 
organizace. Všechny stopy ale vedou na asteroid Victoria, do srdce korporace Imperiál. Jonathan Gediman 
se rozhodl, že tam poletí, aby vše vyřešil. Je přesvědčen, že tam také najde toho Mr. Blacka. Kartel má 
naštěstí na Victorii mnoho svých jednotek, takže spolupráce bude zaručena. Gediman dostal velké pravo-
moci, protože jeho nadřízení z BEI si jsou jisti, že celý tento případ může souviset s dva roky starým přípa-
dem vniknutí kohorty Černé legie do hrabství klanu Dunsrin na Victorii. Tehdy se povedlo uprchnout dvojici 
kacířů, jejichž přítomnost na onom asteroidu nebyla dodnes vysvětlena. Gediman musí celé věci přijít na 
kloub. 
 
Trojice mishimských bitevních lodí třídy Daimyo se oddělila od hlavní flotily, která zatím stále vysazovala 
své jednotky na asteroidu Davidbaltimore a budovala zde vojenskou základnu a obranné systémy. Každá 
z bitevních lodí se vydala jedním směrem, aby prozkoumala okolní oblast. Byla to velmi nebezpečná výpra-
va, protože lodě prolétaly velmi blízko území Černé legie. Měly ale štěstí, nikdo si jich nevšiml. První z bi-
tevních lodí dorazila k asteroidu Asia, který se nachází blízko asteroidu Ypres. Ihned zahájila výsadek obyt-
ných modulů a jejich posádky. 
 
Zbylé dvě bitevní lodě se vydaly daleko od hlavní základny Mishimy. Nakonec stanuly u asteroidů Mach a 
Sasaki, které leží blízko sebe. Když byl prováděn výsadek na Sasaki, přišla zpráva, že v jeho blízkosti se 
nachází asteroid Rubens, kde je základna Kybertroniku. Obě korporace tak mohly spojit síly. Na obou ob-
sazených asteroidech byly vybudovány výkonné vysílače, aby se mohly spojit se základnou na Davidbalti-
moru, který se nachází  v podstatě na opačné straně velkého Algerothova kříže tvořeném asteroidy obsa-
zenými Černou legií.  
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Kapitolské průzkumné lodě narazily na početnou flotilu Černé legie, která se blížila od asteroidu Davidbal-
timore. Dbaly však svých rozkazů a po zjištění informací okamžitě nastavily kurz k Fermi. Admirál Goldberg 
si nové zprávy s nechutí přečetl. Nebylo to nic hezkého. Nepřátelská flotila byla třikrát větší než kapitolská. 
Vypadlo to na velkou bitvu a podle posledních zpráv se v blízkosti nenacházela žádná spojenecká loď.  
 
Flotila Černé legie se pomalu blížila k asteroidu Fermi. Její průzkumné lodě se již vrátily a zprávy byly více 
než povzbudivé. Po dobytí asteroidu, Bauhauské jednotky opustily prostor a poté byly poraženy u asteroidu 
Euclides. Jejich stažení k asteroidu Euler bylo nevyhnutelné. Dalším příjemným překvapením byl odlet po-
loviny kapitolské flotily neznámo kam, ale to velitele Legie neznepokojovalo. Jako formace byla zvolena 
linie. Vítězství mělo být snadné a rychlé….  
 
Jednu věc ale nevěděli. Mishima dobyla asteroid Davidbaltimore a momentálně proto byla její flotila v zá-
dech flotily Černé legie. Ale ani jedna o sobě nevěděla… Admirál Golberg, který věděl o útoku dřív, roze-
stavil lodě, které mu zbyly, do linie nad základnu Fermi. Všechny jednotky měly vyčkávat, dokud se nepřítel 
nepřiblíží na účinný dostřel. Velitelé Černé flotily, povzbuzení svoji početní výhodou, dali okamžitě rozkaz k 
útoku. Jejich linie lodí se roztrhaly. Některé lodi si držely normální útočnou rychlost, jiné naopak zrychlily.  
 
Všichni vyčkávali. Atmosféra na můstku CSS Morningstar houstla. Voják u lokátoru hlásil vzdálenosti, nepří-
tel byl 1000 kilometrů daleko a stále se přibližoval. Goldberg nařídil vyčkávat, dokud se nedostane na do-
střel. Když byly nepřátelské lodě jen 300 kilometrů daleko, vydal povel k palbě. V tu chvíli všechny kapi-
tolské lodě naráz vystřelily torpéda a taktické rakety ze základny na Fermi opustily odpalovací zařízení. 
Lodě Černé legie zahájily úhybné manévry, ale tím ještě více roztrhaly formaci. Střely zasáhly cíle a několik 
menších lodí vybuchlo. Goldbergovi ale bylo jasné, že tohle nemůže Černou legii zastavit. Byl to jenom 
počátek bitvy. 
 
Imperiál neváhal využít výhody, nejdříve zahájil složitou koordinaci s flotilami Kartelu. Když byly lodě roz-
místěny, tak tři flotily od Imperiálu a lodě nasazené Kartelem vypluly k asteroidu Harig, aby zničily zdroj 
onoho podivného paprsku dřív, než se ocitne v hlavním městě. Cestou potkaly pár "provokatérských" lodí 
od Černé legie, žádný velký problém. Ten nastal až když se na senzorech objevila početná skupina lodí 
nepřítele, pravděpodobně jedno ze silných uskupení, které bude Harig bránit... 
 
Bauhauské průzkumy potvrdily, že se v sektoru nachází menší flotila Bratrstva, která postavila svoji základ-
nu na vzdáleném asteroidu Tanuki, takže ten zachycený radiosignál není falešný – skutečně se jedná o 
komunikaci Bratrstva. Admirál Borgia si oddychl, nejedná se tedy o žádnou past. Ihned tedy nařídil zahájit 
nový útok na asteroid Euclides. Velká bauhauská flotila se dala do pohybu, tentokrát se chystala napadnout 
flotilu nefaritky Qaiany z opačného směru, aby tak získala výhodu překvapení.  
 
Jakmile se však přiblížila k asteroidu Euclides, dálkové radary zachytily blížící se flotily Imperiálu a Kartelu. 
Admirál Borgia zastavil útok a navázal s nimi kontakt. Spojené flotily oznámily, že letí zaútočit na Harig, 
protože je prioritním úkolem zničit zdroj paprsku dříve, než dosáhne středu města. Borgia se rozhodl, že se 
k této útočné síle přidá. Koneckonců, útok na Harig měl větší smysl, než se pokoušet dobýt jinak bezvý-
znamný Euclides... 
 
Gediman se nalodil na menší loď Kartelu, ničitel třídy Destiny, která zrovna odplouvala k Victorii v rámci 
posil. Jonathan byl celý let ve své kajutě a pročítal spisy oddělení BEI. Byl přesvědčen, že Mr. Blacka uvidí 
– a to velmi brzy. Měl několik osobních teorií: zaprvé se mohlo jednat o nějakou žoldnéřskou organizaci, 
kterou si zaplatil Imperiál; zadruhé se mohlo jednat o tajnou akci imperiální agentury IKB; a konečně zatřetí 
se mohlo jednat o kacíře vyslané nějakým Apoštolem. Nebo to mohlo být také celé úplně jinak. Po několi-
kahodinovém letu kapitál lodi oznámil, že Victoria je již na dohled. 
 
Gediman si sbalil všechny věci do malého batohu, svoji osobně upravenou pistoli Piranha "Darkness-
hunting Gun" zasunul do rozměrného pouzdra u pasu a dvojici tonf vsunul do dvou vzájemně zkřížených 
pouzder na zádech. Loď se zastavila na nízké orbitě a za pár minut jí opustil malý výsadkový člun. Člun 
prostoupil atmosférou, vyslal zprávu kontrolní věži a přistál na hlavním vesmírném přístavu Dell, který se 
nacházel nedaleko Paladinského paláce.  
 
Ještě než dosedl na přistávací plochu, už u něj byla skupinka důstojníků. Dveře se otevřely a z nich vyšel 
Gediman – maskovaný kuklou a obličejovou maskou. Důstojníci požadovali vysvětlení a on jim ho celé 
podal. Informoval také o svých pravomocí a důstojníci mu vyhověli. Gediman však řekl, že chce pracovat 
zásadně samostatně, protože neví, komu se dá věřit. 
 
Za pár hodin byl Jonathan na místní stanici IKB a pročítal veškerá poslední hlášení. Jedno z nich bylo čers-
tvé – mezi invazními silami Černé legie byli spatřeni ti dva muži, který se před dvěma lety objevili v hrabství 
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klanu Dunsirn. Gediman usoudil, že tohle je jeho jediná stopa a ihned se vydal na cestu. Nasedl do terénní-
ho automobilu Bug 400, který mu věnovala stanice IKB. Auto bylo civilní, takže nebude vzbuzovat takové 
podezření. Cílem jeho cesty byl starý opuštěný důl asi 50 kilometrů severně od města. 
 
Hlavní flotila Bratrstva se blížila k Pásu asteroidů. Odpověděla na volání Rousseaua a tak letí na pomoc. 
Flotilu vede Inkvizitor Majoris Heinrich Krueger. Jeho úkol byl jednoduchý – rychle přiletět do oblasti, porazit 
Černou legii a zase se rychle vrátit zpátky. Bratrstvo si bylo vědomo, že jeho vztahy s většinou ostatních 
korporací značně ochladly, proto si nechtělo nechat moc dlouho nechráněná záda. Už to není to, co bývalo, 
myslel si Heinrich. Před lety jsme... Z proudu myšlenek ho vyrušilo povšimnutí si, že navigační důstojník 
stále stojí před ním.  
 
Důstojník se diví, proč má flotila nastavený kurz na asteroid Ethiopia, když Inkvizitor Rousseau už zřídil 
základnu na asteroidu Tanuki. Krueger podává jednoduché vysvětlení: asteroid Ethiopia má mnohem lepší 
taktickou pozici. Bude z něj moci snadno vést útok proti Legii přes Einstein a Solomin přímo do její hlavní 
základny na Harigu. Krueger nařizuje vyslat Rousseauovi zprávu, že musí za každou cenu držet svou pozici 
– příkaz rovnou z Katedrály. 
 
Heinrich se sám pro sebe usmál, přál by si vidět výraz v obličeji toho zmetka Rousseaua, až zjistí, že mu 
Katedrála položila hlavu přímo na špalek. Škoda jen, že se o to nemohl přičinit víc sám. Charlese přímo 
nesnášel od té doby, co byl neprávem vedením prosazován a povyšován místo něho. To se ale změnilo s 
jeho vyšetřováním kvůli smrti Inkvizitora Bukovského. Od té doby si Krueger konečně užíval Charlesovo 
ponížení a byl rád za každý další hřebík, který mohl zarazit do jeho rakve. Potajmu doufal, že se rozhodne 
neuposlechnout rozkaz a že ho bude muset polapit a při troše štěstí i popravit.  
 
Zpráva od Kruegera dosáhla na asteroid Tanuki a důstojníci ihned Rousseaua informovali. Ten je velmi 
zaražen, že posila přiletěla zcela z jiného směru, než jaký původně čekal. Krueger hodlá vést útok od aste-
roidu Ethiopia a Rousseau chce být při tom. Nařizuje přesunout flotilu pryč, protože tady je zbytečná. Je-
nomže důstojník ho informuje o příkazu z Katedrály: musí zde držet pozice. Na důstojníkovi bylo vidět, že 
ho ta zpráva poděsila stejně jako Rousseaua. Všude okolo nich byla zvýšená aktivita lodí Legie, která si tím 
hlídala záda. Byť i jen návrat by byl riskantní. Zůstávat na asteroidu bez podpory byla sebevražda. Časem 
je Legie objeví a rozhodně si nenechá základnu Bratrstva v zádech. Důstojník Rousseaua informuje, že 
kdyby se rozhodl rozkaz neuposlechnout, je zde velká naděje, že ho mnoho lidí z jeho flotily podpoří. Nikdo 
zde totiž nechce zůstat. Rousseau souhlasí a nechává si čas na rozmyšlenou. 
 
Celkem osm lehkých křižníků třídy Electra kybertronické divize IGC a několik nákladních lodí vystoupilo z 
Prázdnoty poblíž Pásu asteroidů a přiletělo k asteroidu Sikorsky. Zde je jim oznámeno, že jsou přiděleny na 
operaci s označením „Vlk“ a jejich kapitánové se mají dostavit na brífink na Da Vinci. Všechny lodě třídy 
Electra budou vybaveny potřebným materiálem pro splnění mise. Nákladní lodě mají neprodleně vysadit 
svůj náklad na povrchové základně. 
 
Nákladní lodě taktéž rozmístily všech 200 energetických bojových družic a 200 konvenčních bojových dru-
žic na orbity asteroidů, které jsou pod kontrolou Kybertroniku. Navíc, Arghan Keronis požádal Mishimu o 
pomoc v obraně území a tak nyní přilétaly i lodě Mishimy ze sousedních asteroidů Mach a Sasaki. Arghan 
předpokládal tvrdý odvetný úder, proto přidělil na úpravy hlavní základny i lidské techniky a opravářské 
roboty z Da Vinciho.  
 
Poté do jeho pracovny vešli kapitáni lodí třídy Electra. Arghan jim vysvětluje svůj plán: hodlá napadat záso-
bovací lodě Černé legie u asteroidu Ypres. Jakmile Černá legie nebude mít dostatek zásob vojenského 
materiálu, bude snadné ji napadnout. Lodě třídy Electra mají zrcadlové maskovací trupy, takže nepůjdou 
tak snadno zachytit. Navíc, na palubu každé lodě bude umístěn jeden stíhací UI letoun třídy Bellerophon, 
dva útočné UI letouny třídy Cadmus a jeden stíhací UI bombardér třídy Agamemnon. Do většiny kajut pro 
posádku bude umístěna zásoba rezervního paliva a munice pro tyto letouny, posádka bude muset pracovat 
ve dvou směnách, každá směna s 50 lidmi. 
 
Na palubu každé takové lodi bude navíc přiřazen jeden koordinátor, kterým bude Avatar propojený s Kero-
nisovým bio-počítačem Avalonem. Takováto flotila pak poletí k Ypresu a provede jeho kompletní blokádu. 
Flotila Qaiany je sice velká, ale s trochou štěstí se o útocích na zásobovací lodě vůbec nedozví. Po skon-
čení brífinku se kapitáni vrací na své lodě a připravují se k odletu.  
 
Admirál Ennett přináší nejnovější informace. Celkem patnáct těžkých výsadkových invazních modulů, každý 
s 30 Roztoči na palubě; dvacet modulů, každý s 20 Chemimany na palubě; dva moduly, každý s dvaceti 
Avatary na palubě; tři moduly, každý s 30 Opravářskými roboty na palubě a jeden modul s 18 Šokery a 
jednou Dr. Dianou na palubě, jsou připraveny. Budou použity k výsadku na povrch asteroidu Ypres poté, co 
bude zásobování přerušeno. Ennett však netuší, proč Arghan zvolil právě Ypres. Vysvětlení je jednoduché, 
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drtivá většina armády Qaiany je tvořena lidskými kacíři, kteří nemají takovou výdrž jako například Nekromu-
tanti Algerotha. Proto budou velmi strádat jakmile bude dodávka materiálu, potravin a léčiv přerušena. Na-
víc Arghan sází na to, že morálka kacířů bude zlomena a oni přestanou tak dobře bojovat. Pak je bude 
snadné porazit. 
 
Gediman jel po staré neudržované silnici, v dálce slyšel exploze bomb a granátů. Bitvy stále probíhaly, 
naštěstí ale v bezpečné vzdálenosti. Konečně dorazil ke staré závoře s cedulí hlásající, že se nachází v 
těžební oblasti. Gediman zastavil, vystoupil a závoru nadzvedl. Nechtěl ji rozbíjet a zanechávat tak nějaké 
stopy. Když projel, závoru za sebou zase zavřel. Bug 400 zaparkoval pod skalním převisem, vzal si detek-
tor pohybu a vydal se do nejbližší těžební šachty. 
 
Ještě než k ní přišel, spatřil v blátě stopy dvou párů bot. Byly čerstvé. Zapnul tedy detektor a vydal se do 
chladné temné chodby, která směřovala kamsi do hlubin. Po pár desítkách metrů detektor začal ukazovat 
známky pohybu. Gediman tedy odjistil svoji pistoli a zapnul svítilnu, kterou k ní měl připevněnu. Opatrně 
postupoval vpřed. Po pár metrech nalezl dřevěnou krabici, jejíž víko bylo odstraněno. Uvnitř se nacházelo 
několik těžebních náloží, všechno to byly poslední modely, takže o nějaké zapomenuté vybavení starých 
horníků se jednat nemohlo.  
 
Další část chodby byla mnohem lépe udržovaná. Byla vyztužena kovovými vzpěrami a dobře osvětlena. 
Gediman vypnul svítilnu a natáhl závěr. Cvaknutí se rozlehlo po celé jeskyni, ale zatím se nic nedělo. Po-
malu postupoval vpřed, až zaslechl dvojici hlasů. Je jasné, že ti dva muži znají Mr. Blacka i to, že ho Gedi-
man ve městě Hope přemohl. Gediman se přibližoval blíž a blíž. A pak vyskočil zpoza rohu. Namířil na 
muže pistoli a přikázal jim, aby se vzdali. Byli to ti dva muži ze zámku klanu Dunsirn. 
 
Muži to ale ignorovali. Jeden z nich napřáhl ruku a vyslal z ní jakýsi kinetický výboj. Tlaková vlna Gedima-
nem mrštila o stěnu za jeho zády. Upadl na zem. Druhý muž mezitím pomocí nějakého kouzla otevřel portál 
a skočil do něj. První muž dlouho neváhal a skočil také. Portál poté zmizel. Gediman vstal ze země a 
oprášil svůj kabát. Prohledal jeskyni a kromě pár nepodstatných věcí nalezl plán obranné linie města Victo-
rie. Bylo to jasné – ti dva muži jsou kacíři, kteří měli za úkol připravit invazi na tento asteroid. Gediman 
všechny důkazy zabavil a autem se vrátil zpět do města. 
 
Flotila osmi křižníků třídy Electra vedená lodí Da Vinci se přiblížila k asteroidu Ypres. Křižníky třídy Electra 
byly maskované svým zrcadlovým pancířem a admirál Ennett věděl, že nepřítel nebude považovat jednu 
loď za nějakou hrozbu. Zatímco Da Vinci stál na místě, křižníky se daly do pohybu, obletěly několikrát aste-
roid dokola a zmapovaly polohy zásobovacích skladišť. Arghan Keronis průběh celé operace sledoval na 
holo-mapě Da Vinci a vydával admirálovi potřebné příkazy.  
 
Nařídil přiřadit ke každému průzkumnému křižníku dvojici UI letounů Steel Hornet. Budou sloužit jako před-
sunutý průzkum, který bude včas informovat před nepřátelskými loděmi. Pak přichází zpráva, že pozemní 
jednotky Černé legie zaregistrovaly přítomnost velkého juggernaughtu na orbitě Ypresu. Ihned zahájily 
palbu z těžkých kanonů a raketometů. Keronis tedy nařídil vypustit 15 špionážních družic rovnoměrně ko-
lem celého Ypresu. Budou tak kompletně mapovat celý jeho povrch. Mezitím co Da Vinci družice vypouštěl, 
jeho trup se otřásal pod náporem dělostřelby. Ale pancíř měl dost silný na to, aby tu ještě chvíli vydržel a 
dokončil misi.  
 
Když družice provedly první mapování povrchu, bylo vše připraveno pro orbitální výsadek pozemních jed-
notek. Celkem 41 těžkých invazních výsadkových modulů opustilo palubu Da Vinciho a velkou rychlostí 
dopadlo na cílové souřadnice. Moduly letěly tak rychle, že je protiletecká obrana nemohla zaměřit, výkonné 
tlumiče nárazu se pak postaraly o to, aby se pasažérům nic nestalo. Většina modulů dopadla přesně na své 
cíle – na skladiště vojenského materiálu. Moduly prorazily stropem budov a vysadily své pasažéry přímo 
dovnitř. Všichni vysazení začali ihned bojovat s Černými legionáři, kteří přiběhli na pomoc. Když byl výsa-
dek dokončen, Ennett s lodí Da Vinci odletěl pryč, zanechávaje na místě pouze neviditelné křižníky třídy 
Electra, které se budou starat o to, aby žádná z nákladních lodí nepřistála na povrchu. 
 
Město Victoria bylo na dohled a Gediman se k němu blížil jak nejrychleji jeho Bug 400 dokázal. V dálce už 
byl vidět velký Vítězný oblouk, který se tyčil nad hlavní silnicí vedoucí do města a tvořil tak jakousi slavnost-
ní bránu. Náhle se ale poblíž silnice, po které jel, ozvala silná exploze. Hlína a kamení vyletěly vysoko do 
vzduchu a tlaková vlna vychýlila terénní automobil z dráhy. Bug 400 zakolísal a vyjel ze silnice, Gediman 
měl dost práce s tím, aby ho udržel na všech čtyřech kolech. Zastavil těsně před velkým balvanem. Gedi-
man vyskočil z auta a přitiskl se k zemi, snažil se zjistit, co se to děje. 
 
Ozývaly se další a další exploze. Vypadalo to jako dělostřelba, nebo orbitální bombardování, protože na 
obloze nebyly vidět žádné letící bombardéry. Po třech minutách byl klid a tak se Gediman vrátil do auta a 
pokračoval v cestě. Ve Victorii mezitím zavládl všeobecný chaos. Všude pobíhali lidé s evakuačními zava-
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zadly, policisté i vojáci. Jeden z policistů Gedimana zastavil a sdělil mu, že nemůže pokračovat, protože 
provoz je omezen. Gediman se však prokázal svoji kartou a tak ho policista pustil dál.  
 
Gediman zastavil u stanice IKB, vystoupil a běžel rovnou do hlavní místnosti. Zde byl zmatek ještě větší. 
Uprostřed byl stůl s mapou města, okolo kterého stála skupina důstojníků. Jeden z nich byl agent Michael 
Paxton. Gediman chce vědět, co se tu děje. Paxton vysvětluje, že jeden z bombardérů Legie pronikl obran-
nou linií a zahájil nálet, ale byl včas zničen. Na orbitě je totiž HSSS Invincible, která obraně dost pomáhá. 
Gediman se poté Paxtonovi představuje a vysvětluje, že ho posílá kartelové BEI, aby zde vyřešil případ 
z hrabství Dunsirnů. 
 
Paxton není překvapen, protože věděl, že Kartel hodlá někoho vyslat. Paxton Gedimanovi ukazuje nákres 
města s označenou budovou nacházející se na předměstí. Prý je to ta budova, kde bydlí dvojice kacířů. IKB 
ji sleduje už pár měsíců, ale neměla důkazy. Teprve před chvílí uvnitř domu zaregistrovala teleportační 
portál. Gediman vysvětluje, že dvojici agentů našel v opuštěném dole, odkud mu ale uprchli právě tímto 
teleportačním portálem. Gediman se vrátil do auta a podle mapy se rozjel rovnou k tomu místu. Zastavil se 
na malém útesu, pod kterým se ten domek nacházel. Byl starý a na první pohled opuštěný. Gediman se 
rozhodl, že kacíře překvapí. Nastoupil zpět do vozu, zacouval o pár metrů vzad a šlápl na plyn. Auto se 
rozjelo, skočilo z útesu, padalo několik málo metrů volným pádem a probouralo se střechou domu do hlavní 
místnosti.  
 
Kacíři uvnitř opravdu byli a přítomnost auta uprostřed domu je dosti překvapila. Tasili samopaly a vystříleli 
do auta celý zásobník. Takovou palbu nemohl nikdo přežít. Všude byl ještě prach a sutiny z rozbitého stro-
pu, takže nebylo moc vidět. Kacíři se opatrně přiblížili k autu, aby ho prohledaly. Bylo to jednoduché, Bug 
400 neměl boční dveře ani střechu. Kacíři přebili své samopaly a chystali se případného přeživšího dora-
zit... ale na místě řidiče, spolujezdce ani pasažérů v zadu nikdo nebyl. To je zarazilo. 
 
O vteřinu později skočil do místnosti dírou ve stropě Gediman, vytáhl obě tonfy a rychlými pohyby vyrazil 
samopal nejprve jednomu, poté i druhému kacíři. Kacíři byli zaskočeni a nezmohli se na lepší obranu. Je-
den z nich se soustředil, udělal rukama nějaké gesto a vyslal na Gedimana výboj elektřiny. Gediman ale 
vyskočil a blesky prolétly pod ním – a zasáhly kacířova kolegu. Zasažený protivník odletěl vzad, narazil do 
stěny a sesunul se k zemi. Z jeho těla se kouřilo. Byl mrtev. 
 
Zbývajícího kacíře už bylo snadné zlikvidovat. Gediman udělal obrat kolem dokola a tonfou mu podsekl 
nohy. Ještě než stačil dopadnout na zem, stihl ho úder druhé tonfy, přímo do krku. Gediman uslyšel křupnu-
tí vazu, kacíř spadl na zem a nehýbal se. Když bylo po všem, Gediman prohledával dům skrz na skrz. Byla 
to spíš malá chata, než dům. Měla jen přízemí, takže průzkum byl rychlý. Pod podlahou v předsíni byla 
ukryta malá komora, které si Gediman všiml jenom proto, že se mu nezdál zvuk jeho kroků na jednom mís-
tě. Odhrnul koberec a výstřelem odpálil zámek. Otevřel dřevěné víko a spatřil malou černou krabičku. To 
byla přesně ta krabička, kterou podle hlášení ukradl Mr. Black z Volksburgské banky při tom přepadení. 
Gediman otevřel krabičku a spatřil malý černý krystal, který nevypadal nijak zvláštně. Vrátil ho do krabičky a 
tu si strčil do kapsy. Pak nastoupil do svého vozu, prorazil jím ve stěně díru a vyrazil na zpáteční cestu. 
 
Zatímco kartelový admirál Wool soustřeďoval své flotily do protiútoku na Harig, dorazila další část flotily 
Kartelu, přímo od Marsu. Na palubě její hlavní lodi, bitevní lodi Horatius třídy Triumph, se nacházel plukov-
ník Karris i James Kowalsky, kteří se vraceli přímo z konference na lodi CSS Archangel. Karris nařizuje 
zahájit útok na asteroid Ypres.  
 
Ve stejnou dobu se spojené flotily Kartelu, Bauhausu a Imperiálu přiblížily k Harigu, zatím ale jen do bez-
pečné vzdálenosti, aby na ně lodě Černé legie nemohly střílet. Když jsou všechny spojenecké lodě na mís-
tě, admirál Borgia radí zaútočit. Předpokládá, že proti spojené síle flotil nemůže Černá legie uspět. Navíc, 
na straně útočníků stojí HSSS Invincible, nejsilnější loď v tomto sektoru.  
 
Arghanův plán u Ypresu vycházel skvěle. Jeho jednotky plnily své úkoly dobře, zatímco on byl napojen na 
jednoho z Avatarů, ale neovládal jeho tělo – jen viděl a slyšel to co on. Chtěl vidět, jak si jednotky vedou. O 
chvíli později skryté lodě třídy Electra na orbitě zachytily zásobovací konvoj. Kapitán tedy vydal rozkaz k 
vypuštění stíhačů a stíhacích bombardérů. Lodě apoštola Semaie měly jen slabou obranu a malý doprovod, 
se kterým si útočná letka snadno poradila. Bombardéry zatím kličkovaly mezi nepřátelskými střelami a 
jakmile se přiblížily k cílům, vypustily své bomby. Steel Hornety létaly okolo a vypouštěly své rakety na 
motory nepřátelských lodí. Když byly takto znehybněny, bomby je snadno rozmetaly. Za pár minut bylo po 
všem. Celý zásobovací konvoj byl zničen. Všechny letouny se vrátily na palubu Electer, kde doplnily munici 
a palivo.  
 
Na asteroidu Harig, v malé pevnosti u portálu, se sešla pětice Nefaritských vojevůdců. Musela toho hodně 
prokonzultovat. Raantius je rozzuřen – nechápe, jak je mohl Kybertronik napadnout z toho nejméně očeká-
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vaného směru, jak se vůbec mohl objevit tak blízko asteroidů Černé legie. Prongor vysvětluje, že nemohli 
tušit, že je přímo za nimi. Lyxun ale připomíná, že jedna flotila nemůže ani zdaleka ohrozit spojené flotily 
všech pěti Vojevůdců. Raantius je odhodlán sestavit flotilu a vyslat ji na vyhlazovací tažení. Všechny okolní 
asteroidy musí být prohledány a vyčištěny od jakékoliv nepřátelské přítomnosti. Senthesius mu chce pomo-
ci. O dvě hodiny později nechal Raantius a Senthesius svolat flotily. Obě loďstva se spojila do jedné útočné 
síly a vydala se směrem k asteroidu Mach. Zde však nenarazila na Kybertronik, nýbrž na Mishimu, což bylo 
docela překvapení. Flotily ale měly jasný rozkaz a tak zahájily palbu na všechny nepřátelské lodě. Černá 
legie měla přesilu a tak do deseti minut byla mishimská flotila téměř rozprášena. Od naprosté porážky ji 
však zachránilo hlášení, aby se flotily Černé legie okamžitě stáhly. Harig byl napaden... 
 
Ničivá palba kapitolských křižníků ničila lodě Černé legie u asteroidu Fermi, jednu po druhé. Již tři hodiny 
odrážela flotila nepřátelský útok, ale lodí jakoby přibývalo. Během té doby přišel Kapitol o tři křižníky třídy 
Condor, pět křižníků třídy Harrier, pět křižníků třídy Osprey a několik desítek stíhacích letounů. Admirál 
Goldberg také dostává hlášení o postupu u asteroidu Harig a na povrchu Victorie, ale bohužel nemůže nijak 
zasáhnout. Lodě Černé legie pomalu obkličovaly jeho pozici. Ale Goldberg měl naštěstí záložní plán... 
 
Mohutné lodě, schované na odvrácené straně asteroidu Fermi, se daly do pohybu. Rozvinuté do vějíře se 
pomalu ale jistě blížily k flotile Černé legie. Dostaly signál z CSS Morningstar, jenž oznamoval, že mají 
vpadnout nepříteli do boku. Černá flotila byla vzdálena 500 km. Velitelé vydali rozkaz k palbě a torpéda byla 
vypuštěna. Velitelé Černé legie byli zděšení. Už mysleli, že mají vítězství na dosah a najednou se objeví z 
ničeho nic další flotila, která značně pocuchala pravé křídlo. Zoufalí a naštvaní velitelé okamžitě zavolali 
všechny dostupné posily. Asteroid Fermi měl být použit jako odrazový bod pro útok na Viktorii a jako takový 
měl být dobyt…  
 
Kapitol opět získal trochu převahu, ale ne na moc dlouho. Dálkové radary zachytily další flotilu Černé legie, 
jak se blížila k Fermi. Kapitolská flotila ještě ani nezničila všechny současné nepřátele, a už letěli další. Ale 
Goldberg je ochoten bojovat dál. Dokud bude mít nějaké lodě a posádku, nevzdá se. 
 
Flotila Inkvizitora Majoris Heinricha Kruegera dorazila k asteroidu Einstein. Heinrich by si radostí mnul ruce, 
pokud by se nebál, že to u posádky vyvolá neblahou reakci. Proletěli už kolem druhého asteroidu a stále 
žádný nepřátelský odpor. Podle všeho se podaří jejich plánovaný rychlý útok. Asteroid Solomin byl čím dál 
blíž a psychický stav posádky čím dál tím lepší. Pokud se dostatečně přímo přiblíží ke svému cíli, nedokáže 
se dost efektivně ubránit jejich bleskovému útoku.  
 
Občas zachytávali zprávy z bitevního pole. Podle všeho se začalo bojovat u Harigu, stejně jako se nejspíš 
něco dělo na Ypresu. Jisté bylo, že probíhá útok Legie na nedaleký asteroid Mach. Přicházela spousta 
nouzových signálu a volání o pomoc od Mishimy. Najednou se charakter volání změnil. Legie se podle 
všeho stahovala už z předem vyhrané bitvy. Krueger nebyl žádný hlupák, snadno si domyslel, co se stalo. 
Flotila byla pravděpodobně odvolána na ochranu hlavního asteroidu, který byl pod útokem. Což jim ovšem 
poskytovalo nádhernou možnost k překvapivému útoku. Krueger nařídil okamžitě změnit kurz – nový směr: 
mrak drobných asteroidů mezi Solominem a Harigem. Flotila Bratrstva se za ním ukryje a počká si na prolé-
távající Černou legii. Potom provede přepad. Zhruba za hodinu byla už flotila Bratrstva perfektně přichysta-
ná na určeném místě na boj proti Legii.  
 
Charles Rousseau, stále čekající se svojí flotilou u asteroidu Tanuki, svolal všechny své podřízené. Sděluje 
jim, že dostali rozkaz ze samotné Katedrály – musí za každou cenu udržet svou pozici na asteroidu Tanuki. 
Je však jasné, že je to sebevražda. Během poslední hodiny se hlídky Legie v oblasti zněkolikanásobily, 
podle všeho hledají Kybertronik. Je jen otázkou času, než je najdou, a pak budou ztraceni. Proto mají jen 
dvě možnosti – utéct, nebo zemřít. V prvním případě je bude čekat jen hanba a trest. V druhém případě tu 
zemřou pro nic. Rousseau však předkládá třetí možnost: útok! Zaútočí přímo na nejbližší asteroid ovládaný 
Černou Legií a zemřou v boji proti největšímu nepříteli lidstva! Ukáží Legii, co všechno ještě zvládnou. Čer-
ná legie bude poražena tak rychle, že se nezmůže na žádnou obranu. 
 
Charles mohl téměř slyšet výkřiky vojáků, které jeho řeč vyburcovala. Snad trochu rozptýlil obavy a strach, 
který už nějakou dobu vládl nad flotilou. Oni samozřejmě ani netušili, že jejich flotila je méně než poloviční v 
porovnání s flotilou Muawijhea. Dnes mnozí z nich zemřou. Proto nechce Rousseau své podřízené nutit. Je 
jisté, že z této akce se většina z nich nevrátí. Proto jim dávám možnost volně odletět. Každému, kdo uzná 
za vhodné odejít, nebude v odchodu nijak bráněno. Nikdo neodešel... 
 
Bitva o Ypres:  Arghanův výsadek udělal na Ypresu vše, co měl. Jedno ze skladišť bylo eliminováno a 
jednotky Kybertroniku se schovaly do jedné z odlehlejších budov asteroidního komplexu. Během bojů utrpě-
ly minimální ztráty. Opravářští roboti se drželi více vzadu, kvůli bezpečí. Avataři zas přebrali podoby několi-
ka mrtvých kacířů a oblékli si jejich hábity. Takto zamaskováni se potom vydali hlouběji do základny. Šokeři 
plnili hlavně úlohu průzkumníků a velitelů UI jednotek, zatímco Roztoči užívali oblíbené taktiky překvapivých 
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útoku z ventilačních systémů. Chemimani pak tvořili obranu základního tábora, neboli místa výsadku. Kvůli 
své výzbroji nebyli vhodní pro boj v uzavřených prostorách komplexu, ale na obranu to stačilo. Jejich úko-
lem bylo také donutit Černou legii myslet si, že oni jsou jediným druhem jednotky, která sem byla vysazena. 
 
Po celém komplexu budov – některé z nich na Ypresu už byly, jako například opuštěné továrny a těžební 
zařízení – probíhaly souboje. Kacířští Lordi převzali plné velení nad obranou. Do chodeb se hrnuly zástupy 
Soustřeďovačů, živých štítů, které na sebe odváděly pozornost jednotek Kybertroniku. Ale příliš to nepomá-
halo. Kacířští legionáři a Následovníci bojovali s fanatickým nasazením, ale přesto rychle padaly pod pal-
bou Chemimanů. 
 
Jeden z Kacířských Lordů byl ještě ve své komnatě, když v tom ho zasáhla šipka napuštěná jeden G-5 
Červený mnich, který na několik hodin zabraňoval oběti používat kouzla. Vzápětí na to dostal Lord silný 
úder zezadu do hlavy. Když se probral z omráčení, proti němu stála postava, která vypadala stejně jako on. 
Lord to nedokázal pochopit, myslel si, že ho napadl Ilianin Měňavec. Ve skutečnosti to však byl Avatar, 
který ihned začal pročítat kacířovu osobní knihu, která ležela na stole. V ní byl uveden soupis podřízených, 
kterým Lord velel. Pak z ventilační šachty vylezl Roztoč a Lordovi usekl hlavu. Jeho mrtvé tělo rozsekal tak, 
aby ho nikdo nedokázal identifikovat. 
 
Z komnaty vyšel už jen Avatar maskovaný za Kacířského Lorda. Šokeři mu sdělili, že poblíž se nachází 
několik Golemů sváru, kteří však nejsou aktivní. Avatar nad nimi tedy převzal kontrolu, protože patřili 
k jednotkám zabitého Lorda. Golemové nepoznali rozdíl a vydali se splnit všechny přidělené rozkazy: zničit 
všechny „infiltrované stoupence Apoštolky Ilian“, kteří právě útočí na skupinu Chemimanů a dalších jedno-
tek. Golemové sváru dorazili na místo boje a jejich spolubojovníci byli rádi, že nyní na své straně mají míst-
ní nejsilnější bytosti. Ovšem mýlili se – Golemové tu byli proto, aby je zabili. Zahájili střelbu ze svých těž-
kých kulometů a pobily všechny další Kacířské Lordy.  
 
Toto jednání však už vyprovokovalo ostatní jednotky Apoštola Semaie k útoku – všichni začali střílet i na 
příchozí Golemy. Golemy se nakonec podařilo zničit, ale Černí legionáři při tom utrpěli těžké ztráty. Avatar 
pak vyslal jednoho z legionářů, aby šel za velitelem této základny a sdělil mu, že Kybertroniku se nějakým 
způsobem podařilo ovládnout Golemy. Po odchodu posla si Avatar nenápadně vzal podobu jednoho z níže 
postavených kacířů a odešel pryč. Za ním se ozvala silná exploze nastražené výbušniny, která smazala 
všechny stopy vedoucí k odhalení. 
 
Za Qaianou, která právě prošla menším portálem na Ypres, přiběhl jeden z kacířů a ohlásil ji vniknutí jedno-
tek Kybertroniku na základnu. Zmínil se také o přítomnosti stoupenců Ilian, kteří se maskují za stoupence 
Semaie a napadají všechny okolo. Qaiana však ihned prohlédla, že tady není něco v pořádku. Duše Tem-
noty osobně přikázala všem pěti Apoštolům, aby úzce spolupracovali na každé Velké bitvě a zanechali 
svých sporů. Ti vojáci tedy nemohli být od Ilian. Navíc, Senthesius všem svým jednotkám nařídil, aby zůsta-
ly jen na Solominu nebo Harigu. Zdejší infiltrátoři tedy musí pocházet od Kybertroniku, není jiná možnost. 
 
Qaiana zkontrolovala stav základny a přilehlé citadely. Invazní jednotky Kybertroniku se zastavily u tunelů 
spojující starý těžební komplex s nově postavenou citadelou. Nemohly postupovat dál, protože celá citadela 
byla obklopena magickým polem, stejným jako je okolo portálu na Harigu. 
 
Bitva u Fermi se pro kapitolskou flotilu nevyvíjela dobře. Ztratila již několik větších lodí a i vlajková loď CSS 
Morningstar byla poškozena. Nemohla však ustoupit, tak bojovala dále. Admirál Goldberg rozkázat vysílat 
nouzové signály. Doufal, že je zachytí nějaká spojenecká flotila. Protiletadlová stanoviště začala hlásit, že 
docházejí střely s dlouhým dostřelem. Několik menších transportních lodí se tedy obětavě vypravilo doplnit 
zásoby. Několik jich však bylo sestřeleno, avšak zásoby byly doplněny na únosnou mez. A zatímco probí-
hala přestřelka mez křižníky Kapitolu a Legie, tak ve vyšších vrstvách, několik kilometrů nad loděmi probí-
haly psí souboje mezi stíhači, které byly neméně důležité. Obě strany vyslaly těžké letouny se střelami proti 
velkým lodím a snažily se jim vyčistit cestu. Zatímco bojovala kapitolská flotila o život, admirál Goldberg 
doufal, že někdo vyslyší jejich volání, jinak bitva skončí jediným možným koncem, který se nikomu, kromě 
Legie, nebude líbit… 
 
Nouzové volání zachytila jedna menší hlídková flotila Bauhausu, která se právě vracela na Fermi s novou 
zásobou taktických střel. Netušila, že střely jsou zrovna nejvíce potřebné. Velitel flotily spatřil bitvu na orbitě 
Fermi a byl jí zaskočen. Nechápal to – celá oblast vypadala při posledním průzkumu bezpečně. Bauhauské 
lodě, i když jich bylo poměrně málo, se ihned zapojily do bitvy. Mezitím bauhauské nákladní lodě přistály na 
povrchu Fermi a vysadily svůj náklad – osm taktických střel, které byly ihned umístěny na startovací plošiny 
a obratem vystřeleny na orbitální cíle. 
 
Velitel bauhauské flotily zaměřil vhodné cíle pro ony rakety – dvojice juggernaughtů, což byly nejsilnější 
lodě, které zde Černá legie zrovna měla. Všech osm raket postupně opustilo rampy a během pár vteřin se 
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již přibližovaly ke svým cílům. Na každý juggernaught byly zaměřeny čtyři rakety – přímo do jejich motorů. 
Následné exploze zničily oba juggernaughty a Černá legie tak přišla o svoji hlavní výhodu. Bauhauská floti-
la se poté začlenila do flotily Kapitolské, pod společným velením Goldberga. 
 
Na velitelském postu lodi Kyoto stál admirál Hasimoto a pozoroval hemžení svých výsadkových lodí, přistá-
vajících na asteroidu Davidbaltimore. V tom mu došlo hlášení, že jim kapitolská flotila od sousedního aste-
roidu Fermi posílá nouzovou zprávu s prosbou o pomoc.  Admirál ani na chvíli neváhal. Nařídil, aby lodě 
Kyoto a Bogu opustily orbitu asteroidu a vydaly se na pomoc. Bohužel, dvě lodě budou muset stačit, víc jich 
tu Hasimoto nemá k dispozici – ostatní lodě jsou u asteroidů Mach, Asia a Sasaki. 
 
Když lodě Kyoto a Bogu dorazily k Fermi, přišly akorát k nejlepší akci. Admirál pohotově začal křičet své 
rozkazy: obě lodě se postavily do bojové formace vedle sebe, vypustily bojové stíhače a útočné letouny a 
připravily své Samuraje k případné invazi na paluby nepřátelských lodí. 
 
Kapitolská flotila, nově posílená o bauhauské lodě, byla najednou na koni. Admirál okamžitě vydal rozkaz k 
protiútoku. Všechny lodě vyrazily vpřed a spolu s tímto pohybem konečně prorazily stíhači krycí deštník nad 
Černou flotilou. Vpřed vyrazily tři letky těžkých stíhačů třídy Vulture, které se vrhly na podpůrné lodě Legie, 
jako dravci na kořist. Jejich útok byl rychlý a smrtící. Několik lodí bouchlo. To Vulturům stačilo, tak se tedy 
otočily k návratu. Stíhače Legie, které se je pokusily dostihnout, byly zastaveny svými kapitolskými protějš-
ky. Goldberg pak obdržel hlášení, že se na bojišti ukázaly lodě Mishimy, další dobrá zpráva. 
 
Na Ypresu stále pokračuje partyzánský boj jednotek Kybertroniku. Šokeři již identifikovali většinu cílů. Roz-
toči se postarali o odstranění překážek a skladišť. Většina nepřátelských pozic byla již bez munice, vyhla-
dověna a oslabena... Legionáři se cítili, jako by si je vybral za svou oběť sám Muawijhe osobně. Šokeři 
používali své oslepující granáty proti opevněným skupinám posledních kacířů a tím je tak efektivně vyřazo-
vali z boje. Pak už bylo jednoduché je zničit zcela. Většina jednotek Černé legie se stahovala do citadely, 
ale několik jich zůstalo mimo, aby krylo ústup proti těm děsivým válečným strojům Kybertroniku... 
 
Někteří inteligentnější Legionáři se dohodli se svými kolegy, že jeden bude mít oči zavřené a něčím překry-
té, zatímco druhý bude hlídat. Záblesky oslepujících granátů tak vyřadily vždy jen jednu polovinu oddílu, 
zatímco druhá se již připravovala na protiútok. Na jednom místě Legionáři zaslechli dupot těžkých vojáků, 
pravděpodobně Golemů sváru. Mysleli si, že to je konečně posila z citadely, ale velitelé byli moudřejší. 
Qaiana nařídila stáhnout všechny Golemy, aby se neopakovala ta událost z minula, kdy zamaskovaný Ava-
tar nad skupinkou Golemů převzal kontrolu. 
 
Pak je napadlo, že to jsou jednotky Kybertroniku, které se nezadržitelně blíží. Legionáři byli odhodlaní fana-
ticky bojovat až do konce, ve jménu Apoštola Semaie. Náhle světla v chodbě pohasla. Několik legionářů 
začalo zuřivě střílet do temné chodby ve snaze trefit přicházejícího nepřítele. Pak velitel, další Kacířský 
Lord, nařídil zastavit palbu. Chodbou se nyní rozléhalo praskání kostí, někdo nebo něco zabíjelo jednoho 
legionáře za druhým. Když již popadalo dost vojáků, světla se zase rozsvítila... 
 
Velitel před sebou uviděl jen postavu jednoho svého podřízeného... a spousty mrtvých. Jenomže ten přeži-
vší legionář je ve skutečnosti Avatar. Vytáhl z pouzdra implantační pistoli a vpíchl Lordovi do krku neurální 
implantát Otrok, specialitu tajných laboratoří Kybertroniku. Tohoto velitele pak bude moci ovládat kdokoliv 
vybavený neurálním implantátem Otrokář. A ten někdo je Arghan Keronis. Lord postupně přicházel o své 
smysly, o možnost kontrolovat své pohyby. Keronis nad jeho tělem převzal plnou kontrolu... 
 
Gediman se vrátil na stanici IKB a předal nalezený krystal Paxtonovi. Ten netuší, co je to vlastně zač, ale 
Gediman má teorii – krystal má něco společného s tím paprskem, jinak by nebyl pro kacíře tak cenný. Kaž-
dopádně ale teď není vhodná doba na zjišťování informací. Paxton potřebuje pomoct s obranou města. 
Poblíž se objevilo několik kohort, které se snaží infiltrovat do města opuštěnými stezkami a kanalizačním 
systémem. Paxton již vyslal několik týmů IKB, ale zřejmě to nebude stačit. Oba muži se tedy vydali do boje. 
 
Venku už čekalo několik dalších aut. Oba agenti nastoupili do jednoho z nich a kolona se vydala na cestu. 
Za pár minut dorazila k hranicím města, kde probíhaly přestřelky mezi policisty a vojáky na jedné straně a 
Černými legionáři na straně druhé. Imperiální vojáci a posila z Kartelu drželi pozice ze všech sil. Několik 
dvojhlavňových pozičních kulometů na obranných věžích kropilo nepřátele, kteří se snažili dostat za měst-
ské obranné pásmo. Legionářů bylo poměrně dost, ale stejně tak bylo dost i munice na straně obránců. 
 
Paxton a Gediman doběhli na bojiště právě ve chvíli, kdy byla kohorta odražena – alespoň dočasně. Vojáci 
informují, že zatím drží pozice dobře, ale jakmile Černá legie pošle cokoliv většího než obyčejnou pěchotu, 
nastane vážný problém. Z horizontu se tyčil tlustý červený paprsek světla, který mizel v temných mracích a 
každou hodinou se posunoval blíž k městu. Imperiál musí získat lepší pozice pro obranu. A jako na zavola-
nou z města vyjelo několik lehkých a středních tanků.  
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Paxton navrhuje dobýt zpět ztracený zákopový systém, který byl obsazen Černou legií. Gediman v dálce 
zahlédl černou postavu. Když si ji prohlédl dalekohledem, zjistil, že je to Mr. Black. Šel po planině, směrem 
k městu, jakoby se nic nedělo. Gediman vyšel také. Black i Gediman šli přímo proti sobě. Mezi nimi se na-
cházel zákopový systém, který se hemžil Černými legionáři. Jakmile legionáři spatřili Gedimana, zahájili 
střelbu z kulometů. Gediman šel k zemi a ukryl se za hromadu kamenů.  
 
Chtěl střílet, ale byl na svou pistoli moc daleko. Musel se přiblížit. Opustil svůj úkryt a ohnutý se rozběhl k 
dalšímu nejbližšímu úkrytu. Kulky mezitím dopadaly do jeho blízkosti, ale žádná se netrefila. Takhle to Ge-
diman několikrát zopakoval, až se dostal na dostřel. Zaměřil kulometčíka kolimátorem a vystřelil. Nekromu-
tant to dostal přímo do hlavy a odpadl do zákopu. Kulomet teď nikdo neobsluhoval. Gediman přiběhl a sko-
čil do zákopu, zatímco se spustila palba z dalších kulometných hnízd. 
 
Mr. Black mezitím došel k zákopům a skočil do nich. Ocitl se v jakémsi bludišti, ve kterém někde byl i Ge-
diman. Zatímco oba muži bloudili, v dálce byl slyšet zvuk blížících se tanků. Gediman vykoukl ven, aby 
zjistil, co se děje – byly to tanky Imperiálu, naštěstí. Paxton se odhodlal k útoku. Nekromutanti ihned zahájili 
kulometnou palbu, ale nepomáhalo to. Jejich zbraně byly slabé. Jakmile však Gediman vykoukl, odhalil 
svoji pozici Blackovi. Ihned se ozvala střelba z dvojice pistolí, která Gedimana jen těsně minula.  
 
Gediman se otočil, Black stál přímo za ním. Vystřelil, ale Gediman uskočil stranou a těsně tak uhnul. Dopa-
dl na záda a začal střílet ze své pistole, ale Black byl za rohem a tak ho nic nezasáhlo. Gediman tedy rychle 
vstal a připravil se na další střelbu, ale Black byl pryč. Gediman teď měl jiný problém – ze dvou protilehlých 
zákopových chodbiček vyběhlo několik Nekromutantů a začalo střílet. Jonathan však stál na křižovatce typu 
"T" a tak jen stačilo, aby skočil do protější chodby. Několik Nekromutantů se postřílelo navzájem. Jonathan 
běžel, aby se dostal pryč ze zákopů, protože zde mají Černí legionáři velkou výhodu. Nakonec vyběhl ven a 
ukryl se za nejbližší balvan. Nekromutanti prohledávali celý zákopový systém, ale marně. 
 
Pak se přiblížili tanky, vyzbrojené plamenomety. Jejich pročišťovací palba trvala několik desítek vteřin. Zá-
kopy se zalily ohněm a všichni Nekromutanti začali vybíhat ven, aby si zachránili život. Většina z nich ale 
neměla šanci. Když oheň dohořel, do zákopů naskákali imperiální Zákopníci a prohledávali je. Nikdo už tu 
nebyl, jen hromady ohořelých mrtvol. Gediman se zeptal Paxtona, jestli během průzkumu nenašel tělo mu-
že v černém kabátu, ale Paxton to nepotvrdil. Mr. Black se tedy stačil zachránit... 
 
Boj u Fermi pokračoval dobře. Spojená flotila Mishimy, Bauhausu a Kapitolu snadno drtila jakýkoliv odpor. 
Mishimské lodě navíc vpadly Černé legii do zad a zasadily ji tak těžké zásahy. Admirál Goldberg byl připra-
ven připojit se k útoku na Harig, jakmile bude tahle bitva vyřízena, což nebude trvat už tak dlouho. 
 
Síly sice byly vyrovnanější než před pár hodinami, ale pořád čekala spojence těžká práce. Admirál v žáru 
bitvy vytvořil linii z kapitolských a bauhauských křižníků. Mishimská flotila vedená loděmi Kyoto a Bogu 
útočila v šípové formaci přímo do středu Černé flotily. Lodě byly ničeny z těsné blízkosti a poletující trosky 
ohrožovaly další lodě. Admirál Goldberg vydal rozkaz a kapitolská flotila se pohnula z místa a začala se 
blížit k čelu nepřátelské flotily. Bylo vidět, jaký zmatek vyvolal mishimský útok. Obrana se jim hroutila jak 
domeček z karet, a i ztráta dvou juggernaughtů byla citelně znát. Pravda, sice se ještě tu a tam pokoušela o 
protiútok, ale bylo to marné. V určitou chvíli vydal admirál rozkaz k zastavení. Někde tam vepředu, skrz 
nepřátelskou flotilu, postupovala Mishima a admirál se chtěl vyhnout střelbě na spojence. Již bylo prakticky 
dobojováno. Černé lodě se sice ještě tu a tam pokusily seskupit, ale byly rychle separovány, obklíčeny a 
zničeny. Bitva o asteroid Fermi byla téměř u konce. Teď stačilo jen spočítat škody a pustit se do oprav… 
 
Bitva o Harig:  Když spojené flotily Imperiálu, Bauhausu a Kartelu dorazily k Harigu, našly v blízkosti jen pár 
bitevních lodí Černé legie, které byly krátce na to rozstříleny mnohonásobnou přesilou. Nepřátelská flotila 
byla naštěstí úplně někde jinde. Cesta k dobití Harigu byla volná. Flotily zaujaly strategické pozice a začaly 
bombardovat povrch asteroidu. Pak se odpoutaly menší lodě a provedly celoplanetární nálet.  
 
Ale stalo se něco, co nikdo neočekával. Obranné kanony, podobné Znesvěceným houfnicím, ale mnohoná-
sobně větší, zahájily palbu. Obrovité projektily zhmotněné Černé symetrie vyletěly vysoko do vzduchu, na 
orbitu asteroidu. Projektily zářily pronikavým modrým světlem a zanechávaly za sebou modrou ohnivou 
stopu, která osvětlovala lidskou flotilu. Několik lidských lodí bylo zničeno ihned, další zahájily úhybné ma-
névry, ale většinou byly dost pomalé. Nastal chaos. 
 
Invazní skupina Kybertroniku má problém – citadela na Ypresu je obklopena polem, které nelze nijak projít. 
Arghan tedy nařizuje využít dobytých obranných stanovišť a zaměřit jejich děla přímo na citadelu. Ovládání 
dělostřelby je však značně upravené, i když děla samotná vychází z ukořistěné lidské technologie. Jed-
notkám Kybertroniku se podařilo úspěšně vystřelit jen ze dvou děl, ostatní explodovala. Projektily se však 
zarazily o ochranné pole a citadelu tak vůbec nezasáhly.  
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Keronis bude muset najít jiný způsob, jak se dostat skrz to pole. Černí legionáři sice mohou polem projít, 
ale jen pokud je to pro citadelu bezpečné. Pokud průchod Legionáře ohrožuje bezpečí, pole  se nevypne. 
Šokerům se podařilo zastřelit jednoho legionáře přímo během jeho průchodu. Jeho tělo se svalilo k zemi 
mrtvé, ale projektil byl zachycen a neškodně se od pole odrazil. Arghan hodlá využít ovládnuté tělo velitele 
Kacířských legionářů a s jeho pomocí chce projít polem až k citadele. Nemá v úmyslu pole deaktivovat, 
protože to zřejmě ani nebude v jeho silách. Chce Černou legii nějak donutit, aby ten štít sama vypnula. 
 
Kruegerova flotila stále čekala v mraku asteroidů mezi Harigem a Solominem na průlet flotily Černé legie. 
Pak přišlo hlášení, že se flotila již blíží. Lodě Legie se přiblížily na neuvěřitelně blízkou vzdálenost. Posádce 
vstávaly vlasy na hlavě z pomyšlení, že je jejich nepřítel může kdykoliv zpozorovat a zahájit palbu první. 
Naštěstí zatím jejich malou pozorovací sondu nezpozoroval. Tik tak, tik tak, ubíhal pomalu čas na palubních 
hodinách.  
 
Když se flotila Legie dostala na dostřel, Krueger dal pokyn k útoku. Celá flotila Bratrstva se vynořila zpoza 
asteroidů a okamžitě vypustila svou kompletní zásobu nejsilnějších raket Crucifier. Prakticky každá zasáhla 
svůj cíl a mnoho těžkých křižníku Legie, které byly prvním cílem, bylo poškozeno a zničeno. Než se Legie 
dokázala začít bránit, povedlo se Bratrstvu vyslat ještě jednu salvu raket. Bohužel mnoho z nich vykryly 
sebevražednými nálety stíhačky. Bratrstvu se překvapivý útok povedl na sto procent. Povedlo se jim značně 
vyrovnat síly, ale teď už jim nezbývali žádné trumfy v rukávu, takže museli bojovat nejlépe jak uměli. Krue-
ger pak zrušil radiový klid na nařídil vyslat zprávu nejbližším lodím korporací, že tu probíhá bitva a že je 
třeba asistence.  
 
Mezitím lodě Rousseauovy flotily vyrazily na svou poslední cestu. Velkým obloukem se vyhnuly asteroidu 
Vorovich, který mohl být ovládán Legií a kolem nějž by bylo snadné je odhalit, a zamířily krytí pásem aste-
roidů k Numaguti. Posádka měla čím dál tím větší obavy, jak se jejich cíl blížil. Odhodlání pomalu mizelo a 
nahrazovala je panika. Charles se spolu s několika důstojníky snažil po celou dobu najít nejlepší způsob  
útoku na asteroid. Bylo jasné, že musí využít plně svého potenciálu, aby napáchali co největší škody, zde-
cimovali flotilu Legie tak, aby se musela stáhnout. Ale jen se ukazovalo, že nemají vůbec žádnou šanci. 
 
Je jasné, že už se déle nemohou krýt za asteroidy. Charles proto nařídil spustit všechny motory na plný 
výkon. A tím nemyslel normální plný výkon, ale úplně všechno, co z nich lze vyždímat. Vůbec ho nezajíma-
lo, že se tím poškodí, stejně už asi dlouho nebudou sloužit. Lodě se přiblížily už téměř na kontaktní vzdále-
nost k hlídající flotile. Rousseaua velmi potěšilo, když zjistil, že je menší, než předpokládal. Pravděpodobně 
musela být většina jejich sil odvelena někam jinam.  
 
Lodě Bratrstva pak vypustily prázdné stíhače. Zas tak prázdné ale nebyly. Před bitvou je pečlivě naplnili 
vším palivem, pro které neměli využití a do kokpitu se nádherně vešlo dost výbušnin. Díkybohu měli na 
palubě zrovna více strojů, než pilotů. Prázdné stíhače narazily v obrovské rychlosti do lodí Legie a jejich 
výbuchy značně poškodily jejich trupy. Mnoho jich však svůj cíl minulo a padalo na asteroid. No co, snad 
způsobí nějaké poškození i tam, myslel si Charles.  
 
Pak Charles vydal rozkaz k nalodění všech pozemních jednotek do výsadkových lodí. Sám se odebral do 
hangáru také. Dole na povrchu budou potřebovat každou ruku. A všichni v řídícím středisku dostali přesné 
instrukce pro vedení celé bitvy. V neočekávané situaci nejspíše zareagují špatně, ale snad k ničemu tako-
vému nedojde.  
 
Mezitím pálily křižníky Bratrstva svou plnou útočnou silou na lodě Legie, které se adekvátně bránily. Stíha-
če pronásledovaly stíhače, načež byly sestřelovány křižníky. Kusy lodí se trhaly jako papír a pancíř i zbraně 
odlétávaly do volného prostoru. Palba Bratrstva se snažila vyčistit cestu bombardérům a výsadkovým lo-
dím, které směřovaly k asteroidu. Dařilo se, protože lodě Černé legie měly plné ruce práce s odrážením 
útoku. A dařilo se jim to.  
 
Bombardéry konečně dorazily k povrchu a mohly zaútočit na nepřátelskou základnu. Protiletecká obrana 
dělala svou práci a sestřelovala je, ale i to prospělo svému účelu. Nemohla útočit na všechny lodě, takže se 
výsadek v pořádku dostal na povrch. Bombardéry vykonaly svou práci a zničily hangár lodí, několik skladů 
a jakousi továrnu. Bohužel byly všechny zničeny. Charles s obavami vystupoval v těžkém skafandru z vý-
sadkové lodě, která dosedla jako první... 
 
Druhá flotila Kartelu dorazila k asteroidu Ypres. Plukovník Karris hodlal dát povel k útoku, když tu náhle 
přišla naléhavá zpráva od admirála Woola: útok na Harig neprobíhá podle plánu. Odpor je silnější, než se 
čekalo. Spojenecké flotily mají velké ztráty. Karris tedy okamžitě obrátil svoji flotilu na nový kurz. 
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Bitva o Victorii:  Když se Gediman a Paxton vrátili na stanici IKB, snažili se přijít na účel toho krystalu. 
Prohlíželi ho, podrobně měřili a vážili, ale nemohli na nic přijít. Tahle práce jim zabrala asi čtyři hodiny. 
Vědci z IKB krystal vyfotografovali ze všech stran a provedli několik analýz, ale nic dalšího nezjistili. Pak do 
místnosti přiběhl důstojník s naléhavou zprávou – paprsek dosáhl města! 
 
Obranná linie kolem města drží a nepřestává střílet ze všech svých zbraní, ale není jisté, na jak dlouho. 
Gediman s Paxtonem se vydali k obranné linii osobě dohlédnout na průběh bitvy. Zde už byl boj v plném 
proudu, červený paprsek byl tak blízko, že osvětloval celé okolí pronikavou září. Z nitra paprsku vystupova-
ly různé postavy – Nekromutanti, Centurioni, Nemrtví legionáři, Razidé, ale i větší monstra, jako například 
Ezoghúlové. Obranná linie byla plná tanků a vojáků a střílela ze všech sil. Nepřátelé padali, ale jak se papr-
sek přibližoval, přibližovali se i oni. Každou minutou byli blíž a blíž. Imperiál nemohl odolávat dlouho. 
 
Všechny imperiální a kartelové jednotky střílely ze všech dostupných tanků, minometů, raketometů a graná-
tometů. Bylo to hotové peklo. Velení nařídilo stáhnout všechny obranné jednotky k paprsku, ale moc to 
nepomáhalo. Proto byla vytýčena trasa pohybu paprsku a všem obyvatelům města nařízeno, aby tuto trasu 
vyklidili. Paprsek bude po celou dobu jeho průchodu městem pronásledován jednotkami.  
 
Za několik hodin, které všem připadaly jako věčnost, se paprsek přehnal městem a pokračoval dál, nový 
oběh kolem asteroidu. Imperiální jednotky a jednotky Kartelu bojovaly dobře a měly poměrně nízké ztráty. 
Ale všem bylo jasné, že ještě několik málo takových oběhů, a město Victoria padne. Zatím se proto všichni 
dali do provizorních oprav opevnění a posílení obrany.  
 
Poblíž Victorie se náhle otevřela prostorová trhlina a zní vystoupil kybertronický juggernaught třídy Odysse-
us, Sputnik. Na jeho palubě byl generál Waclaw Smith se svoji 7. mechanizovanou brigádou divize MCR. 
Smith informoval vesmírný přístav Dell, že přilétá, aby posílil pozemní obranu asteroidu. Imperiál byl šoko-
ván, počítal s tím, že Kybertronik zasáhne, ale ne přímo na Victorii. Protože se ale vojenské síly Imperiálu a 
Kartelu dost tenčily, bylo uděleno povolení. Sputnik začaly opouštět těžké výsadkové moduly, které dosedly 
blízko zákopového systému. 
 
Z modulů vystoupilo několik Androidů Vyhlazovačů s různorodou výzbrojí. Bylo tu také několik oddílů 
Chaseurů a robotických Roztočů. Pak dosedl transportní člun a z něj vystoupil generál Smith osobně. Při-
pojil se k místním velitelům, aby mohl lépe koordinovat jednotky. Mezitím se do horních vrstev atmosféry 
snesl, za tvrdou cenu spotřeby paliva, juggernaught Sputnik, který tak mohl přímo vypustit atmosférické 
stíhací bombardéry typu Raven, bez nutnosti jejich výsadku ve speciálních lodích. 
 
Bitva u Harigu pokračovala – a dost špatně. Spojená flotila měla těžké ztráty od planetárních kanonů, ale ty 
byly naštěstí po pár desítkách minut eliminovány taktickými bombardéry. Většina bombardérů ovšem bě-
hem tohoto náletu byla sestřelena menšími protiletadlovými děly. Flotila Kartelu se držela dobře, stejně jako 
flotila Imperiálu. Dreadnought HSSS Invincible ničil jednu loď za druhou. Ale protivník měl stále přesilu. 
 
Pak přišlo nouzové volání od flotily Bratrstva, která bojovala jen kousek od Harigu. Ona na sebe upoutala 
pozornost další velké flotily Černé legie, která se přibližovala k Harigu. Ale bohužel, spojená flotila nemohla 
postrádat žádné lodě. Admirál Borgia proto poslal zprávu, aby se lodě Bratrstva přesunuly do místa hlav-
ních bojů, tedy přímo k Harigu. Alespoň budou bojovat všichni pohromadě. Navíc, je potřeba mít u sebe 
nějaké Mystiky, kteří zničí portál. 
 
Flotila Bratrstva tedy přiletěla, následována flotilou Černé legie. Inkvizitor Majoris Krueger se informoval o 
průběhu bitvy a souhlasil, že se se svoji lodí přiblíží natolik, aby mohl začít sesílat potřebná kouzla. Lodě 
Bauhausu a Imperiálu mu dělaly palebnou podporu a kryly ho, zatímco lodě Kartelu zabraňovaly, aby Černá 
legie přešla do protiútoku. 
 
CSS Morningstar zachytila vysílání z bitvy u Harigu. Admirál Goldberg byl okamžitě informován. Kapitolská 
flotila utrpěla jisté ztráty, ale nebyly zas tak děsivé. Ztraceno bylo asi pět křižníků a dvě bitevní lodě. Všech-
ny poškozené lodi, včetně vlajkové, se podařilo během pár hodin opravit. Munice byla doplněna, stíhači 
opraveni. Kapitolská flotila byla připravena do další bitvy.  
 
První hlášení o bitvě nevypadají dobře. V akci je zapojeno větší množství lodí Kartelu, Bauhausu, Imperiálu 
a Bratrstva. Již utrpěli ztráty a bitva je stále na vážkách. Goldberg se dlouho nerozmýšlí – přikazuje všem 
svým lodím, aby se okamžitě vydaly k Harigu. Překvapení je koneckonců na jeho straně. O dvě hodiny 
později už admirál viděl celou bitvu od asteroidu Euclides. Rozkázal zvýšit rychlost, protože bylo vidět, že 
Černá flotila je v přesile. Kapitolské křižníky zaujaly šípovou formaci v čele s CSS Morningstar. Admirál 
vyčkával s rozkazem k palbě. Až když byly nepřátelské lodě vzdáleny 400 kilometrů, vydal rozkaz k útoku. 
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Goldberg dostal zprávu od admirála Borgia – od asteroidu Solomin dorazila flotila složená z lodí Ilian a 
Demnogonise, aby podpořila obranu Černé legie. Kapitol musí tyto lodě odrážet a zabránit, aby byla zniče-
na velící loď Bratrstva, která se snaží dostat blíž k Harigu. Na její palubě je Krueger, odhodlaný zničit ten 
portál. Jeho Mystici se již připravili na seslání potřebných kouzel. Borgia Goldberga varuje před paprskem, 
který se projektuje z portálu. Když se lodě dostanou příliš blízko, paprsek přetíží jejich systémy. 
 
Joseph Tscherny seděl v malé hospůdce v Luna City a opíjel se... tedy, opít se nemohl, protože mu v tom 
zabraňoval jeho nekrobionický žaludek. Přisedla si k němu atraktivní dívka a začala ho svádět. Tscherny si 
ji všiml a souhlasil, že se s ní bude milovat. Toho si ale všimla skupinka gangsterů, která seděla u stolu 
opodál. Ta dívka totiž patřila k nim a tak je toto jednání velmi rozzuřilo. Gangsteři vytáhli nože a tonfy a 
chystali se Tschernyho zmlátit. Ten ale na oplátku tasil své dva revolvery a začal střílet. Všichni gangsteři 
padli mrtvi k zemi. Poslední prosil o odpuštění a tak ho Tscherny nechal žít, aby za něj mohl zaplatit pití. 
Potom i s dívkou odešel do jejího auta. 
 
Na policejní strážnici stejného okrsku Luna City se rozezvučel alarm – nějaké výtržnosti v místní hospodě. 
Dva členové Bezpečnostní policie Kartelu se vydali celou věc prošetřit. Jeli po silnici ve svém autě, a náhle 
spatřili dvojici postav. Jedna z nich byl muž v černém kabátě, očividně ozbrojený. Druhá byla mladá žena. 
Policista prudce zabrzdil, čímž se auto dostalo do smyku. Tscherny několikrát vystřelil do palivové nádrže, 
jakmile se k němu auto natočilo bokem. Auto okamžitě explodovalo, vyletělo do vzduchu a setrvačností 
přeletělo Tschernyho a jeho společnici. Zastavilo se až o zeď protější budovy. 
 
Dívka je z celé události v šoku a nechce pokračovat dál. Tscherny ji však znásilní, odveze jejím autem do 
jejího bytu, a tam znovu znásilní. Tscherny ji pak zamyká a odchází pryč. Jakmile vyšel z domu, zahlédl u 
hořícího auta hasiče a další policisty. Jedna žena z ulice ho zahlédla a upozornila policisty – to je ten muž, 
co za všechno může. Tscherny je náhle obklopen policisty, ale nevzdává se. Tasil své revolvery a začal 
střílet na všechny strany. Policisté padali jeden za druhým. 
 
Postupně se prostřílel celým policejním oddílem a ukryl se do postranní uličky. Za svými zády uslyšel zvuk 
silného motoru... a pak muže v obleku. Vypadal na Polního agenta Kartelu. Muž měl již připravenou pistoli. 
Představil se mu jako Tom Hranicz. Tscherny ho považuje jen za dalšího řadového protivníka a proto na něj 
okamžitě vystřelil z obou zbraní. Hranicz ale vystřelil ve stejnou chvilku, dva výstřely. Tscherny je zaražen, 
že muž stále stojí. A pak na zemi vidí čtyři kulky zdeformované vzájemným nárazem.  
 
Tscherny pokračoval ve střelbě, nechal si jen dvě kulky v záloze. Všechny výstřely byly ale zbytečné. Hra-
nicz kulky sestřelil. Když Tscherny viděl, že nemůže uspět, proskočil oknem do starého domu. Právě v čas 
– ten muž akorát zahájil palbu. Na místo činu zanedlouho přijelo další auto, s dalším Polním agentem, Se-
mirem Persilem. Hranicz zatím běžel za dům, aby se setkal s Persilem. Ale náhle na něj z vyššího patra 
budovy skočil Tscherny. Hranicze ten nápor váhy srazil k zemi a Tscherny ho už-už chtěl dodělat. Hranicz 
mu ale rukou odstrčil revolver a odchýlil tak výstřel. Druhou rukou ho praštil do hrudníku tak silně, že 
Tscherny odletěl pryč a zarazil se až o zeď domu.  
 
Tscherny se sesunul k zemi a vypadal, že je vyřízen. Hranicz vstal, připravil si pouta a chystal se Tscherny-
ho zatknout. Toho ale Tscherny využil, překvapivě tasil revolvery a z obou vystřelil. Hranicz padl mrtev 
k zemi, takovouhle akci nečekal. Tscherny pak vstal a vzteky mu ukopl hlavu. Pak odešel, aby od mrtvých 
policistů sebral nějakou munici. Nastoupil do auta jednoho z Polních agentů, které bylo velmi výkonné a 
dobře pancéřované, a odjel zpět do bytu té dívky. Když vešel dovnitř, spala a tak si lehl vedle ní. 
 
Inkvizitor Majoris Krueger přišel do meditační místnosti, kde už se nacházelo dvacet Mystiků. Informoval je, 
že se loď přiblížila k asteroidu Harig na tak blízko, že je možné kouzlo seslat. Mystikové přikývli, rozestoupili 
se do kruhu a začali se soustředit. Jejich energetické stabilizéry, které měli připnuté k zádům, začaly zářit 
duhovými barvami, obklopily se jasnou září a výboji energie.  
 
Krueger stál u velkého okna a sledoval asteroid Harig. Mohl jasně vidět ten portál – vyzařoval z něj ten 
paprsek. Celá polokoule asteroidu jím byla ozářena. Meditační místnost s Mystiky zaplnilo jasné světlo a 
jakési vibrace. Kouzlo Umění bylo připraveno k seslání. Krueger konečně vydal příkaz k seslání, ale místo 
kouzla se dostavil silný náraz do trupu. Otřes Mystiky vrhnul k zemi. Důstojníci hlásí, že loď dostala zásah 
do pravoboku. Tři motory vyřazeny z provozu. Exploze na palubách 12, 17 a 23 způsobily protržení trupu. 
 
Mystici informují, že nárazem ztratili svoji koncentraci a efekt kouzla se nedostavil. Je třeba ho seslat zno-
vu, ovšem loď se musí nejprve dostat do správné pozice. Náraz ji totiž značně vychýlil z kurzu. Krueger to 
bere na vědomí, přikazuje okamžitě zahájit opravy a informuje ostatní lodě flotily. Budou muset ještě něja-
kou dobu držet pozice. 
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Opravářské práce na opevnění Victorie byly v plném proudu. Dalo se to stihnout, do dalšího otočení astero-
idu zbývalo několik hodin. Ale Černá legie nechtěla čekat, chtěla zasadit obraně zásah v době, kdy to 
nejméně čekala. K Victorii proletělo několik menších křižníků, které ihned vypustily atmosférické bombardé-
ry. Několik letek vletělo do atmosféry a velmi rychle se přiblížilo k městu.  
 
Ale městská obrana byla připravena. Celé město Victoria je totiž obehnáno mohutnou linií protivzdušných 
děl, desítky obranných věží, každá minimálně se dvěma 155mm automatickými kanony. Poplašná siréna se 
rozezvučela a všichni muži běželi na svá místa. Do dvou minut byli všichni dělostřelci na místě a připravo-
vali kanony ke střelbě. Věže se natočily požadovaným směrem a kanony se naklopily do požadované výš-
ky. Pak velitel obrany do interkomu zařval rozkaz k palbě. 
 
V tu chvíli se strhla hromová střelba. Nebe se zaplnilo explozemi tříštivých granátů a bombardéry Legie 
padaly jeden za druhým k zemi. Děla utvořila neprostupnou zeď, žádný z letounů Legie ji nemohl překonat 
– byl ihned sestřelen. Za pár minut bylo všech přibližně 50 bombardérů sestřeleno, aniž by na zem dopadla 
jediná jejich bomba. Křižníky Černé legie, které čekaly na orbitě, pozorovaly ten masakr. Velitelé si uvědo-
mili, že proti tomuto způsobu útoku je Imperiál dobře bráněn a proto se stáhly pryč. Černá legie tedy bude 
muset počkat, až se paprsek opět přemístí nad město – to je jediný způsob, jak se do něj dostat. 
 
Další den ráno Tschernyho probudilo bouchání na dveře bytu, ve kterém přespával. Byla to Bezpečnostní 
policie Kartelu, našla ho. Tscherny ihned vstal a připravil své zbraně, ovšem policisté zaslechli tuto jeho 
aktivitu a rozhodli se ihned zakročit – vyrazili dveře beranidlem. Tscherny si mezitím narychlo připravil im-
provizovanou zbraň pro boj zblízka: namočený ručník. Do místnosti přiletěla dýmovnice a začala rozptylovat 
slzný plyn. To ale Tschernymu nevadilo, jeho nekrobionické oči byly imunní. Jednotka policistů vběhla 
dovnitř ihned potom: čtyři policisté vyzbrojení tonfami. 
 
Tscherny prudce švihl ručníkem a rozbil jednomu policistovi obličejový štít jeho přílby. Střepy mu poranily 
obličej, tonfa mu vypadla z ruky. Tscherny se rozeběhl, udělal salto vzad, přitom kopl policistu do hlavy. 
Ozvalo se křupnutí a krev vystříkla až na strop. Zároveň sebral jeho tonfu a salto dokončil dopadem do 
provazu. Zbylí tři policisté zaútočili svými tonfami, ale Tscherny údery vykryl. Druhou rukou jednoho z pro-
tivníků praštil do rozkroku. Policista padl na zem. Zbylým dvěma strážníkům Tscherny z provazu podrazil 
nohy. Když se zřítili na zem, překulil se a druhého z nich usmrtil ranou do krku a vzal si i jeho tonfu. Vysko-
čil do vzduchu a tonfami oba protivníky zabil, silnými údery do hlavy. 
 
Tonfy měl umazané od krve. Vše se odehrálo během třiceti vteřin. V tom přiběhli strážníci s pistolemi, bylo 
jich celkem pět. Zahájili palbu, ale Tscherny udělal hvězdu stranou a všechny kulky tak zasáhly jen zeď. 
Tscherny zastrčil tonfy, vytáhl revolvery, vyběhl ze svého úkrytu zpoza roku a za krycí palby proskočil roz-
střílenou zeď. Objevil se v sousedním bytě. Zde přebil, schoval revolvery a vytasil opět tonfy.  
 
Do bytu právě přišla postarší majitelka, byla šokována. Tscherny ji odstrčil a vyběhl ven, na chodbu. V tu 
chvíli opět začala střelba ze strany policistů. Tscherny roztočil tonfy, čímž několik střel odrazil, a zároveň se 
rozběhl proti nepřátelům. Prvnímu z nich vyrazil tonfou pistoli z ruky, druhou tonfou ho udeřil do hlavy. Úder 
byl tak silný, že se policejní přílba rozlomila na dvě části. Muž padl na zem. Druhý policista dostal ránu do 
rozkroku a také se svalil k zemi. Další dva policisty Tscherny vyřídil kopem z otočky tak silným, že policisté 
po zásahu do hlavy udělali salto vzad. 
 
Zbýval už jen velitel, který zrovna zahájil palbu. Tscherny skočil k zemi a výstřelům tak uhnul. Sebral jeden 
ze samopalů, které se válely okolo, a vystřílel na velitele celý zásobník. Velitel měl neprůstřelnou vestu, 
takže ho střelba nezabila, ale přesto srazila k zemi. Tscherny vytáhl svůj nůž z boty a chystal se velitele 
dorazit. Zatímco mu podřezával krk, z místnosti vyběhli další policisté a chystali se ho zastřelit. Náhle však 
ze sousedního bytu vyšla ta postarší paní, z brokovnicí v rukou. Několikrát vystřelila a zbylé policisty zabila. 
Chtěla tak zabránit dalším násilnostem ve svém domě. Dost možná zachránila Tschernymu život. Tscherny 
upadl na zem a zkolaboval... 
 
Arghan Keronis, napojený na tělo ovládnutého Kacířského Lorda, se vydal do citadely. Ochranné pole ho, 
podle očekávání, propustilo. Keronis hodlá vyjednávat s místním Nefaritem o podmínkách kapitulace Černé 
legie na Ypresu – což je ale jen zástěrka pro jeho další připravovaný pokus, jak citadelu dobýt. Arghan bez 
problémů prošel štítem okolo citadely a se sebejistým výrazem kráčel dál. 
 
Po chvíli se zastavil u jednoho legionáře a zeptal se ho, kudy se dostane ke zdejšímu Nefaritskému voje-
vůdci. Zeptal se však tónem, který legionářovi připadal velmi podezřelý. Ihned nabyl podezření, že Kacířský 
Lord zřejmě není tak zcela „normální“, napadlo ho, že nejde o Kacířského Lorda, ale o infiltrátora. Legionář 
proto Keronisovi poradil špatnou cestu – místo ke Qaianě ho poslal k jednomu nižšímu Nefaritovi. Keronis 
se vydal na cestu a brzy se dostal až do komnat Nefarita. 
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Nefarit také ihned vycítil, že s Kacířským Lordem není něco v pořádku. Snažil se na něj seslal kouzla na 
ovládnutí mysli, ale marně. Keronis už nic nezakrýval. Vysvětlil, že přišel vyjednávat o ukončení bojů a 
okamžitém stažení Černé legie. Nefarit však během pokusu o ovládnutí mysli zjistil, že Kacířova mysl je 
stále přítomna a v plné síle, ale neovládá tělo. Je tam nějaký jiný "zdroj" mysli, který však reálně přítomný 
není a proto nelze ovlivnit. Nefarit nebyl hlupák. Dal si dohromady jedna a jedna – Kybertronik je na astero-
idu a má k dispozici novou technologii. Zřejmě se tedy jedná o jeden z těch ubohých vynálezů lidstva. Nefa-
rit se soustředil a seslal Nefunkčnost. 
 
Neurální implantát přestal fungovat. Kacířský Lord upadl na zem, nyní již zcela ve své kůži. Ihned vypově-
děl, že Kybertronik má technologii na dálkové ovládání mysli a jed na potlačování Černé symetrie. Také 
řekl, že Kybertronik provedl blokádu asteroidu, ale že se do citadely nemůže dostat a tak hledá jiný způsob. 
Nefarit je odhodlán demonstrovat Kybertroniku sílu Černé symetrie.  
 
Nefarit i s Lordem se vydali do zbytku komplexu a jakmile zahlédli jednotky Kybertroniku, oba vyvolali Kom-
presi. Zpomalili tak tok času okolo sebe a snadno se vyhnuli střelbě a dalším útokům. Nefarit se vydal do 
jedné části, Lord do druhé části komplexu. Nalezli místa, kde Kybertronik nejsilněji postupoval a ničil pozice 
Černé legie. Oba seslali Svržení do Prázdnoty a všechny útočící jednotky jednoduše vysáli do Prázdnoty 
skrz dimenzní trhlinu. Tohle několikrát zopakovali.  
 
Nakonec zbývalo jen několik jednotek, které zůstaly u výsadkových modulů. Velící Šoker hlídal okolí. Nefa-
rit opět zakouzlil Kompresi a překvapil velitele zezadu. Chytl ho pod krkem a přitáhl si ho až k očím (což 
bylo dost vysoko). Řekl mu, aby vzkázal svému veliteli, že je hlupák a podceňuje Černou legii. Jestli ještě 
jednou zaútočí, bude zničen. Pak Šokera pustil, seslal kouzlo Rubáš a zmizel kdesi v chodbách. 
 
Lord i nefarit se pak dostavili zpět do citadely, kde už čekala Qaiana. Informovali ji o celé události. Qaiana 
však vysvětluje, že Černá legie má bohužel problém u Harigu. Pokud padne Harig, je jejich plán zničen. 
Takže se budou muset více soustředit na pomoc svým bratrům. Pokud bude Kybertronik stále útočit, je 
odhodlána zavolat na pomoc Raantiuse, který všechny útočníky hravě zničí osobně. 
 
Armáda Bratrstva přistála na asteroidu Numaguti. Všude kolem Charlese klusali vojáci. Museli co nejrychleji 
překonat vzdálenost od lodě k citadele. Každá minuta se počítala, pozemní vojska Legie byla jistě informo-
vána, že přistály výsadkové lodě. Pravděpodobně je nebudou chtít pustit dovnitř a pokusí se je nechat udu-
sit venku v nedýchatelné atmosféře. To od nich ale byla velká chyba, vojáci Bratrstva měli samozřejmě 
plán, jak se dostat dovnitř. 
 
U přetlakové komory přišli ke slovu Mystikové. Rousseau se ani nesnažil pochopit, jaká kouzla používají. 
Faktem bylo, že dokázali otevřít dveře a zase je zavřít za první várkou vojáků. A dokázali to zopakovat pro 
všechny zbývající. Během chvíle byli všichni uvnitř. Charles však na svých dvou Mysticích mohl pozorovat 
značnou bledost, patrně způsobenou únavou. V boji jim už asi moc nepomohou. 
 
Celá jednotka pomalu procházela tunely. Jejich cílem nebylo zajmout celou pevnost, ale způsobit co největ-
ší ztráty, v nejlepším případě zabít nefarity i jiného vysokého vůdce. I proto se rozdělili na několik větších 
skupin, které mohly odolat nepřátelskému náporu snáze a zapříčinit největší škody. Charles si k sobě vzal 
oba Mystiky, svoji Zuřivou elitní gardu, dvacet Elitních Trooperů a asi sedmdesát Trooperů. Téměř stočlen-
ná úderná skupina se vydala hlavní chodbou, aby na sebe stáhla největší nápor nepřátel a umožnila ostat-
ním skupinkám napáchat škody v odlehlých částech pevnosti. 
 
Charles bojoval už téměř čtvrt hodiny a jeho síly umdlévaly. Více než polovina jeho Trooperů byla mrtvá a 
značná část Elitních Trooperů také. Z jeho osobní stráže zatím padl jen jeden bojovník a kolem Mystiků se 
stále držela ochranná aura. Brzy ale všichni vyčerpají své síly a pak se přes ně nekonečný příval nepřátel 
prostě přežene. Ječící a Vřeštící legionáře zatím zabíjeli jako na běžícím pásu, neměli šanci se jim ani do-
stat na kůži. Problémy byly pouze s těžšími jednotkami, jako byl Čepelový maniak, jeden takový se snadno 
dostal blízko a pak nastával v řadách Bratrstva masakr. Čepelový berserker dokázal pobít mnoho Trooperů, 
než byl konečně zastaven. Bojovalo se už jen na blízko, střelné zbraně byly v chodbách s hromadami těl 
nepoužitelné. Vzdálené výbuchy naznačovaly, že jejich odlákání se alespoň z části zdařilo. Zvrat v bitvě 
však nastal velmi brzy. Zničehonic se místo obou Mystiků objevily cáry masa. A nad nimi... bytost. 
 
Jako by nic se prosekávala řadami Trooperů a v jejích stopách se valila slabší monstra, které dorážela 
zraněné a rozšiřovala průlom v řadách vojáků. Svými dlouhými řetězy kosil protivníky i na velkou vzdále-
nost, prakticky nikdo se k němu nedokázal dostat na délku meče. Vojáci, ještě než k nim došel, propadali 
záchvatům strachu a paniky, padali šílení k zemi či se pokoušeli utéct. Než se Charles nadál, jeho malá 
skupina se zmenšila na polovinu a nevypadalo to, že se vývoj bitvy ještě obrátí. Obrovský humanoid se 
zelenými rohy byl jako nezastavitelný tank, ničil vše, co mu přišlo do cesty. Snadno vyřídil zbývají dva elitní 
Rousseauovi strážce a stanul před ním. Charles se připravil na boj. 
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Ta bytost byla Vojevůdce nefaritů, samotný Lyxun. Zarazil se, když vycítil z Rousseaua vliv Černé symetrie, 
a o této skutečnosti ho informoval. Charles byl zmaten. Chtěl mu do tváře vpálit vše, co si myslí o mon-
strech Černé symetrie, ale najednou nemohl. Lyxunovi je jasné, že Rousseau je již dlouhou dobu pod tem-
ným vlivem korupce a že zbývá ještě málo, aby se stal plnohodnotným Kacířem. Lyxun Rousseaua pře-
mlouvá, aby dokončil svůj proces korupce.  
 
Ale Rousseau mu vysvětluje, že slouží pouze ideálům Bratrstva... ale sám moc dobře ví, že to tak není. 
Bylo to tu zase. Jakmile se pokusil zpochybnit ideály bytosti před ním, slova a i myšlenky se mu v hlavě 
zadrhly. Nechtěl zůstávat na své straně. Chtěl se k nim připojit. Ne, nemohl, nesměl. V záchvatu paniky se 
vrhl proti svému protivníkovi. Nic lepšího než útok vymyslet v tu chvíli nedokázal.  
 
Řetěz mu prosvištěl jen těsně nad hlavou a ten druhý málem zlomil nohy. Charles soustředil své Umění na 
rychlost a sílu do úderů, jedině tak měl šanci zvítězit. Stačil zasadil jednu ránu, než byl jeho další úder vy-
kryt rukou. Udiveně zvedl hlavu. V odpověď dostal jen úsměv nepřítele. I on dokázal být rychlý, když chtěl. 
Charles mu vytrhl svůj meč a musel odskočit, aby se vyhnul dalšímu švihnutí řetězy. Kolem něj už zemřeli 
všichni jeho vojáci, ale uvolnění Vřeštící legionáři nejevili žádný zájem o útok na něj. S mohutným prásknu-
tím se mu jeden z řetězů omotal kolem pasu. Jedině svému těžkému brnění mohl vděčit za to, že nemá 
rozdrcené všechny kosti.  
 
Pokusil se ho přeseknout, ale jeho meč se odrazil s pouhým zazvoněním. Stvůra trhnutím odmotala řetěz a 
Rousseaua tím porazila na zem. Dostal jednu ránu přes záda. Odkulil se a mečem vyrazil do protiútoku. 
Zasáhl holeň protivníka, ze které začala vytékat podivná krev. Než se nadál, sevřela ho pod krkem silná 
ruka a vyzvedla do vzduchu. Několika bodnutími se osvobodil. Avšak jen proto, aby spadl v těžké zbroji z 
několika metrů na zem. Bleskově se zvedl, přestože ho všechno bolelo. Ještě chvíli vykrýval útoky řetězů, 
než pocítil, že se okolní svět opět začíná zrychlovat. Než se nadál, byl odzbrojený a přitisknutý mocnou 
silou ke zdi.  
 
Lyxun si teprve teď uvědomil, proč je Rousseau tak divný. Má u sebe jeden z artefaktů Černé legie, přímo 
tady, s sebou. Měl na něj hodně velký vliv. Už dávno díky němu překročil hranici, odkud není cesty zpět. 
Rousseau je nyní na straně Černé legie a nemůže se tomu ubránit. Charlesův omámený mozek jen zpoma-
leně vnímal Nefaritova slova. Artefakt... Artefakt... Operace „Pět kacířů“, jeho rozhodnutí si ho ponechat... 
Nesmrtelnost... Největší chyba v jeho životě... 
 
Tscherny se probudil z mrákot a zjistil, že sedí svázaný na židli. Vedle něho seděl velitel policie, o kterém si 
myslel, že ho zabil. Ale nebyl mrtev. Podříznutý krk měl obvázaný, stejně jako Tscherny měl obvázaná svá 
střelná poranění. Oba muži měli zavázaná ústa. V tom vešla do pokoje ta stará žena a informovala je, že 
přišel Wolf. Wolf je očividně nějaký psychicky narušený homosexuál, který chce oba zajatce znásilnit. Nej-
prve vybral policejního velitele a odtáhl ho do ložnice. Stařena zatím hlídala Tschernyho svoji brokovnicí, 
aby nemohl nic dělat. Pak ale odběhla do kuchyně, kde se zrovna něco peklo. 
 
Toho Tscherny využil, začal se židlí skákat až ji rozbil. Pak se uvolnil z pout a vzal si svoji výzbroj, která 
ležela opodál. Nabil revolvery a čekal, až se stařena nebo Wolf vrátí do pokoje. Vrátili se oba, ve stejnou 
chvíli. Tscherny je ale překvapil výstřelem z obou revolverů – stařena i Wolf padli mrtvi k zemi. Pak odešel 
do ložnice, kde na posteli ležel policejní velitel. Toho zastřelil také a vzal si jeho policejní odznak. 
 
Potom z bytu odešel, rovnou dolů k východu. Tam stálo pár strážníků, kteří ho okamžitě zastavili a požado-
vali, aby se legitimoval. Tscherny se představil jako Kirk Douglas a ukázal mužům odznak. Těm ale přišlo 
divné, že nemá policejní uniformu. Tscherny to ale vysvětlil tak, že dostal nepřímý zásah plamenometem a 
musel svoji hořící uniformu rychle zahodit, a že nyní jde vyfasovat novou. Policisté mu na to skočili a necha-
li ho odejít. Tscherny nastoupil do auta té dívky, kterou přivezl, a chystal se odjet. Všiml si ale, že k němu 
běží jeden z těch policistů. Zřejmě mu jeho lest prohlédli. Šlápl tedy na plyn a rychle ujel. 
 
Policista však informoval své kolegy vysílačkou. Řekl také, aby vymazali všechny přístupové kódy Kirka 
Douglase, který je ve skutečnosti mrtvý. Musí zabránit, aby Tscherny své nové identity nijak nezneužíval. 
Za ujíždějícím Tschernym se objevilo policejní auto. Když ho předjíždělo, policisté mu ukázali odznak a 
naznačili, aby okamžitě zastavil. Tscherny ale do jejich auta vrazil bokem. Policejní auto zakolísalo, ale 
zůstalo na silnici. Tscherny si všiml kanálu, ke kterému se rychle blížili. Několikrát do něj tedy vystřelil a víko 
kanálu odletělo. Víko přistálo přímo do čelního skla policejního auta, vteřinu na to auto levým předním ko-
lem zapadlo do kanálu. Ihned se přetočilo bokem na střechu a po střeše do dosunulo až k nejbližší autobu-
sové zastávce, o kterou se zastavilo. 
 
Tscherny si myslel, že má vyhráno, ale náhle se za něj pověsilo auto agenta Semira. Tscherny věděl, že 
tohle nebude tak jednoduché, jako setřást obyčejné policisty. Dupl na plyn a ujížděl třistakilometrovou rych-
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lostí. Semirovo auto bylo pomalejší. Tscherny ale při té rychlosti najel na silniční nerovnost, která poslala 
jeho auto do vzduchu. Auto se začalo kutálet bokem a demolovalo se. Prorazilo svodidla a skončilo v příko-
pu, kde svoji cestu zastavilo o strom.  
 
Tscherny vylezl nezraněn z auta, ale přímo proti němu stál Semir. Tscherny ihned zahájil palbu, ale Semir 
se jeho kulkám jednoduše vyhnul výskokem do vzduchu. Když dopadl opět na zem, měl v ruce už pistoli a 
vystřelil. Jeho kulka ale Tschernyho minula a vrazila do auta, které ihned poté explodovalo. Tlaková vlna 
odhodila oba muže několik metrů pryč. Semir dopadl na ulici, ale Tscherny skončil v popelářském autě, 
které právě nakládalo odpad z popelnic. Popelářské auto se rozjelo a Tscherny tak Semirovi snadno ujel. 
 
Cestou přeskočil z korby auta na projíždějící terénní vůz s otevřenou střechou. Řidiče vyhodil a ujal se vo-
lantu. Zajel do nejbližšího autoservisu, kde svoje nové auto nechal vylepšit přidáním pancéřových plátů. 
Bylo mu jasné, že bude potřebovat odolný dopravní prostředek, pokud chce i nadále unikat Polním agen-
tům Kartelu.  
 
Arghan Keronis ztratil spojení s Kacířským Lordem. Avalon ho informoval, že implantát Otrok má výpadek 
energie, ale pokud ho Černá legie neodstranila, je pravděpodobné, že se po nějaké chvíli zase aktivuje. 
Přichází hlášení o tom, že generál Waclaw Smith se připojil k obraně Victorie, zatímco major Togin se vy-
pravil s menší flotilou na pomoc ostatním frakcím v případných bojích. Arghan se také dozvídá o operaci na 
Ypresu. Černá legie přešla do protiútoku a pomocí kouzel na zpomalení času a vyvolání prostorové trhliny 
eliminovala většinu úderné skupiny. 
 
Přežil prý jeden Šoker, kterého napadl jistý Nefarit a vyhrožoval mu porážkou, pokud se z asteroidu okamži-
tě nestáhnou. Arghan nařizuje, aby všechny přeživší jednotky zničily protivzdušnou obranu a napáchaly co 
největší škody. Je na čase Ypres opustit. Jeden křižník třídy Electra, který je dosud na orbitě Ypresu, se má 
připravit na vyzvednutí invazních týmů. Černá legie tomu nebude moci zabránit, protože protivzdušné dělo-
střelectvo bude vyřazeno. Pak Arghan kontaktuje Antona Ennetta a vyřizuje mu, aby připravil třicet menších 
lodí na orbitální útok na citadelu Ypresu.  
 
Po nějaké chvíli implantát Otrok začal opět vysílat. Arghan se tedy opět připojil na Kacířského Lorda, a když 
byl v jeho těle, tasil pistoli a zastřelil onoho Nefarita. Pak začal střílet po všech legionářích okolo, aby napá-
chal co největší škody. Po pár vteřinách byl ale Kacíř zabit velkou přesilou legionářů. Kulky legionářů těsně 
předtím zasáhly a zničily implantát, takže Kacíř opět převzal kontrolu nad svým tělem, ale bylo už pozdě. 
V citadele to každopádně vyvolalo chaos, takže si Černá legie nevšimla, že Kybertronik vyřadil kanony 
protiletecké obrany, a že se k povrchu snáší několik výsadkových lodí. 
 
Lodě nabraly všechny přeživší vojáky a odletěly s nimi na palubu křižníku třídy Electra, který se ihned poté 
vzdálil. Ve stejnou chvíli se z Prázdnoty vynořila Ennettova flotila a zahájila palbu z palubních děl na všech-
ny přeživší pozemní cíle. Když bylo okolí citadely zdevastováno, Arghan nařídil střílet do těsné blízkosti 
štítu. Po pár minutách usilovné palby bylo do vzduchu rozvířeno takové množství prachu a kamení, že se 
citadela zakryla slušným nánosem. Pouze obranné věže zakryty nebyly, protože neustále střílely a svoji 
palbou nános odhazovaly. Da Vinci i s většinou svých doprovodných lodí se dostal mimo palebné úhly ne-
přátelské obrany, ale deset menších lodí bylo zničeno, stejně jako jeden křižník Electra. Zbylé lodě se však 
bez větších obtíží vzdálily a za nějakou dobu zmizely v Prázdnotě.  
 
Všech pět lodí se pohybovalo. Kyoto, vlajková loď, Bogu, Musashi, Suburi a nakonec nejnovější loď ve 
službách armády, Tokio II. Proplouvaly vesmírem k asteroidu Harig. Na lodích se ovšem vše připravovalo k 
útoku. Děla byla nabitá nejlepšími projektily, a v hangárech se naplňovaly výsadkové lodě plné Samurajů. 
Výsadku velel Samuraj Yoshi. Nezvolil si klasické vybavení a výzbroj, místo toho měl u boku připnutou 
katanu, na sobě volný samurajský hábit a v ruce ocelovou tyč, bó. 
 
Admirál Hasimoto byl překvapen situací okolo Harigu. Okamžitě nařídil podporovat palbou výsadkové lodě, 
a přitom křižníky čím dál více tlačit mezi lodě Černé Legie. Bomby a granáty z děl drtily pláště a výbuchy se 
šířily jak vesmírem, tak atmosférou asteroidu. Padající lodě, jak mishimské, tak ty od Legie, padaly a hořely 
v atmosféře. Když se mishimské lodě dostatečně přiblížily, vydal admirál rozkaz k útoku. 
 
Z hangárů se rychle vznesly výsadkové lodě. Jejich cesta nebyl dlouhá – proto koneckonců Kyoto a další 
lodě připluly tak blízko. I tak ale několik výsadkových lodí shořelo. Když se výsadkové čluny pomalu dotýka-
ly, za velké palby, dna hangárů lodí Legie – Yoshi a další Samurajové už vyskakovali otevřenými dveřmi na 
stvůry Černé legie. Za podpory palby křižníků a vojáků-výsadkářů někteří tasili meče, Yoshi si nechal bó a 
začali se v hangáru bít. Většina ze Samurajů nezůstávala na zemi, neustále skákala od protivníka k protiv-
níkovi dlouhými přískoky. Proto si Yoshi vzal ten hábit – skákal zlehka kolem zdí a tu probodával, tu škrtil, 
tu lámal kosti. Když jejich nepřátel neubývalo a on zjistil, že je v této části hangáru sám, hodil tyč po nejbliž-
ším nepříteli, a tasil meč. Vyskočil, napřímil jej před sebe směrem k jednomu z nepřátel... 
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A probodl jej skrz na skrz. Pak se jal bít dál, čekaje na podporu pěchoty, která rázem přišla. Granáty způ-
sobovaly, že se špinavé kusy masa z roztrhaných těl lepily na stěny a skla, i k útoku na bodáky došlo. Až 
bylo po všem, celý hangár byl od krve. 
 
Když si vojáci trochu odpočinuli, Yoshi zkontroloval stav Samurajů. Viděl, že na tom nebyli nejlíp – stále ale 
chtěli jít v první linii. Yoshi se nad nimi usmál – měl je rád. I tak je ale nechal ve střední linii – do první po-
stavil několik Bojových hlavic, dva Fénix samuraje, několik elitních jednotek, dobře vyzbrojených pro tento 
typ boje, a nakonec hodně Okappiki, do druhé řady další druhy Samurajů, Roninů i jiných. Sám se postavil 
mezi dva Fénix samuraje v první linii, protože nebyl tak zraněný. V poslední linii šli Polní zdravotníci, kteří 
léčili samuraje i vojáky.  
 
Když bylo vše připraveno, rozkázal zaútočit na samotný můstek lodi. Celá jednotka se rozběhla. Cesta na 
můstek probíhala podivně klidně. Zabili jen několik Černých legionářů. Po proražení dveří na můstku byli 
překvapeni – nikde nikdo. A tu Yoshi udělal chybu. Poručil celé jednotce vejít na můstek – a tam ze všech 
možných štěrbin, dveří a tajných skrýší vylezly odporné bestie, zrádné a krvavé. Když to Yoshi spatřil, naří-
dil, aby se všichni vojáci semkli do kruhu, zády k sobě. 
 
Všichni se zformovali do kruhu. První linie utvořila styčné body, střední a nejpočetnější linie samotný kruh a 
podpůrné jednotky byly uprostřed. Yoshi čekal na místě, kde čekal útok nejsilnější – směrem ke dveřím. 
Chvíli byl klid. Yoshi zaútočil jako první. Vojáci kolem sebe házely granáty, několik z nich zapálilo přístroje. 
Bestie Černé legie to zmátlo. Tohle nečekaly. 
 
Yoshi vydal rozkaz k protiútoku a kruh bojovníků se rozšířil. Samurajové umírali, ovšem za jednoho mrtvého 
zahynulo mnohonásobně víc bestií. I na boj s puškami došlo – vojáci, jenž nebyli Samuraji, se také statečně 
bili. Yoshi dostal nápad. Našel na můstku ovládání regulace motorů. Vzal jeden s posledních granátů a 
hodil jej po něm. Důsledky byly šokující. Admirál Hasimoto na lodi Kyoto se usmíval. Viděl, že se akce po-
vedla. Yoshi uspěl. 
 
Pro Yoshiho však konec nebyl. Loď byla nyní neovladatelná a hrozilo, že brzy exploduje. Yoshi nařídil oka-
mžité stažení zpět k výsadkovým lodím, které stále čekaly v hangárech. Kruh se rozpustil. Všichni utíkali 
zpět k hangáru. Cestou ovšem zemřeli bohužel oba Fénix samurajové. Díky jejich oběti se ovšem všichni 
dostali do lodi a na Kyoto dříve, než křižník Legie shořel v atmosféře. Samurajové na Kyotu jásali. Černá 
legie začala opouštět sektor. Zničení její největší lodi pro ní byla hrozivá rána. Yoshi byl vyznamenán sa-
motným admirálem, a všichni přeživší také. Jednotkám Okappiki byly odpuštěny jejich viny. Vítězství nyní 
patřilo Mishimě. 
 
Inkvizitor Majoris Krueger seděl na můstku své lodi, těžkém křižníku třídy Missionary, a zamyšleně sledoval 
asteroid Harig, z jehož povrchu neustále tryskal rudý paprsek. Pak přiběhl důstojník s dobrou zprávou – 
oprava motorů byla dokončena. Krueger okamžitě nařizuje aktivovat motory a vrátit se na původní orbitu. 
Kruegerova loď se pomalu otočila a vydala se na vhodnou pozici, ze které mohou Mystikové seslat kouzlo 
nejefektivněji. Ale tahle akce nezůstala nepovšimnuta. Lodě Černé legie zaregistrovaly, že se paralyzovaná 
loď Bratrstva vrací. Moc dobře věděly, že posledně na její palubě zachytily silný zdroj Umění a odvodily si, 
že její posádka se chystá portál uzavřít.  
 
Trojice lehkých křižníků Černé legie se začala přibližovat ke Kruegerově lodi, ze všech stran. Loď byla ob-
klíčena. Krueger si byl vědom toho, co se děje a rozkázal zahájit střelbu. Ale torpéda minula své cíle. Ne-
přátelské lodě se stále přibližovaly. Mystici se opět soustředili a zahájili sesílání kouzla. Pak zahájily palbu 
nepřátelské lodě. Krueger bohužel nemohl nařídit úhybný manévr, protože by se tím vychýlil z pozice. 
 
Trojice torpéd zasáhla Kruegerovu loď, jedno do přídě a další dvě do boků. Torpéda ale neudělala žádná 
závažnější poškození. Krueger pak nařídil opětovat palbu, ale ve stejnou dobu vystřelila znovu loď Černé 
legie. Torpéda lodě Bratrstva i Černé legie se vzájemně minula a pokračovala ke svým cílům. Křižník Legie 
dostal zásah do přídě a částečně explodoval. Ovšem i jeho torpéda zasáhla svůj cíl. Křižník Bratrstva dostal 
zásah do zbraňových stanovišť, jeho příďové torpédomety byly vyřazeny. Nastalo několik vnitřních explozí, 
které zničily interiér spodních palub. Loď se zatřásla. 
 
Mystikové hlásí, že do seslání kouzla zbývá jen pár vteřin. Krueger to musel vydržet. Blížila se další salva 
nepřátelských torpéd, tentokrát od lodí na bocích. Dvojice torpéd udeřila na pravobok i levobok současně. 
Loď se otřásla pod dalšími explozemi. Osvětlení vypadlo. Mystici v tu chvíli ale informovali, že jsou připra-
veni a tak Krueger nařídil vypustit moduly. Zespod křižníku vyletěla trojice těžkých nákladových modulů, 
napěchovaná výbušninami. Zamířila rovnou k povrchu Harigu. 
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Pak Mystici seslali kouzlo. Vlna Umění zasáhla moduly, které se vzápětí obalily do plamenů. Kouzlo Vybi-
čování živlů, které se již dvakrát osvědčilo, znásobilo teplotu modulů při jejich průchodu atmosférou. Teď to 
vypadalo, jakoby na povrch Harigu padala trojice meteoritů, v trojúhelníkové formaci – přímo na teleportační 
portál. Pak moduly vstoupily do paprsku, který z portálu vyzařoval, a obalily se navíc ještě elektrickými vý-
boji. Začaly zářit pronikavým světlem. 
 
Černí legionáři na ně ihned zamířili svoji protiletadlovou palbu, ale moduly padaly příliš rychle. Magický štít 
zajiskřil pod jejich náporem a povolil. Moduly proletěly skrz a během zlomku vteřiny dopadly na portál. Ná-
sledovala trojnásobná exploze, paprsek se během okamžiku vypnul. Z portálu nyní šlehaly rudé výboje 
energie, které dosahovaly až na orbitu a přeskakovaly z lodě na loď. Lodě Černé legie byly výboji ničeny 
jedna za druhou. Některé větší sice odolávaly, ale výboje je nakonec také roztrhaly. Byly ničeny ale i lodě 
lidstva, jeden výboj zasáhl Kruegerovu loď. 
 
Palubní systémy se ihned po zasažení přetížily. Bylo jasné, že takové poškození loď neustojí. Ze všech 
konzol na můstku začaly šlehat jiskry a výboje elektřiny. Krueger nařídil opustit loď a rozběhl se k evakuač-
ním modulům, následován posádkou. Běželi palubami a viděli, jak se systémy vyřazují, jeden za druhým. V 
jednu chvíli přestalo fungovat ovládání dveří a tak musel Krueger k otevírání dveří použít násilí – granáto-
met. Posádka se postupně dostala až k modulům, nalodila se do nich a opustila palubu lodě. 
 
Krueger dohlížel na evakuaci a nastoupil až jako poslední. Sotva jeho modul opustil trup, loď explodovala. 
Vlna rozházela záchranné moduly do okolí. Krueger byl v modulu spolu se čtyřmi dalšími Bratry. Nikdo z 
nich nevěděl, co se děje, vysílačky nefungovaly. Modul sebou jen zuřivě házel, a takhle to trvalo několik 
minut. Nakonec se dostavil silný otřes, který Kruegerovi málem zlomil vaz. Ale pak už byl klid. Krueger a 
jeho Bratři se odpoutali od sedadel a otevřeli kryt okénka. Byli na povrchu Harigu. Harig byl terraformován, 
takže nebyl problém vylézt ven. Krueger tedy otevřel poklop, vysoukal se ven a skočil na zem. Bratři ho 
následovali. 
 
Krueger se rozhlížel. Stáli na planině, okolo nich ležely další záchranné moduly, s hloučky přeživších v 
jejich blízkosti. Na obzoru byly trosky portálu a opevnění, která smetla tlaková vlna během výbuchu. Za pár 
minut na zem dosedly výsadkové lodě Bratrstva a korporací, aby trosečníky vyzvedly. Z lodí vystoupili vojá-
ci Bauhausu, Imperiálu a Kapitolu, aby prozkoumali okolí a zajistili celý asteroid. Ještě tu bylo dost jednotek 
Černé legie, které bylo nutno eliminovat. Velmi překvapivým zjištěním bylo to, že energetické výboje šleha-
jící z portálu přetížily samotné citadely ze sousedních asteroidů, které poskytovaly energii pro paprsek. 
Stejné výboje, i když menší, začaly šlehat z citadel a zdecimovaly flotily Černé legie na orbitách jednotlivých 
asteroidů a armády na jejich povrchách. Citadely zůstaly sice nedotčeny, ale ztratily veškerou sílu k jakéko-
liv vojenské operaci. 
 
Na Victorii se slavilo, paprsek zmizel a s ním i posily Černé legie. Imperiál, Kartel a Kybertronik zničily zby-
tek Černé legie, co se tu ještě nacházel. Velitelství dovolilo civilistům i aristokratům, aby se vrátili do svých 
domovů. Stav ohrožení skončil. Město Victoria se nyní hemžilo záchrannými jednotkami, hasiči a policisty, 
kteří pomáhali odklízet škody. Všichni se ihned dali do oprav. Imperiál se ze škod jistě rychle dostane, je to 
koneckonců expert na rychlou kolonizaci a výstavbu základen, takže oprava města mu nezabere tolik času. 
 
Gediman s Paxtonem se vrátili na stanici IKB, kde je ale zastihla špatná zpráva, přímo šokující. Její Jasnost 
se nevrátila do Paladinského paláce! Všichni ostatní evakuovaní aristokraté se již vrátili do svých rezidencí, 
jen Její Jasnost ne. Gediman s Paxtonem se ihned vydali na její poslední známou pozici. Jestli se něco Její 
Jasnosti stalo, pak má Imperiál velký problém. K oběma mužům se přidal oddíl komanda IKB, několik lidí od 
vyšetřovacího týmu IKB a také jeden Bezpečnostní agent IKB. Všichni se dostatečně vyzbrojili, nasedli do 
černých vozů a vydali se na místo, kam byli všichni evakuováni. 
 
Na opačné straně Victorie se nachází podzemní kryt, který tam nechal vybudovat admirál Victor Graham v 
rámci posílení obrany asteroidu. Nyní se jeho bunkr konečně využil a dobře posloužil k ochraně všech im-
periálních VIP. Teď když je po útocích je však zase bunkr prázdný, tedy alespoň by měl. Kolona vozů se 
zastavila před mohutně pancéřovaným vchodem, který byl tvořen velkou bránou. Všichni muži vyskákali z 
aut a přiběhli ke vchodu. Paxton vložil bezpečností kód a brána se otevřela. 
 
Všude bylo zhasnuto a tak Paxton nahodil generátor. Náhle se osvětlil velký prostor, asi 100 metrů hluboko 
ve skále. Bunkr měl celkem asi deset pater a byl v podstatě takovým záložním velitelstvím a ubytovnou 
zároveň. Všichni lidé z IKB se rozběhli do všech koutů, aby našli nějaké známky po Její Jasnosti a jejím 
ozbrojeném doprovodu. Nikdo ale nic zvláštního nenašel. V apartmánu, kde byla Její Jasnost ukryta, nikdo 
nebyl – ani žádná zavazadla. To znamenalo, že Její Jasnost bunkr v pořádku opustila. 
 
Záznamy z bezpečnostních kamer toto potvrdily. Její Jasnost opustila bunkr v černé limuzíně i s doprovo-
dem. Faktem ale bylo, že odjížděla až jako poslední, takže cestou do města ji mohly přepadnout zbylé jed-
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notky Černé legie. Paxton si vyžádal letecký průzkum celé oblasti. Policejní helikoptéry nalezly opuštěné 
vozidlo deset kilometrů odsud, a tak se k němu agenti vypravili. Skutečně se jednalo o černou limuzínu. Už 
z dálky bylo vidět, že byla prostřílená. Vzhledem k jejímu pancéřování se muselo jednat o velkorážní kulo-
met. Agenti zabezpečili oblast, ale žádný nepřítel na blízku. Uvnitř limuzíny byla mrtvá těla řidiče a pěti 
Jasných dragounů, osobní gardy Její Jasnosti. Zbraně byly zajištěné, takže ani jednou nestačily vystřelit. 
Všichni byli zabiti jediným výstřelem doprostřed čela. 
 
Paxtona napadlo, že to museli být nějací profesionálové. Museli použít velkorážní kulomet a pak i stejně 
silnou ostřelovací pušku, zřejmě tedy byli minimálně dva. Ale Gediman má jiný nápad – mohl by to být klid-
ně i jeden jediný muž, expert na střelbu. A s jedním takovým expertem se přeci již dvakrát setkal – Mr. 
Black. Je více než jasné, že Mr. Black stál za tímhle útokem. Když dokázal sám postřílet celou ozbrojenou 
posádku Volksburgské banky a radnice města Hope, klidně mohl zvládnout oddělit limuzínu od kolony a 
takhle ji rozstřílet.  
 
Její Jasnost byla unesena, to teď již bylo jasné. Vyšetřovací týmy hledaly i ty sebemenší stopy - a nalezly 
je. Byly nalezeny známky souboje a pak stopy ukazující na to, že jedna postava táhla násilím jinou. Stopy 
ale zmizely na asfaltové silnici, takže Její Jasnost byla unesena v nějakém vozidle. Vyšetřovací týmy však 
nalezly i něco, co Gedimanovu teorii značně poškodilo – prázdné nábojnice z kulometu a ostřelovací pušky, 
které byly původem z Kybertroniku. Paxton je přesvědčen, že za útokem stál Kybertronik. Na Victorii přiletěl 
jenom proto, aby unesl Její Jasnost, nějaká pomoc při obraně byla jen zástěrka. 
 
Všichni poté odjíždí zpět do města, aby přednesli výsledky vyšetřování vládě. Paxton vylíčil vůdcům všech 
tří nejmocnějších klanů, že za únos Její Jasnosti je zodpovědný Kybertronik. Gediman byl také přítomen, 
aby předložil i svá podezření. Ale jeho teorie vůdce Imperiálu nezajímali. Imperiál teď získal velmi dobrý 
důvod, proč proti Kybertroniku zakročit. Nalezne Její Jasnost a vysvobodí ji, za každou cenu. Gediman 
připomíná, že podobný případ se stal během Velké bitvy o Ceres – tehdy Černá legie vyslala svého Černé-
ho lovčího, aby zmasakroval mishimské základny a nastražil falešné důkazy, že za útokem stál Kybertronik. 
Mishima tehdy skutečně proti Kybertroniku zakročila, ale naštěstí se včas ukázala pravda. Je tedy možné, 
že Černá legie dnes udělala totéž. Ale Imperiál si nedá říct. Klany Murdoch, MacGuire a Bartholomew spoji-
ly síly a zahájily přípravy na velké tažení proti Kybertroniku. 
 
Všude vládl zmatek. Jakmile skončilo ohrožení, začalo se s opravami a úklidem napáchaných škod. Někteří 
slavili, jiní zas oplakávali. Pro jedny to vše přineslo jen pohromu, pro druhé zas příležitost. Jedním z těch, 
co chytli příležitost za pačesy, byl i James Kowalsky. Na povrch dorazil s posledním zásobovacím transpor-
tem. Neváhal ani na vteřinku a pustil se do díla. Projížděl městem, navštěvoval jednotlivé klany a sbíral 
korporační tajemství, jako by to byly mušle na pláži. Mimo jiné se k němu dostala i zpráva o akci jistého 
Jonathana Gedimana, agenta Kartelu. Jimmy byl zaskočen, protože o existenci zmíněného agenta vůbec 
nevěděl. Jeho složka nebyla pro něj dostupná. A nejpodivnější na tom bylo to, že se zmíněná akce nějak 
týkala i Její Jasnosti. 
 
Gedimanova práce tu skončila. Ten černý krystal byl předán Inkvizitoru Majoris Kruegerovi, který ho ná-
sledně předal Starožitníkům. Oni se postarají o jeho důkladnější analýzu, hlavně po magické stránce. Ge-
diman sepsal hlášení pro velitelství BEI a odešel do přístavu Dell, kde na něj už čekal transportní člun. Než 
však stačil vstoupit na rampu vedoucí ke vchodu, překvapil ho jeho známý Mr. Black. Seskočil z vrchní části 
trupu, kde byl ukrytý, a dopadl těsně mezi Gedimana a vchod do člunu. 
 
Gediman byl zaskočen, Black na něj mířil oběma pistolemi. Gediman se ho ptá, kam odvezl Její Jasnost, 
ale Black neví, o čem to mluví. Chce Gedimana zabít. Black vystřelil, ale Gediman se k němu natočil pra-
vým bokem těla, takže ho kulky minuly – jedna proletěla těsně před hrudníkem, druhá těsně za zády. Ve 
stejnou vteřinu Gediman tasil svoji pistoli a, stále natočený, namířil Blackovi přímo na hlavu. Gediman opa-
kuje svoji otázku, ale Black ho přemlouvá, že opravdu o ničem neví. 
 
Black znovu vystřelil, ale Gediman šel k zemi, udělal otočku a podkopl Blackovi nohy. Black upadl na záda, 
Gediman byl zase zpátky na nohou a chtěl ležícího Blacka zastřelit. Ten se ale vyšvihl na nohy a rychlým 
výkopem vyrazil Gedimanovi pistoli z ruky. Začal znovu střílet, ale Gediman mu rychlými údery svých rukou 
odstrkoval pistole, takže všechny výstřely šly mimo. Gediman pak tasil své tonfy a uhodil Blacka do rukou 
tak silně, že mu pistole odletěly pryč. Black stál odzbrojen. 
 
Black náhle rychle seskočil z rampy a odběhl za roh. Gediman ho následoval, ale Black už ujížděl na mo-
torce, kterou tam měl dosud schovanou. Gediman se poté vrátil na rampu, kde nalezl náhrdelník. Zřejmě 
musel upadnout Blackovi při souboji. Gediman náhrdelník prozkoumal a zjistil, že je to šperk Její Jasnosti... 
znal ho z fotografií. Takže Black skutečně stojí za tím únosem, pokud se tedy k náhrdelníku nedostal jiným 
způsobem. Gediman strčil šperk do kapsy, nastoupil a konečně odletěl. 
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Velká bitva o Victorii trvala od 6. června do 23. června 1282 YC. 
 
Frakce Nasazeno voják ů KIA MIA Přeživší 
Imperiál  50.000 26.000 520 23.480 
Kapitol 30.000 12.500 150 17.350 
Mishima 35.000 14.900 55 20.045 
Bauhaus 25.000 9.450 68 15.482 
Kybertronik 20.000 2.450 32 17.518 
Kartel 20.000 13.780 230 5.990 
Bratrstvo 15.000 8.600 103 6.297 
Lidstvo (celek) 195.000 87.680 1.158 106.162 
Černá legie (celek) 300.000 199.500 3.450 97.050 
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