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MUTANT CHRONICLES 
HIDDEN IN DEPTHS 

 
 
V pr�b�hu Velké bitvy o Venuši se �erná legie rozhodla, že odstraní záhadného v�dce Arghana 
Keronise, který se náhle objevil v �adách Kybertroniku a poskytl mu své vynálezy. Keronis byl 
úsp�šn� unesen a Kací�i zkoumali jeho t�lo, protože rozhodn� nebylo tak zcela lidské. Zakrát-
ko se však Keronisovi poda�ilo utéct a odlet�t na Venuši, kde cht�l hledat azyl v místní základ-
n� Kybertroniku. V patách mu byli nejen Kací�i, ale i agenti Bratrstva. Machinace Kací�� ale 
zp�sobily, že i sám Kybertronik si za�al myslet, že Keronis je zrádce a vyslal na n�j své zabijá-
ky. Arghan tedy odlet�l pry� ze základny a p�istál na jednom neobydleném ostrov� v Graveto-
nu. Dozv�d�l se totiž, že blízko ostrova se nachází opušt�ná podmo�ská základna, která by se 
mohla stát jeho novým úto�išt�m.  
 
 
1. den: Keronis nalezl podmo�skou základnu pom�rn� snadno. Doplul do ní ve své ponorce WarLord, na 
jejíž palub� vezl i svého pomocníka – po�íta� Avalon. Základnu zde vybudoval Bauhaus a kdysi sloužila 
jako servisní stanice pro údržbu ropovod�. Od dob co bylo místní ložisko ropy vy�erpáno je ale opušt�ná. 
Arghan nahodil generátory a osv�tlení a n�které po�íta�e se zapnuly. To m�lo prozatím sta�it. Vzduch 
v základn� je sice zatuchlý a nefiltrovaný, ale dá se dýchat. Keronis prozkoumal celou základnu, patro po 
pat�e. V�tšina z nich je v po�ádku, pouze t�i nejspodn�jší patra jsou poškozená a zatopená vodou. B�hem 
pr�zkumu objevil skladišt� potravin, nápoj� a lék�. Bylo v n�m ješt� dost zásob, všechny pe�liv� zakonzer-
vovány. Keronis odhadl, že budou sta�it tak na jeden rok.   
 
3. den: Keronis z ponorky vysadil po�íta� Avalon a p�emístil ho do velitelského centra základny. Pomocí 
kabel� ho napojil na místní systémy, takže Avalon bude moci kontrolovat v�tšinu z nich. Provedl rychlou 
analýzu všech systém� a ur�il rozsah poškození po�íta��. Za�ízení na filtrování vzduchu funguje jen na 
polovinu – proto je tu tak zkažený vzduch. Za�ízení na výrobu sladké vody ze slané je nefunk�ní, bude se 
muset co nejrychleji opravit. Bezpe�nostní systémy fungují, takže Avalon má pod kontrolou celou sí� kamer 
a senzor�. Tedy až na zatopená patra, kde kamery ani senzory nefungují. Z�ejm� již dávno zreziv�ly. 
 
5. den: Keronis nalezl skladišt� náhradních sou�ástek a pustil se do opravy vodního filtru. Ješt� ten den ho 
zprovoznil, takže pitné vody bude mít dostatek. 
 
9. den: Keronis se nem�že napojit na Cybernet nebo CDN, protože tím by se o n�m Kybertronik dozv�d�l, 
vyhledal jeho pozici a vyslal na n�j své agenty. Jediný zp�sob, jak m�že získávat zprávy z okolního sv�ta, 
je odposlouchávat radiokomunikaci. Anténa, která se nachází v pat�e nad velitelským centrem, je našt�stí 
v provozu. Keronis napojil komunika�ní systémy na Avalona, takže o odposlouchávání se m�že starat on. 
 
16. den: Arghan šel prozkoumat �tvrté nejspodn�jší patro, protože to bylo to poslední, na které se mohl 
dostat. Spodní patra jsou zatopená z neznámého d�vodu. Z�ejm� tam došlo k protržení vn�jších st�n. Ke-
ronis procházel po pat�e, které bylo plné ropných �erpadel a potrubí, které kdysi p�evád�ly ropu z vrt� do 
rafinérií. Jak procházel kolem, všiml si ale, že jeden ukazatel stále zobrazuje hladinu ropy. Zkontroloval ho, 
ale zdálo se, že je zaseklý. Zbytek patra neobsahoval nic zajímavého.  
 
29. den: Arghan prohledával sklady a nalezl velkou zásobu plastických náloží – z�ejm� sloužily pro t�žební 
ú�ely. Krom� nich tu je n�kolik harpunových pušek a n�kolik druh� harpun. 
 
35. den: Avalon, který neustále odposlouchával okolní komunikaci, zachytil zprávu bauhauské námo�ní 
flotily, ze které vyplynulo, že Velká bitva o Venuši již skon�ila – vít�zstvím lidstva. Ovšem to prý m�lo velké 
ztráty.  
 
42. den: Keronis sed�l ve velitelském centru a odpo�íval, když ho vyrušilo pípání sonaru. K základn� se 
p�ibližoval n�jaký velký objekt – a na mo�ského tvora to nevypadalo. Byla to cizí ponorka, což ale bylo 
zvláštní – tahle základna je podle všech dostupných zdroj� opušt�ná a nikdo nepo�ítal, že by se do ní ješt� 
pracovníci vrátili. 
 
Každopádn�, jakmile ponorka zakotví a její posádka vejde dovnit�, bude Keronis odhalen. Tohle nemohl 
riskovat. Rychle se vrátil k rozvodu elekt�iny a vypnul všechny systémy, krom� kamer. Na první pohled to 
vypadalo, že celá stanice je opušt�ná, jako d�ív. Nep�edpokládal, že si vojáci všimnou, že kamery jsou 
funk�ní. Potom se schoval ve velící místnosti a na monitorech sledoval, co se bude dít. 
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Asi za deset minut ponorka zakotvila. Byla to malá civilní ponorka, kterých ve zdejších mo�ích plavou desít-
ky. Tohle byl o�ividn� kapitolský typ, což ovšem bylo neobvyklé. Tato mo�e jsou územím Bauhausu, takže 
jiné ponorky by se sem v�bec nem�ly dostat. Napojila se na p�etlakovou komoru a za chvíli do základny 
vešla skupinka osob: patnáct �len� Polárních trojzubc� – kapitolské speciální obojživelné jednotky, n�kolik 
civilních technik� a n�jací další t�i muži v kabátech. Nesli s sebou velké krabice a kufry s neznámým obsa-
hem.  
 
Vojáci zapnuli svítilny na svých puškách a postupovali dop�edu, s ostatními za zády. Nevypadalo to, že to 
tu neznají – šli najisto. Po schodišti sestoupili až do posledního nezatopeného patra a zde si všichni oblékli 
potáp��ské skafandry, které byly v n�kterých z kufr�. Další kufry a krabice ale nechali zav�ené a zacházeli 
s nimi velmi opatrn�, jako by bylo uvnit� n�co k�ehkého.   
 
Otev�eli dve�e a za�ali sestupovat do zatopeného patra, i s krabicemi. Tam s nimi Keronis ztratil vizuální 
kontakt. Za dvacet minut se však na kamerách op�t objevili, jak vylézají ven. Bylo ihned jasné, že v�tšinu 
krabic a kufr� nechali tam dole. Dlouho neotáleli a vrátili se do ponorky – zbytek stanice je nezajímal. B�-
hem krátké chvíle ponorka odplula pry�. 
 
43. den: Když nehrozilo, že se ponorka vrátí, Keronis nahodil op�t všechny systémy. Rozhodl se, že pro-
zkoumá ta zatopená patra. Jenomže žádný skafandr nem�l a ve stanici ani žádný nenašel. Musel to tedy 
risknout – bude plavat tak daleko, jak to na jedno nadechnutí vydrží.  
 
Keronis se pono�il do chladné vody, se svítilnou na �ele. Velmi rychle si ov��il, že místní kamery jsou ne-
funk�ní – byly zkratované, stejn� jako všechno ostatní elektrické za�ízení. Po pár metrech se dostal ke 
schodišti vedoucímu na spodní patro. Zde však byl p�ekvapen p�ítomností postavy ve skafandru. Nehýbala 
se, jen se voln� vznášela. Byla mrtvá.  
 
Keronis p�ekonal po�áte�ní leknutí a osobu prozkoumal. Byl to muž. V hrudníku m�l zaraženou harpunu, 
takže na nedostatek vzduchu nezem�el. Co však bylo zarážející byl fakt, že tohle je jeden z t�ch muž�, co 
sem v�era p�išli. Tehdy si Keronis nevšiml, že když odcházeli, jeden z nich chyb�l. Arghan už nic nezkou-
mal, chytil mrtvolu a odplaval s ní zp�t. Dál už stejn� plavat nemohl.  
   
56. den: Keronis svlékl muži skafandr a prozkoumal ho. Rozhodl se, že si ho oblékne, aby se mohl dostat 
až na to nejspodn�jší patro. Nejprve ale musel opravit poškození vzniklé pr�st�elem harpuny. To ale nebylo 
nic obtížného – zalepil ho izola�ní páskou. Vzal si vysíla�ku a spojil se s Avalonem. P�ikázal mu, aby ho 
informoval o všem, co se ve stanici d�je, zatímco bude pry�. Pak už jen doplnil vzduch do láhví a mohl se 
vydat na pr�zkum.  
 
Podrobn�ji prozkoumal celé horní zatopené patro. Bylo tu jen n�kolik potrubí a pár sk�íní s opravá�ským 
vybavením. Nic zvláštního. Pak sestoupil do prost�edního patra. Prohledával ho svítilnou od rohu k rohu – 
zdálo se, že všude jsou ocelové sudy s logem Bauhausu na boku. Takové, jaké se používají na uskladn�ní 
ropy. Byly ale dob�e uzav�ené, takže je nemohl otev�ít a p�esv�d�it se, co je uvnit�. Všiml si také, že na 
strop� jsou kolejnice je�ábu a na jedné zdi dva otvory, ze kterých vy�nívaly dopravní pásy. Nic se ale nehý-
balo. Nechal to tedy být a šel k dalšímu schodišti, které vedlo na nejspodn�jší patro základny. 
 
Na spodním pat�e nebylo nic než chodba lemovaná potrubím, která po deseti metrech kon�ila t�žkými 
dve�mi. Dve�e byly zam�ené – m�ly na sob� n�kolik d�myslných zámk�. Nejednalo se o oby�ejné tlakové 
dve�e, ale spíše o n�jaké bezpe�nostní. Po krátkém ohledání si Arghan uv�domil, že tyhle dve�e bude moci 
otev�ít jen plastickými náložemi.  
 
57. den: Arghan se rozhodl, že se zbaví té mrtvoly potáp��e. Musel ji ukrýt tak, aby ji nikdo nemohl najít. 
Vložil ji do jednoho prázdného barelu, který potom vyhodil ze základny na dno mo�e.  
 
58. den: Keronis sebral n�kolik náloží a vrátil se zp�t do t�etího zatopeného patra. Všechny je opatrn� p�i-
pevnil k zámk�m a položil detona�ní drát. Rozhodl se, že ho natáhne co nejdál, aby ho tlaková vlna exploze 
nezranila. Když bylo vše p�ipravené, stiskl tla�ítko detonátoru.   
 

Ozvala se silná exploze, jejíž hluk se ší�il vodou po celé základn�. Když se Keronis vrátil k místu exploze, 
objevil vytržené dve�e a volnou cestu dál… ovšem exploze poškodila n�které trubky, které tudy vedly. 
Z trubek unikaly bubliny, takže bylo naprosto jasné, co se stalo. Arghan práv� narušil dodávku vzduchu do 
zbytku základny. 
 

Rychle si to uv�domil a proto se rozhodl, že chodbu prozkoumá n�kdy jindy. Te� bylo nutné napravit tohle 
poškození. Odešel na patro, kde se vzduch rozvádí do v�tracích šachet a za�al hledat ono poškozené ve-
dení. Musel ho nejprve uzav�ít a teprve potom autogenem zava�it protržení potrubí v zatopené chodb�. 
Popisky trubek ale byly smazané a ne�itelné, takže musel zkoušet jednu po druhé a doufat, že narazí na ty 
správné. 
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Když montážním klí�em utahoval kohoutek jednoho potrubí, stalo se ale n�co p�ekvapivého. Místo uzav�ení 
se ventil otev�el zcela a z trubky za�ala tryskat �erná tekutina – ropa! Tohle Arghana velmi zasko�ilo. Ne-
váhal a trubku zase rychle uzav�el. Bylo velkým št�stím, že exploze nezasáhla tuto trubku, protože pak by 
ropa za�ala ho�et a tam, odkud vytéká, by mohlo dojít k explozi. Teprve potom se mu poda�ilo najít ty 
správné vzduchové trubky. 
 
65. den: Keronis prozkoumal celé vedení vzduchových trubek. Zdálo se, že poškození bylo v�tší, než p�-
vodn� p�edpokládal. Vzduch sice už neunikal, ale také ani žádný nový nep�icházel. Pod vodou strávil cel-
kem n�kolik dní, ale teprve dnes se mu poda�ilo nashromáždit dostatek náhradního materiálu a protržení 
zava�it autogenem.   
 
73. den: Dnes se Arghan kone�n� vydal na pr�zkum té záhadné chodby. Musel zjistit, odkud p�itéká ta 
ropa, protože podle všech informací je místní nalezišt� vy�erpané. Ale nejvíc ho zajímalo, co tu d�lali ti 
muži z Kapitolu… 
 
Chodba za dve�mi pokra�ovala ješt� n�kolik metr� a na jejím konci byla obrovská hala se �ty�mi velkými 
pumpami, které pracovaly. Byl zde také žeb�ík, který vedl kamsi nahoru. Keronis po n�m tedy vylezl a obje-
vil se v servisní místnosti plné ovládacích konzol a monitor�. Místnost zatopená nebyla a všechno bylo 
v provozu. Keronis prozkoumal po�íta�e a zjistil, že jsou napájeny vlastním generátorem, takže tu fungovaly 
po celou dobu. Tahle �ást komplexu má také sv�j vlastní kamerový systém – taktéž neustále v provozu. 
 
Zdálo se, že Kapitol to tu za�ídil tak, aby základna fungovala a p�itom stále vypadala jako zcela opušt�ná a 
chátrající. Celé to bylo velmi podez�elé. Data nalezená v po�íta�ích jasn� ukazovala na to, že ropy je 
v nalezišti ješt� dostatek a proto t�žba stále pokra�uje. Vše ale také nasv�d�ovalo tomu, že ropa neproudí 
do bauhauských rafinérií, ale kamsi do území ovládaném Kapitolem. 
 
V po�íta�ích bylo také n�kolik zakódovaných dat, z�ejm� p�ísn� tajných. Keronis do nich nedokázal vstoupit 
a tak je alespo� nakopíroval na disk a odnesl s sebou do velitelské místnosti, aby je mohl rozkódovat Ava-
lon. 
 
84. den: Avalon kone�n� rozluštil všechna data. Keronis tak dostal p�ístup ke všem záznam�m a deník�m. 
Kapitolská tajná služba EIA (External Intelligence Agency), která se zabývá p�evážn� civilní špionáží, do-
stala od vlády velký úkol. Kapitol cht�l na Venuši posílit svoji p�ítomnost a zvýšit konkurenceschopnost v��i 
Bauhausu v oblasti pr�myslu. Rozhodl se tedy, že napadne tu oblast pr�mysl, která je jeho místnímu území 
nejblíže – ropná nalezišt� v Polarii, velkém panství rodu Bernheim. Polaria se totiž nachází jižn� od sou-
ostroví Graveton, takže Kapitol nem�l velké problémy vyslat své tajné agenty EIA do mnoha Dómových 
m�st, velkých podmo�ských kolonií. Agenti dlouho sbírali všechny pot�ebné informace o ropovodech a na-
lezištích.  
 
Když byl dat dostatek, EIA je p�edala vlád� a ta rozhodla, že nejlepším �ešením bude sabotovat jeden 
z hlavních ropovod�. Všechno to m�lo vypadat tak, že ropa v nalezišti došla. Ve skute�nosti ale m�la být 
stále �erpána do barel� a odvážena do Gravetonu. Tehdy kapitol vyslal své ponorky a ty ropovod sabotova-
ly. Tato servisní základna pak dostala hlášení, že tlak v ropovodu klesá. Místní technici si to vysv�tlili p�es-
n� tak, jak Kapitol cht�l – že ropa dochází. Bauhaus jim tedy p�ikázal, aby základnu opustili.  
 
Potom byl na tahu Kapitol. Vyslal své techniky do této základny, aby obnovili t�žební systémy. Ponorky 
zatím napravily ropovod, takže ropa mohla op�t normáln� protékat. Neproudila ale dál, do bauhauských 
rafinérií, místo toho kon�ila v základn�, kde byla p�e�erpávána do mnoha stovek barel�. Pokaždé, když se 
všechny barely naplnily, sem p�iplula velká nákladní ponorka, naložila je a odvezla do Gravetonu ke zpra-
cování. Takhle to tu chodí již n�kolik let. 
  
Aby Bauhaus nezískal žádné podez�ení, musela tato základna vypadat jako stále opušt�ná. Kapitolští tech-
nici tedy z�ídili nové velitelství p�ímo v hale s �erpadly, které má své vlastní generátory, po�íta�ové a bez-
pe�nostní systémy. T�i spodní patra schváln� nechali zatopit vodou, aby se sem p�ípadní bauhauští pr�-
zkumníci nedostali – aby v��ili, že základna je poškozená a již nefunk�ní. 
 
Keronis byl p�ekvapen t�mito informacemi. Ale stále se z nich nedozv�d�l, co tu d�lala ta kapitolská výpra-
va. Byla dost malá na to, aby si šla vyzvednout tu zásobu barel�, která leží na zatopeném pat�e. Keronis si 
již ov��il, že v barelech je skute�n� ropa. Automatická linka je plní a je�áby p�esouvají do tohoto provizorní-
ho skladišt�. 
 
99. den: Keronis odešel do onoho sekundárního velitelství, aby zkontroloval, jak je na tom zásoba ropy. 
Bylo mu totiž jasné, že jakmile se všechny barely naplní, Kapitol se to dozví a vyšle sem velkou nákladní 
ponorku. Tehdy tu bude z�ejm� dost lidí na to, aby se p�ed nimi Keronis nemohl schovat. Po�íta�e nahlási-
ly, že tato várka barel� se naplní za t�ináct dní. 
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112. den: Dnes by m�la p�iplavat ta nákladní ponorka. Keronis byl u Avalona a pozoroval sonary. Za pár 
hodin se skute�n� na sonarech objevil ob�í objekt – nákladní ponorka Kapitolu. Keronis tedy op�t deaktivo-
val všechny systémy, krom� kamer, a schoval se ve svém velitelství.  
 
Ponorka se p�ipojila k velké šacht� na boku základny, odkud mohla p�ímo nakládat všechny barely. Všech-
no probíhalo automatizovan�, takže nikdo dovnit� nevešel. To bylo velké št�stí. Na sonarech se poté objevi-
la i ta malá civilní ponorka, která tu p�ed nedávnem byla. Kroužila okolo a osv�tlovala základnu reflektorem. 
O�ividn� jen kontrolovala základnu. Po p�ti hodinách bylo všechno hotovo a ob� ponorky odpluly pry�.  
 
132. den: Keronis si uv�domil, že pokud sem n�kdy ta malá ponorka p�iplave a zakotví, týmy objeví zni�e-
né dve�e a dostanou podez�ení, že tu n�kdo je. Proto se rozhodl, že celou v�c zamaskuje tak, aby to vypa-
dalo jako nehoda. Oblékl si skafandr a vešel na ono zatopené patro s barely. Barely tu stále byly – ale byla 
to nová prázdná várka. Op�t na sob� m�ly symbol Bauhausu, aby si p�ípadní pr�zkumníci mysleli, že tu 
nikdo jiný nikdy nebyl.  
 
Je�áb i dopravní pásy pracovaly. Je�áb nakládal prázdné sudy ze skladu na jeden dopravní pás, který je 
odvážel k �erpadl�m, a vykládal napln�né sudy, které od �erpadel p�ijely. Ty skládal na hromadu. Bylo tu 
už n�co kolem dvaceti plných barel�. Arghan se rozhodl, že toho využije k nastražení p�edstírané nehody. 
N�které ze sud� p�esunul do chodby s vytrženými dve�mi a nastražil je tak, aby jejich následná exploze 
nepoškodila opravené vzduchové potrubí.   
 
Pak se dostal k systém�m je�ábu a p�etížil je, takže došlo k bezpe�nostnímu odpojení elekt�iny. Ud�lal to 
tak, aby se rameno je�ábu zastavilo p�ímo nad vchodem do chodby, s naloženým plným barelem. K tomuto 
barelu pak p�ipevnil plastickou výbušninu. Jakmile to kapitolští technici spat�í, p�jdou jist� nahodit elekt�inu, 
aby se je�áb zase rozjel – ale jakmile se tak stane, upustí barel na zem. Jakmile dopadne, dojde k �et�zové 
explozi a vše bude vypadat tak, že to ona dve�e vytrhla. 
 
148. den: Avalon po celou dobu sledoval informace ze sonar� a radiokomunikaci. Jednoho dne se op�t 
objevila ta civilní ponorka. Keronis se p�ipravil – op�t odstavil všechny systémy a schoval se ve velitelství. 
Ponorka zakotvila a do základny vstoupil tým Polární trojzubc�, technik� a n�kolika dalších muž�. Op�t 
všichni nesli krabice a kufry a taktéž se oblékli do skafandr�. 
 
Pono�ili se do zatopených pater, ale za pár minut odtamtud vylezl jeden technik. Mí�il p�ímo k rozvodu elek-
t�iny – aby zprovoznil zaseklý je�áb. Jakmile zvedl páku a kontrolky se rozzá�ily, ozvala se z nižších pater 
tlumená n�kolikanásobná exploze. Muž vypadal velmi p�ekvapen� a rychle sp�chal pod vodu.  
 
O n�jakých deset minut pozd�ji se muži z vody vrátili. T�i ale chyb�li a dva z nich byli zran�ní. Exploze byly 
o�ividn� siln�jší, než Arghan p�vodn� p�edpokládal. Zran�ní muži a pár dalších nastoupilo do ponorky, 
která okamžit� odplula. Ovšem celý tým Polárních trojzubc� a n�kolik dalších muž� tu z�stalo. Tohle 
Arghan nep�edpokládal. Muži kontrolovali rozvod elekt�iny, aby zjistili, v �em byla chyba.  
 
A tehdy si všimli, že jeden ze systém� stále funguje, i když správn� v�bec nem�l – kamery. Keronis vid�l, 
jak se jeden z voják� dívá p�ímo do kamery a kontroluje ji. I když Keronis nemohl slyšet, o �em se ti muži 
baví, bylo zcela jasné, že se práv� rozhodli prozkoumat základnu. 
 
Keronis musel jednat rychle – musel ud�lat n�kolik v�cí: vypnout všechny monitory, odpojit po�íta� Avalon, 
p�esunout ho do ponorky WarLord, stejn� jako n�jaké zásoby potravin a pitné vody, a poté s ponorkou 
odplout n�kam opodál. Ješt� narychlo odmontoval spodní kryt ovládacího panelu ve velitelství a schoval do 
n�j zapnutou vysíla�ku. Ta mu bude sloužit jako odposlouchávací za�ízení. Voják� bylo málo, takže než 
prozkoumají všechna patra, bude to n�jakou chvíli trvat. Keronis pracoval, jak nejrychleji um�l. Odpojil po�í-
ta� a rychle ho p�esunul do ponorky. Ta kotvila v malém doku na opa�né stran� základny, takže se o ní 
vojáci zatím nedozv�d�li. 
 
Keronis nastoupil do své ponorky práv� ve chvíli, kdy vojáci dorazili do velitelského centra. Už si nevšimli, 
že ze základny práv� odplouvá plavidlo, které tu bylo celou dobu ukryto. Rozhlíželi se po místnosti, ale 
ni�eho zvláštního si nevšimli. Aby WarLord nezachytily sonary kapitolské ponorky, Arghan nezapínal moto-
ry. WarLord jen voln� klesal ke dnu.   
 
Arghan se potom jen usadil do k�esla a poslouchal komunikaci mezi vojáky. Podle toho, o �em mluvili, se 
nezdálo, že by o n�m v�d�li. Tu poruchu je�ábu si vysv�tlili tak, že k ní mohlo dojít b�hem nakládání po-
slední várky do nákladní ponorky. Mluvili také o n�jakém projektu „Sea Sun“, který již mohl být dnes dokon-
�en, nebýt t�ch výbuch� a smrti t�i technik�. N�kolik kus� vybavení prý bylo nenávratn� zni�eno, takže tu 
musí �ekat, až ponorka p�iveze náhradní.   
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155. den: Arghanova ponorka sedí na dn� již n�kolik dlouhých dní. Zásoba vzduchu je ješt� relativn� vyso-
ká, stejn� tak jako potravin a pitné vody. Keronis neustále odposlouchává komunikaci zachycenou vysíla�-
kou. Zdá se, že si kapitolský tým ve velitelství z�ídil do�asné stanovišt�. Vojáci si povídají o mnoha v�cech, 
ale o ni�em podstatném.  
 
163. den: Keronise probudilo hlášení Avalona – k WarLordu se blíží ta kapitolská ponorka. Z�ejm� tentokrát 
pluje z jiného sm�ru, což je ovšem špatné, protože takhle WarLord tém�� ihned spat�í. Keronis neváhá a 
aktivuje kamuflážní systém – jedná se o schopnost zahrabat se pod nános písku na mo�ském dn�. Ponorka 
spustila výkonné vodní trysky, které vytvo�ily masivní proud vody. Ten rozví�il usazeniny na mo�ském dn�. 
WarLord postupn� snižoval výkonnost t�chto trysek, aby nedošlo k jeho stoupání. Jakmile byl rozví�en 
dostatek kalu, ponorka trysky vypnula a nechala se jím zanést.  
 
Zanedlouho nad schovaným WarLordem p�eplavala kapitolská ponorka. Na cestu si svítila výkonnými re-
flektory, které by ho jist� odhalily. Ponorka se p�ipojila k doku – ve kterém do té doby kotvil WarLord – a 
vypnula motory. Keronis se op�t zaposlouchal do vysíla�ky. Slyšel, jak se vojáci radují, že ponorka už p�i-
plavala. Také mluvili o tom, že barely ropy se musí co nejd�íve dostat pry�, i když ješt� nejsou všechny 
napln�ny. Hodlají proto znovu zavolat tu nákladní ponorku.   
 
164. den: Kapitolský tým je v základn� už celý den. Keronis slyšel, jak se vojáci baví o tom, že projekt „Sea 
Sun“ byl již dokon�en a nyní se �eká jen na tu nákladní ponorku. 
 
166. den: Zásoba vzduchu na palub� WarLordu za�ala docházet. Keronis v�d�l, že tu již dlouho nem�že 
z�stat – musel se co nejd�ív vrátit do té základny. Ale to by znamenalo, že musí nechat odhalit svoji p�ítom-
nost. Rad�ji ten nápad zavrhl a p�emýšlel, co jiného muže d�lat. 
 
167. den: Avalon ohlásil, že se k základn� p�ibližuje velká ponorka. Keronis si myslel, že je to ta nákladní 
ponorka, ale mýlil se. Avalon ji identifikoval jako ponorku �erné legie – t�žká Algerothova ponorka t�ídy 
Conqueror. Za pár minut Arghan ve vysíla�ce uslyšel, jak se o ní dozv�d�l i kapitolský tým. Technici za�ali 
panika�it, ale Polární trojzubci se rozhodli, že se budou bránit.  
 
Conqueror se zatím pomalu ale jist� p�ibližoval. Bylo ale o�ividné, že o základn� moc dob�e ví. Pak z jeho 
torpédomet� vyrazily dv� torpéda, které neomyln� zasáhly zakotvenou kapitolskou ponorku. Ozvala se 
mohutná exploze, která osv�tlila velkou �ást mo�ského dna i útesu, na kterém základna stála.  
 
Keronis v�d�l, že tohle je jeho jediná šance na záchranu. I když mu to p�ipadalo jako šílený nápad, rozhodl 
se, že opustí sv�j úkryt na mo�ském dn� a vyrazí základn� na pomoc. Avalon ho sice varoval, že pravd�-
podobnost úsp�chu je velmi mizivá, ale Arghan se rozhodl ho ignorovat. WarLord vyrazil plnou rychlostí a 
stoupal p�ímo na úrove� základny a nep�átelské ponorky. 
 
Conqueror práv� vypálil další dvojici torpéd, aby zasáhl základnu, ale WarLord zahájil palbu ze svých rych-
lopalných obranných kanon�. Projektily bezpe�n� sest�elily ob� torpéda. WarLord pak kroužil kolem obrov-
ské ponorky a její torpédomety ost�eloval svými kanony. Conqueror se bránil st�ílením torpéd, ale mnohem 
menší ponorku se mu zasáhnout nepoda�ilo.  
 
WarLord zasáhl nep�átelské plavidlo na n�kolika d�ležitých místech, takže došlo k malým výbuch�m. 
Takhle to šlo n�kolik dalších minut, až byla zásoba projektil� WarLordu vypot�ebována. Conqueror ale p�i-
šel o v�tšinu torpédomet� – výbuchy torpéd je poškodily za hranici opravitelnosti.  
 
Keronis pak navázal kontakt s kapitolským týmem a požádal o povolení zakotvit. Ihned ho dostal. WarLord 
zakotvil v doku a Keronis se kone�n� vrátil zp�t do základny. Musel ale p�edstírat, že tu nikdy p�edtím ne-
byl. Ihned k n�mu p�ib�hli vojáci a cht�li v�d�t kdo je a co tu d�lá. Keronis se jim p�edstavil jako John 
Green – tajný agent Kartelu, který tu ponorku �erné legie pronásledoval již n�jakou dobu. 
 
190. den: Arghan Keronis byl kapitolským týmem p�ijat vlídn� – vždy� mu zachránil život. Vojáci ale p�ed 
ním cht�li projekt „Sea Sun“ utajit za každou cenu. P�edstírali, že ta spodní t�i patra jsou zcela zatopená a 
nic se tam nenachází. Svoji p�ítomnost tu vysv�tlili tak, že šli prozkoumat tuto opušt�nou bauhauskou zá-
kladnu. Prý je zcela pustá a tým už cht�l odejít – když ve stejnou dobu ponorka �erné legie zni�ila jejich 
plavidlo. 
 
Keronis jim sd�lil, že se plaví již dlouhou dobu a spot�eboval všechny své zásoby. Vojáci mu tedy poskytli 
místní zásoby, ke kterým zatím získali p�ístup. Taktéž mu sd�lili, že co nevid�t má p�iplout záchranná po-
norka, která je odsud všechny odveze. Arghan jim ale vysv�tlil, že ta ponorka �erné legie stále n�kde pluje 
okolo a i když má zni�ené zbran�, stále m�že být nebezpe�ná. Doporu�il proto, aby byly všechny systémy 
základny aktivovány – hlavn� vysíla�e a sonary. Technici se ihned dali do práce a do ve�era byla základna 
kompletn� funk�ní, jako když se tu p�edtím skrýval Keronis.  
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201. den: Aby Keronis nevzbudil žádné podez�ení, musel nechat po�íta� Avalon na palub� své ponorky. 
Vchod do ní uzamknul, aby se tam nikdo jiný nemohl dostat a po�íta� tak objevit. Kdyby se tak stalo, vojáci 
by jist� pochopili, že tohle není jen tak oby�ejný agent Kartelu. I když bylo nepravd�podobné, že Keronise 
znali, necht�l nic riskovat.  
 
Na základn� je tedy jednadvacet muž� – patnáct Polárních trojzubc� vedených kapitánem Frederickem 
Spearem, t�i technici, dva další muži (od kterých se Keronis dozv�d�l, že to jsou agenti EIA) a Keronis. 
Podle Speara by záchranná ponorka m�la p�iplout za pár dní, p�esn� jak p�ed n�jakou dobou ohlásila. 
Spear se snažil zakrýt, že to není záchranná ponorka, ale ponorka nákladní, která odsud má krom� týmu 
odvést i barely ropy. Keronise zajímalo, co s ním bude tým d�lat, až sem ta ponorka p�ipluje. Možná se ho 
budou vojáci snažit zabít, aby zcela utajili svoji operaci. Proto se rozhodl, že bude opatrný. 
 
221. den: Sonary znovu zachytily ponorku t�ídy Conqueror, jak se p�ibližuje. O�ividn� celou dobu kroužila 
kolem, jako sup nad umírajícím zví�etem. Nikdo nev�d�l, co se bude dít. Našt�stí žádné torpédo nevyst�eli-
la, takže z�ejm� skute�n� je dost poškozená a odzbrojená. Ponorka se p�iblížila k poškozenému doku a 
zakotvila na n�m.  
 
Spear vyhlásil poplach a jeho muži se p�ipravili na boj. �erná legie se rozhodla provést invazi na palubu 
základny a pozabíjet všechny uvnit�. Polární trojzubci s sebou m�li úto�né pušky M50 i harpunové pušky 
M85 – byli p�ipraveni na boj na souši i pod vodou. Te� se jim tohle hodilo.  
 
Keronis s sebou nem�l žádnou zbra�, tak mu vojáci dali pistoli. Keronis jim sd�lil, že bude ve velitelském 
stanovišti u monitor� a bude jim skrz interkom sd�lovat pozici �erných legioná��. Vojáci souhlasili. Technici 
a oba agenti se schovali do bezpe�né oblasti. Agenti byli ozbrojení a odhodlaní bránit techniky za každou 
cenu. Byli pro n� velmi d�ležití.  
 
Keronis na monitorech vid�l, jak z p�etlakové komory p�ichází zástupy Nemrtvých legioná��, Nekromutant� 
a Centurion�. Na k�ižovatkách se rozd�lovaly a zapl�ovaly tak postupn� celou základnu. Arghan mohl 
ovládat dve�e ve v�tšin� základny a tak všechny, které mohl, uzav�el. Tím znemožnil �erné legii postupovat 
dál a dal tak Polárním trojzubc�m �as na p�ipravení obranných pozic. 
 
Vojáci jako kryt použili všechno – krabice, sudy, potrubí. Legioná�i postupovali chodbami, které nebyly za-
v�eny dve�mi a neomyln� se tak dostali až k voják�m. Trojzubci za�ali st�ílet a kosili nep�átele po desítkách. 
Ale legioná�� bylo stále víc a víc a Centurioni byli velmi vychytralí. Nakonec se za�ali krýt i Legioná�i, místo 
bezhlavých zte�í. Provád�li také záke�né obchvaty skrz v�trací šachty a servisní pr�lezy.  
 
Trojzubci si vzali autogeny a všechny možné pr�lezy pro jistotu zava�ili. Postup �erné legie tak byl ješt� 
více zpomalen. Ale nikdo nev�d�l, na jak dlouho. Pak, po n�kolika hodinách zu�ivé p�est�elky, útok Legie 
ustal. Legioná�i zabrali p�t pater z dvaceti a na nich se t�žce opevnili.         
 
248. den: �erní legioná�i stále obsazují �tvrtinu základny a nehodlají jen tak hned odejít. Našt�stí i kapi-
tolský tým s pomocí Arghana postavil silnou obranu. Všechny takticky d�ležité chodby jsou zabarikádované 
barely a krabicemi. Polární trojzubci taktéž našli velkou zásobu plastických výbušnin (o kterých Keronis už 
dávno v�d�l) a rozhodli se je použít v p�ípad� nejv�tší nouze.  
 
Ovšem Keronis p�inesl špatné zprávy. Zjistil, že komunika�ní anténa je mimo provoz – z�ejm� ji poškodila 
exploze kapitolské ponorky. Základna tak nemá žádný kontakt s vn�jším sv�tem. Musí se spolehnout pou-
ze na sv�j sonar – jinak se o cizích plavidlech dozv�d�t nem�že.   
 
256. den: Na sonarech se objevila velká ponorka. Kapitán Spear ji identifikoval jako kapitolskou záchran-
nou ponorku, která kone�n� p�iplula. Ale sonar pak zachytil, že ponorka �erné legie se odpojila od základ-
ny a nato�ila se k p�iplouvajícímu plavidlu zádí. Za pár vte�in ze zád� ponorky vyst�elilo torpédo, které po-
norku zasáhlo. Conqueror z�ejm� opravil jeden zá�ový torpédomet – ale víc torpéd už o�ividn� nem�l, 
protože st�elba ustala. Kapitolská ponorka nebyla zni�ená zcela, ale n�jaké poškození m�la, protože ne-
kontrolovan� nabrala nový kurz sm�rem ke dnu. Po pár minutách klesání se zapíchla p�ídí do dna a zmize-
la z obrazovky sonaru. Conqueror se op�t p�ipojil k základn�. 
 
Pro kapitolský tým tohle bylo velké zklamání. Mohli se odsud dostat, ale jejich jediná šance byla te� zma�e-
na. Jednoho agenta napadlo, že by se odsud tým mohl evakuovat na palub� Keronisovy ponorky. Ale Ke-
ronis vysv�tlil, že ponorka má jen �ty�i místa a více lidí neuveze. Taktéž už nemá žádnou munici, takže by 
byla jakákoliv další plavba více riskantní. Není totiž jasné, jestli Conqueror neopravil n�jaké další torpédo-
mety, ze kterých by pak mohl st�ílet.  
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Keronis navrhuje, že jedinou možností, jak se ujistit, že evakuace bude stoprocentn� bezpe�ná, je zbavit se 
té nep�átelské ponorky. N�kte�í vojáci s ním nesouhlasí, ale kapitán Spear mu dává zapravdu. Ostatní �le-
nové týmu se tedy cht�-necht� smi�ují s faktem, že budou muset nejd�íve tvrd� bojovat proti velké p�esile.    
 
275. den: Keronis využil chvilky, kdy na velitelském stanovišti nikdo nebyl, a vymontoval kryt ovládacího 
panelu, ve kterém byla až dosud ukryta jeho odposlouchávací vysíla�ka. Moc dob�e v�d�l, že kdyby ji n�-
kdo našel, padlo by na n�j podez�ení. Vysíla�ku rychle vytáhl, ale v tu chvíli do místnosti vešel jeden 
z technik�.  
 
Docela se pozastavil nad tím, co to Keronis d�lá. Ale ten neztrácel hlavu a rychle improvizoval. Vysv�tlil, že 
se práv� pokoušel napojit tuhle vysíla�ku na komunika�ní systém – mohl by tak prý nahradit poškozenou 
anténu a zavolat o pomoc. Zatím je ale jen v po�átku zkoušek, takže není jasné, jestli se mu to povede. 
Technik tuhle odpov�� akceptoval a vrátil se ke svým v�cem. 
 
276. den: Na sonaru se objevil zvláštní signál – vycházel z poškozené kapitolské nákladní ponorky. Byl 
p�erušovaný… a zdálo se, že je to morseovka! Bylo to volání SOS. Takže posádka ponorky je ješt� naživu. 
Tahle informace mezi muži vyvolala pozdvižení.  
 

Kapitán Spear ihned p�ikázal vyslat záchranný tým. Ta ponorka má na palub� také zásoby jídla a lék�, 
které již na základn� pom�rn� rychle docházejí. Spear požádal Keronise o zap�j�ení jeho ponorky. Ten 
sice zpo�átku odmítal, ale pak si uv�domil, že bez zásob jídla tu stejn� dlouho nevydrží. Souhlasil, ale roz-
hodl, že �ídit bude on. 
 
Spear vybral dva další Polární trojzubce a všichni �ty�i nastoupili do ponorky. Keronis m�l dost práce, aby 
voják�m namluvil, že po�íta� Avalon je ve skute�nosti nový prototyp zap�j�ený Kybertronikem k testování, 
stejn� jako dv� robotické mini-ponorky Steel Sardine v bo�ních hangárech. Zatím ale prý nemá žádné zku-
šenosti s jejich ovládáním, takže je rad�ji ani nepoužil v boji proti té ponorce Legie. 
 
WarLord opustil dok a dlouhou oklikou se vydal k havarované ponorce, aby na sebe neupoutal pozornost 
plavidla �erné legie, které kotvilo na druhé stran� základny. Signál ze sonaru byl stále hlasit�jší, takže 
WarLord mohl ponorku zam��it vcelku snadno. 
 
Když k ní p�iplaval, n�kolikrát ji obeplul a prozkoumal reflektory. Na levoboku byla velká trhlina. Pak War-
Lord zastavil a kapitán Spear a jeho dva vojáci se oblékli do potáp��ských skafandr�. Polární trojzubci jsou 
sice specialisté na potáp�ní bez skafandr�, ale tohle byla p�íliš velká hloubka. I když mají skafandry, p�esto 
budou muset pro jistotu projít dekompresní komorou. 
 
Trojice potáp���, vyzbrojená harpunovými puškami, proplavala trhlinou do ponorky a nalezla p�etlakovou 
komoru. Jenomže jak ji otev�ela, tlak uvnit� se narušil a celá ponorka se svoji vahou posunula o n�jakých 
dvacet metr� na bok. Potáp��i m�li co d�lat, aby si p�i pádu nijak neublížili. Spear ihned zavolal Keroniso-
vy, aby obhlédl celou situaci. Ten již ponorku znovu obeplouval a tak mohl hned nahlásit, že se ponorka 
zachytila za skalní výb�žek. 
 
Jenomže co nevid�t se výb�žek její hmotností rozdrtí a ponorka se nezvratn� z�ítí to terénní prohlubn�, což 
z�ejm� posádka uvnit� nep�ežije. Trojzubci budou muset rychle n�co vymyslet. Vstoupili dovnit� a pom�rn� 
snadno našli p�eživší posádku. V ponorce bylo dvacet sedm lidí, dvacet technik� a sedm dalších Polárních 
trojzubc�. Kapitán ponorky Joseph Bridge si vyslechl hlášení od zachránc� a sd�lil, že na palub� je dost 
potravin, lék� i zbraní a také tu mají provizorn� sestavený vysíla� morseovky.  
 
P�eživší posádka bohužel p�išla o všechny své skafandry – byly uloženy v té �ásti ponorky, která dostala 
zásah. Vnit�ní exploze také t�žce poškodily ovládací systémy evakua�ních modul�. Bridge navrhuje, aby se 
posádka evakuovala postupn� na palub� WarLordu, ale Spear mu p�ipomíná, že to by musel WarLord pla-
vat desetkrát sem a tam – a na to nemají �as, protože nákladní ponorka se za chvíli z�ítí.  
 
Bridge má tedy další �ešení. Trojice Trojzubc� bude muset vyplavat ven a pomocí autogen� uvolnit jeden 
evakua�ní modul. Tenhle modul je sice stav�n na mnohem mén� lidí, ale na tu chvíli se do n�j budou mu-
set vejít všichni p�eživší. Modul se pak pomocí ocelových lan zap�áhne za WarLord a bude moci být v po-
�ádku odtažen až k základn�. Spear souhlasí, protože jiné �ešení z�ejm� nevymyslí. Trojice se ihned dává 
do práce. Za pár minut je modul vyprošt�n a zap�áhnut za WarLord. Celá posádka se i se zásobami rychle 
p�esouvá dovnit�. Když je všechno hotovo, trojice potáp��� se vrací na palubu WarLordu, který zvýšil výkon 
motor� na maximum a vytáhl modul z trupu ponorky. 
 
Vytažení modulu zp�sobilo narušení rovnováhy a ponorka se ihned z�ítila do prohlubn�. Skutálela se po 
boku, p�i�emž se ješt� více poškodila. Je jasné, že tohle by nikdo uvnit� nep�ežil. WarLord zatím plul k zá-
kladn� jak nejrychleji mohl. Modul byl relativn� t�žký a tak ho dost brzdil a navíc mu snižoval manévrova-
telnost.    
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286. den: Posádka té „záchranné“ (nákladní) ponorky se p�ipojila k obyvatel�m základny. Nyní je zde tedy 
celkem dvacet dva Polárních trojzubc�, dvacet t�i technik� a dva agenti EIA. Nov� p�íchozí jsou ochotni 
pomoct p�vodnímu týmu v boji proti �erné legii, protože chápou, že to je jediná šance. Kapitán Spear se 
Bridgeovi zmínil o tom zachránci – „agentovi Kartelu“. Bridge však nebyl p�íliš nadšený, protože ohrožoval 
celou operaci. Ale dokud je jim prosp�šný, nesmí se mu nic stát.  
 
297. den: Spear a Bridge vypracovali odvážný plán jak potopit tu ponorku Legie. Deset Polárních trojzubc� 
si vezme plastické nálože s �asovými detonátory a poplave je p�ipevnit na trup ponorky. Následná exploze 
bude pro �ernou legii osudná. Všichni souhlasí, protože žádný lepší plán není.   
 
Polární trojzubci se okamžit� vydávají na cestu. K ponorce p�iplavali zcela nezpozorováni a tak za�ali rych-
le umis�ovat nálože. Ale za pár minut se v trupu otev�el jeden poklop a z n�j vyplavala trojice Nekromutan-
t�. M�li dýchací p�ístroje a byli vyzbrojeni me�i Skalak. Polární trojzubci o nich v�bec nev�d�li a tak bezsta-
rostn� pokra�ovali v práci. 
 
Útok Nekromutant� byl záke�ný a p�ekvapivý. T�i Trojzubci šli ke dnu, s pro�ídlými hrdly. Ostatní se za�ali 
ihned bránit. St�íleli z harpunových pušek a dva Nekromutanty zasáhli. Poslední ješt� sekl jednoho 
z Trojzubc� do nohy, ale pak dostal zásah doprost�ed �ela. To už ale z poklop� vylézali další Nekromutanti 
a Trojzubci pochopili, že jde do tuhého.  
 
Protože byla v�tšina náloží p�ipevn�ná a do exploze zbývalo jen pár minut, seržant oddílu zavelel k ústupu. 
Díky tomu souboji ztratili p�íliš mnoho �asu. Všech šest Trojzubc� se co nejrychleji dostalo do základny. 
Sotva za nimi zapadly tlakové dve�e komory, ozvalo se n�kolik explozí. 
 
Seržant nahlásil kapitánu Spearovi �ty�i mrtvé… ale mýlil se. Jeden voják, ten s poran�nou nohou, klesal ke 
dnu, protože nemohl dost dob�e plavat. Nakonec dopadl až na dno. V�d�l, že jestli se chce vrátit, musí se 
zbavit tíživé vzduchové láhve a aktivovat záchranné plováky. Ale šlo mu to špatn�. Noha dost krvácela, do 
rány se dostávala slaná voda, která mu zp�sobovala velkou bolest. Nedokázal se dob�e soust�edit a ztrácel 
síly. 
 
Pak ale kousek od sebe n�co spat�il. Byl to ropný barel, což ovšem bylo zvláštní. Sem se nem�l nikdy do-
stat. Voják byl zv�davý a tak se k n�mu doplazil. Rychle zjistil, co je uvnit� – mrtvola muže. Toho, kterého tu 
p�ed n�kolika m�síci sám zast�elil. Voják neváhal už ani chvíli. V�d�l, že tuhle informaci musí p�edat kapi-
tánovi. Ze všech sil se proto zbavil láhve a zapnul samo-nafukovací plováky, které ho bezpe�n� za�aly 
nadnášet vzh�ru… 
 
298. den: Kapitán Spear byl p�ekvapen, když se do základny vrátil jeden z Trojzubc�, který m�l být podle 
všeho mrtvý. Voják byl rychle p�enesen na ošet�ovnu, kde ho ostatní �lenové týmu dali do po�ádku. Voják 
nahlásil, co tam dole na dn� vid�l. Spear byl zasko�en… mrtvola toho tajného agenta Bauhausu, který 
infiltroval do jejich �ad, aby tak zjistil, co tu Kapitol pohledává a co je ona operace „Sea Sun“. Toho agenta, 
který byl p�i jedné z posledních návšt�v zde odhalen, zabit a zanechán na zatopeném pat�e – jeho t�lo bylo 
nyní nalezeno v barelu na dn� mo�e. Tohle byl jasný d�kaz, že tu n�kdo byl. 
 
Spear tohle sd�lil Bridgeovi. Oba se spolu dlouho radili – samoz�ejm� Keronisovi o tomhle nic ne�ekli. A� už 
tu byl kdokoliv, �len Bauhausu to nebyl – ten by mrtvolu vzal s sebou. A nebyl to ani žádný Kací� nebo �er-
ný legioná�. Tohle musela být práce �lena n�jaké jiné korporace. Spear a Bridge na�ídili svým muž�m nej-
vyšší opatrnost.        
 
318. den: �erná legie odhalila kamerový systém a zni�ila ho. Keronis a jeho spole�níci tak p�estali mít 
p�ehled o tom, co se na obsazených patrech d�je. Poslední záznam ale ukázal, že Nekromutanti z místních 
skladiš� p�esouvají veškeré zásoby náhradního materiálu na palubu své ponorky. Výbuchy z�ejm� ponorku 
dosti poškodily, takže její oprava je nutná.  
 
345. den: �erní legioná�i se rozhodli, že provedou útok, aby mohli zabrat v�tší �ást základny – z�ejm� kv�li 
získání dalších náhradních sou�ástek na opravu ponorky. Nemrtví legioná�i, Nekromutanti a n�kolik Centu-
rion� napadlo �tvrté patro. Trojzubci ho state�n� bránili – v�d�li, že tohle patro je jediný p�ístup do onoho 
tajného sektoru.  
 
Boj v úzkých chodbách byl velmi složitý. Žádná ze stran necht�la použít žádné druhy výbušnin, aby nehro-
zilo protržení zdí a zaplavení chodeb vodou. Trojzubci tak m�li na své stran� jen speciální výcvik, �erní 
legioná�i zase po�etní p�esilu.  
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Po n�kolika dlouhých hodinách už za�ali být Legioná�i netrp�liví… a stáhli se z bitevního pole. Polární troj-
zubci si mysleli, že Legioná�e úsp�šn� odrazili, ale mýlili se. Legioná�i se jen stáhli, aby nabrali nové síly. 
Kapitolští vojáci už za�ali oslavovat velké vít�zství, ale pak je vyrušily postupn� se zvyšující ot�esy. Bylo to 
dupání – n�co velkého se p�ibližovalo. 
 
Všichni se okamžit� p�ipravili na boj. Interkomem p�ikázali Keronisovi, aby prozkoumal monitory a zjistil, co 
se to chodbami blíží. Keronis ihned p�epnul na pohledy daných kamer. Ale jedna kamera za druhou vypoví-
dala službu. Jak se to cosi pohybovalo chodbou vp�ed, ni�ilo to všechny bezpe�nostní kamery, takže neby-
lo možné zahlédnout, co to je. 
 
Trojzubci zamí�ili své úto�né pušky k rohu chodby, zpoza kterého se kroky ozývaly. Pak se dlouho nic neo-
zývalo, jako by to cosi zastavilo. Ticho trvalo n�kolik dlouhých minut, takže Trojzubci za�ali být netrp�liví. 
Seržant jednomu z nich p�ikázal, aby se šel podívat, co se tam za rohem skrývá. Voják opustil svoji pozici a 
s namí�enou puškou opatrn� p�istoupil k rohu chodby.  
 
V tu chvíli ho ale smetla st�elba t�žkého kulometu. Jeho t�lo se rozprsklo a umazalo ze� za jeho zády. 
Zpoza rohu vystoupil Razid a v rukách t�ímal Nazgaroth. Tohohle tvora tu opravdu nikdo ne�ekal. Byl p�íliš 
velký, aby se mohl efektivn� procházet na jeho m��ítka úzkými a nízkými chodbami. Ale byl tu. 
 
Vojáci ihned spustili palbu, ale úto�né pušky nebyly dostate�n� ni�ivé. Razid spustil st�elbu a velkorážní 
kulky roztrhaly v�tšinu Trojzubc�. Seržant ihned na�ídil ústup, ale pak se v interkomu ozval hlas Speara – to 
patro se musí udržet za každou cenu. Povolil použití výbušnin. 
 
Seržant do granátometu své pušky M50 nabil n�kolik granát� a v mžiku je vyst�ílel do blížícího se Razida. 
N�kolikanásobná exploze se rozlehla po celé základn�. Ihned zp�sobila protržení zdí a do chodby za�ala 
proudit voda. Trojzubci p�ed ní utíkali pry�, ale ne všichni byli tak rychlí. 
 
Sedm z nich se sta�ilo schovat za tlakové dve�e, zbylých p�t ovšem ne. Vojáci dlouho bouchali na dve�e, 
aby je ti druzí pustili. Ale ti v�d�li, že kdyby dve�e otev�eli, zaplavil by se další sektor. Za pár vte�in bouchá-
ní ustalo…   
 
356. den: Spear v�d�l, že vstup do tajného sektoru je te� pro n� nemožný. Ale v��il, že je tím pádem ne-
možný i pro �ernou legii. Keronis však namítl, že by mohl p�ijít na to, jak se do toho sektoru dostat. Zeptal 
se také, co v tom sektoru je tak d�ležitého. Spear samoz�ejm� za�al p�edstírat, že je to takticky výhodná 
pozice pro invazi na palubu ponorky �erné legie. 
 
Prý je to te� jediná možnost, jak se odsud dostat. Tým p�em�že posádku plavidla a na jeho palub� odpluje 
pry�. Keronis a n�kolik voják� tohle ale považovali za nemožné. Na palub� se podle všech informací, co o 
téhle t�íd� lidstvo má, nachází 350 �len� posádky. Do této doby jich post�íleli n�co kolem 80. Je ale možné, 
že ponorka zrovna p�evážela v�tší množství voják�.    
 
365. den: I když Keronis nem�l d�v�ru ve Spear�v nápad, poda�ilo se mu p�ijít na to, jak se dostat do za-
plaveného sektoru. Z po�íta�� vytáhl podrobné technické nákresy všech palub. Tým se m�že servisními 
šachtami dostat do prostoru mezi dv�ma patry, autogenem zde vy�ezat otvor a dostat se tak do zaplavené-
ho sektoru aniž by hrozilo zatopení dalších. 
 
Spear souhlasí. On, dva technici a t�i Trojzubci se oblékají do skafandr� a jdou na to. Autogenem prova�ují 
otvor a potáp�jí se do zaplavené chodby. Zde nacházejí mrtvoly utopených Trojzubc�. Jenomže p�tice 
muž� nemí�í na druhou stranu, ale rovnou na nejnižší patro – musí se ujistit, že projekt „Sea Sun“ nebyl 
nalezen �ernou legií. 
 
Tým plave postupn� až na to nejnižší patro, ovšem cestou je napaden záke�ným nep�ítelem. �erná legie 
vyslala své služebníky až sem. Tým byl napaden trojicí obojživelných plaz�, Harkhas�. Nejsou sice inteli-
gentní, takže projekt „Sea Sun“ nemohou nijak ohrozit, ale p�esto musí být eliminováni. Harkhasové zabili 
dvojici muž� – jednoho Trojzubce a jednoho technika. Ostatní je ale ihned zabíjejí harpunovými puškami.  
 
Po tomto incidentu se tým dostal až do toho sekundárního velitelství. Zbývající technik za�al rychle odšrou-
bovávat kryt na podlaze – pod kterým byla tajná komora. A v komo�e se nacházela velká lesklá schránka. 
Technik ji opatrn� otev�el a zkontroloval její obsah. Všechno bylo v po�ádku a tak kryt zase zašrouboval. 
Spear a Trojzubci zatím pronikli do kamerového systému a p�emostili ho tak, že záb�ry kamer bylo možné 
sledoval i na monitorech v primárním velitelství.  
 
Pak se tým vrátil stejnou cestou zp�t a ostatní informoval o p�ítomnosti dravých ješt�r�. Pod vodou jich ale 
m�že být mnohem víc.  
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380. den: Arghan si všiml, že Spear a Bridge sedí ve velitelství a sledují záb�ry kamer, což obvykle byla 
jeho práce. Když se p�iblížil, oba muži rychle p�epnuli obraz, jako by to cht�li zakrýt. Arghan ale moc dob�e 
v�d�l, co tam je – sekundární velitelství. Jen stále nev�d�l, pro� je pro n� po�ád tak d�ležité.  
 
Když muži odešli, Keronis se snažil proniknout do toho systému, ale byl zakódován. Rozhodl se proto pou-
žít Avalonovu pomoc – nemohl ho ale p�inést, protože by tím upoutal pozornost. Musel vzít prodlužovací 
kabely a vést je od po�íta�ové konzole až na palubu své ponorky v doku. 
 
Za pár minut se propojení povedlo a Avalon mohl za�ít luštit kód. Když se Trojzubci ptali, co to d�lá, Kero-
nis jim namluvil, že chce napojit vysíla� morseovky a zavolat o pomoc. P�edchozí pokus s vysíla�kou prý 
nevyšel.  
 
Ale technici se nenechali takhle snadno obelhat a za�ali mít jisté podez�ení. P�išli do dok� a prohledali 
WarLord skrz na skrz. Dve�e do n�j byly otev�ené, takže proniknout dovnit� bylo snadné. Uvnit� spat�ili po�í-
ta� Avalon a prohlédli ho. Ihned zjistili, že pochází z Kybertroniku, i když je velmi nestandardní. Na to, že je 
Keronis agent Kartelu, má až p�íliš mnoho vybavení od jedné korporace. 
 
P�išli proto za Spearem a sd�lili mu možnost, že Keronis je ve skute�nosti agentem Kybertroniku. Pokud by 
to byla pravda, vysv�tlovalo by to mrtvolu bauhauského agenta v sudu na dn� mo�e. Spear a Bridge na�ídi-
li, aby byl Keronis nenápadn� pozorován. 
 
394. den: Keronis si všiml, že vojáci mají n�jaké podez�ení. V tu dobu již m�l dávno rozlušt�né kódy pro 
vstup do sekundárního kamerového systému. Když se p�epnul na ty kamery a skrz n� prozkoumal druhé 
velitelství v tajném sektoru, všiml si, že se v n�m n�co zm�nilo.  
 
Když v n�m byl naposledy, podlaha byla špinavá… Ale te� mohl jasn� vid�t, že nedávno n�kdo odšroubo-
val kryt na podlaze, kterého si tehdy v�bec nevšiml. Ten projekt „Sea Sun“ musí být ukryt pod podlahou. 
Keronis byl odhodlán proplavat tam, ale to te� bylo nemožné. Vojáci ho pozorovali na každém kroku.  
 
Aby rozptýlil jejich podez�ení, za�al skute�n� pracovat na tom vysíla�i morseovky. Tenhle vysíla� má tu 
výhodu, že nemusí být napojen na komunika�ní anténu. Sta�ilo ho propojit se sonarem. Sonar bude místo 
klasických zvukových vln vysílat krátké impulzy v morseovce. Dosah sonaru je velmi vysoký, takže ten sig-
nál bude moci zachytit každá proplouvající ponorka nebo lo�. 
 
420. den: Keronis dokon�il jednu z posledních �ástí vysíla�e. Te� už jen sta�ilo ud�lat poslední v�c – ka-
belem ho propojit s vysíla�em sonaru, který se ovšem nachází vn� základny. Keronis celou v�c p�ednesl 
Spearovi a ten souhlasil. Vyšle tam n�kolik technik� a voják�, aby to propojili. Keronis se nabídl, že p�jde 
také. M�l ovšem sv�j vlastní tajný plán… 
 
Tým se vydal ven a rychle se dostal k požadovanému místu. Technici se dali do práce, ale brzy upoutali 
pozornost Harkhas�, kte�í proplouvali okolo. Bylo jich n�kolik desítek. Harkhasové se na n� ihned vrhli, ale 
mnoho z nich bylo post�íleno harpunami Trojzubc�.   
 
Došlo ke krátkému boji. Keronis se ujal jedné harpunové pušky a za�al také st�ílet. Za pár minut byl vysíla� 
úsp�šn� propojen, ale k základn� plavalo velké hejno Harkhas�, o�ividn� p�ímo z útrob ponorky �erné 
legie. Keronis využil nastalého zmatku a od jednoho mrtvého technika si vzal autogen. 
 
Zatímco p�eživší prchali zp�t do základny, Keronis se vydal na jinou stranu. Plaval dol�, na úrove� zapla-
vených pater. Autogenem si propálil cestu dovnit� a ocitl se tak op�t uvnit� základny. Plaval neomyln� 
k sekundárnímu velitelství, i když do cesty se mu pletli zu�iví Harkhasové – a další ho pronásledovali. 
 
Když se kone�n� prost�ílel k cíli, zjistil, že dve�e dovnit� jsou vytržené. Vylezl po žeb�íku až nahoru, kde ho 
ovšem p�ekvapila dvojice Harkhas�. Keronis je cht�l post�ílet, ale došly mu harpuny. Vytasil tedy pistoli a 
za�al st�ílet, ale nesta�ilo to. Harkhasové ho napadli a t�žce pokousali. Arghan upadl do bezv�domí… 
 
425. den: Keronis se probudil na ošet�ovn�. Nad ním se sklán�l Spear, Bridge a dvojice agent� EIA. Kero-
nis byl p�ipoután a nemohl se hýbat. Spear mu s úsm�vem �ekl, že odhalil jeho tajemství – hledal jméno 
John Green v archivech Kartelu na Cybernetu, ale žádné takové tam neexistuje.  
 
Sd�lil mu také, že se jeho t�žké poran�ní pom�rn� rychle zahojilo. Zdravotníky to velmi p�ekvapilo a za�ali 
proto zkoumat vzorky krve. V krvi bylo nalezeno velké množství modrých bun�k imunitního systému. Vzhle-
dem k tomu, že „Green“ používá p�íliš mnoho vybavení Kybertroniku, za�al Spear hledat v archivech Kyber-
troniku.  
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Velmi snadno objevil mnoho zpráv mluvících o Arghanovi Keronisovi, záhadném v�dci, který se mnoho 
dlouhých let skrýval ve své tajné laborato�i na Ceresu, ale za celou dobu v�bec nezestárl. Jeho organizmus 
je podle všech informací unikátní – modré krvinky imunitního systému dokáží rychle vylé�it jakékoliv zran�-
ní a nákazu. Keronis prý u sebe má také sv�j osobní vynález – po�íta� Avalon, a používá n�kolik doprav-
ních prost�edk�, které nesou spole�né ozna�ení WarLord. Popisu ponorky WarLord odpovídá ponorka, 
která práv� kotví v doku. 
 
Keronis ví, že už nem�že déle zapírat. Všechno p�iznává a vysv�tluje. Kybertronik, �erná legie i Bratrstvo 
po n�m jdou, aby ho zabili. Musel se proto schovat do této základny, která byla podle všech informací opuš-
t�ná. Netušil, že zde narazí na tajný tým Kapitolu.  
 
Spear nechává Keronise odpoutat a odvést do malého skladišt�, které nyní bude jeho v�zením – dokud se 
kapitán nerozhodne, co s ním d�lat dál. Prozatím mu slíbil, že o n�m Kybertroniku ani Bratrstvu nic ne�ek-
ne.  
 
435. den: Spear a Bridge spustili sonarovou morseovku. Fungovalo to. Ovšem neposlali zprávu SOS, místo 
toho poslali zašifrovanou zprávu pro ponorky Kapitolu – CNF má prý vyslat bojovou flotilu ponorek, která 
celé místo vy�istí a evakuuje základnu. Poté bude proveden projekt „Sea Sun“. 
 
470. den: �erná legie op�t podnikla velký útok. Tentokrát nasadila n�kolik dalších Razid�, kte�í se neza-
staviteln� prost�íleli do velké �ásti pater. Legie te� ovládá celou t�etinu základny. Kapitolský tým p�i tom 
p�išel o mnoho dobrých voják�. Už zbývá jen dvanáct Trojzubc�, osmnáct technik� a oba agenti EIA. 
 
476. den: Spear a Bridge dostali odpov�� od jedné z kapitolských vále�ných lodí. Zachytila jejich signál a 
p�eposlala ho na velitelství v souostroví Graveton. Jakmile prý shromáždí dostatek ponorek, vyšle je. Mají 
prý po�kat n�kolik dní.    
 
485. den: �erná legie p�itvrdila své útoky. Je dost možné, že také zachytila to vysílání a dekódovala ho. Ví 
tedy, že sem co nevid�t p�iplave flotila ponorek – a chce základnu co nejd�íve dobýt. N�kolik desítek Ne-
mrtvých legioná��, Nekromutant� a Harkhas� opustilo ponorku a proniklo do základny. Harkhasové jsou 
však pom�rn� nebezpe�ní i pro samotné Legioná�e. V n�kterých p�ípadech došlo k tomu, že Legioná�e 
napadli a museli být jimi post�íleni. 
 
490. den: Legie ovládá polovinu základny. Spear a Bridge rozdali zbran� a bojová brn�ní mrtvých voják� 
technik�m a vysv�tlili jim, jak se s nimi zachází. Polárních trojzubc� je totiž již málo – sami by další nápor 
zastavit nedokázali.  
 
512. den: P�išla zpráva od CNF – k základn� se blíží n�kolik bitevních ponorek. �erná legie to z�ejm� ví a 
proto stále p�itvrzuje. Keronis si nechal zavolat Speara a p�emluvil ho, aby ho propustil. P�išel totiž na zp�-
sob, jak se Legioná�� zbavit. 
 
Spear ho tedy propustil a Keronis se dal ihned do práce. P�epojil potrubí rozvád�jící ropu na potrubí rozvá-
d�jící vzduch do obsazených pater. Z v�tracích šachet tak za�ala tryskat ropa, která za�ala postupn� za-
plavovat všechny chodby. 
 
Legioná�i byli zmatení – netušili, co se chystá. Pak Keronis vzal nouzovou pochode� a b�žel na jedno 
z obsazených pater. Rychle otev�el tlakové dve�e, hodil pochode� dovnit� a než ho sta�ili Legioná�i zaregis-
trovat, dve�e zabouchl a uzamknul. 
 
Pak už jen následovalo zažehnutí velkého ohn�. B�hem n�kolika vte�in se ohe� roznesl po všech obsaze-
ných patrech a Legioná�i vzplanuli.   
 
515. den: Útoky �erné legie ustaly. Tým opatrn� prozkoumal n�kolik pater – všude ležela spálená t�la 
nemrtvých a mutant�. Nikde se nic nehýbalo. Ovšem na n�kterých patrech stále ho�elo, takže proniknout 
do ponorky �erné legie bude nemožné. Spear ale namítl, že to je už stejn� zbyte�né… 
 
P�išla zpráva, že flotila ponorek již dorazila. Se základnou komunikovaly morseovkou. Spear jim na�ídil, aby 
potopily tu ponorku �erné legie… ovšem kapitán ponorky sd�lil, že žádnou nep�átelskou ponorku nevidí. 
Legioná�i ji z�ejm� museli již opravit a odpoutat se od základny. 
 
Jedna z kapitolských ponorek se p�ichytila k doku, zatímco ostatní kroužily kolem. P�eživší se za�ali evaku-
ovat, zatímco nov� p�íchozí vojáci prozkoumávali celou základnu, aby vylou�ili další nebezpe�í. Spear a 
Bridge tu také z�stali, aby na všechno dohlédli. 
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Kapitol tu m�l také jednu nákladní ponorku, která za�ala ihned nakládat všechny napln�né barely ze skla-
du. Spear byl Keronisovi vd��ný za záchranu a proto mu �ekl, aby odsud odplul jinam, než ho tu n�kdo 
další najde. Ale Keronis tu cht�l z�stat, protože jiné místo neznal. Spear mu nic nevymlouval.   
 
520. den: Celá základna byla zabezpe�ena a všechny barely p�esunuty na nákladní ponorku. Technici se 
dostali do sekundárního velitelství a vypnuli t�žební systémy. Keronis cht�l zjistit, co se v tom velitelství 
nachází pod podlahou, ale celé místo bylo plné Polárních trojzubc�, kte�í ho tam necht�li vpustit.  
 
Ve�er téhož dne se flotila chystala odplout, ale pak se stalo n�co neo�ekávaného… K základn� p�iplula 
velká flotila ponorek �erné legie, v �ele plul Conqueror s opraveným poškozením. Strhla se p�est�elka a 
v�tšina ponorek Kapitolu explodovala. P�eživší ponorky rychle odpluly pry�.  
 
533. den: Pro Speara a Bridge tohle byl šok. V�tšina jejich muž� se úsp�šn� evakuovala, zatímco oni tu 
budou tr�et ješt� p�kn� dlouho. S nimi tu bylo n�kolik dalších Trojzubc�, technik� a oni dva agenti EIA. 
V okolí základny te� hlídkovalo tolik ponorek Legie, že se sem žádná záchranná flotila nikdy nedostane.  
 
548. den: Jedna z ponorek Legie zakotvila k základn� a dovnit� vešel oddíl Neposkvrn�ných fúrií, vedený 
Nefaritem. Neposkvrn�né fúrie se rozd�lily a prohledávaly patro po pat�e. Nefarit se zastavil a soust�edil se. 
Seslal jisté kouzlo �erné symetrie. Když bylo po všem, usmál se a vrátil zp�t na palubu ponorky. 
 
556. den: Komando Neposkvrn�ných fúrií nalezlo kapitolský tým zabarikádovaný v horních podlažích. Fúrie 
byly vyzbrojené t�žkými zbran�mi, které byly schopny snadno prost�elit tlakové dve�e. Spear, Bridge, Kero-
nis a zbytek týmu se bránili, jak nejlépe mohli.  
 
Ale nesta�ilo to. I když Spear dovolil proti Fúriím použít granátomety, bylo jich p�íliš mnoho. Navíc Fúrie 
za�aly kvílet – jejich ohlušující �ev se rozléhal po celé základn�. Tým si zacpal uši, ale nesta�ilo to. V boles-
tech se proto rozeb�hnul do všech chodeb, co nejdál od t�ch Fúrií.  
 
571. den: �erná legie zcela o�ividn� p�ešla na novou taktiku. Už na základnu neposílá zástupy b�žných 
voják�, te� je tu jen to komando Fúrií. Tým však zná základnu lépe než ony. Rozd�lil se a schoval do r�z-
ných �ástí, hlavn� servisních pr�lez� a v�tracích šachet. Odtud se mu poda�ilo n�kolik Fúrií p�ekvapit a 
zabít. 
 
583. den: Keronis dostal nápad, jak odlákat pozornost �erné legie. Dostal se do doku, kde stále kotvil jeho 
WarLord s Avalonem. Avalonovi p�ikázal, aby p�evzal �ízení a sám odplul pry� od základny. Krom� toho mu 
dal také tajný úkol – má se vrátit na ten ostrov, kde stojí ukrytá lo� WarLord s robotem Avatar III Ultra a 
toho robota sem p�ivést. Te� se tu bude hodit. 
 
Ponorka WarLord opustila základnu a ihned byla pronásledována trojicí bitevních ponorek Legie. Ponorky 
na ní st�ílely, ale WarLord byl mnohem menší a torpéd�m snadno uhýbal. Spear, Bridge ani zbytek kapi-
tolského týmu však o tomto Keronisov� plánu nic nev�d�li. Byli p�íliš zam�stnaní obranou pater. 
 
595. den: WarLord se po n�kolika dnech kone�n� vrátil. Avalon Keronisovi sd�lil, že musel n�kolik dní 
�ekat schovaný pod vodou, protože kolem ostrova proplouvaly bauhauské lod� – a dokonce i jedna lo� 
Bratrstva. Jakmile však odpluly, vyno�il se a p�ivolal Avatara.  
 
Avatar zm�nil svoji podobu, takže nyní vypadá jako Keronis. Keronis ho však nechal ukrytého v ponorce, 
aby ho kapitolský tým neodhalil. Je to jeho tajný záložní plán.  
 
610. den: Spear, Bridge a jejich muži eliminovali v�tšinu týmu Neposkvrn�ných fúrií, který stále prohledával 
celou základnu. Stále tu ale byla ta nová ponorka s Nefaritem na palub�. Ovšem kapitolský tým b�hem boj� 
p�išel o další �leny. Nyní z n�j zbývá jen p�t Polárních trojzubc�, šest technik� a ti dva agenti.   
 
615. den: Bridge dostal zoufalý plán, jak se zbavit té ponorky. N�kolik �len� Trojzubc� se s ním vydá do 
doku a zaminuje ho náložemi. Jejich exploze pak ponorku vážn� poškodí a zcela zni�í tlakové dve�e a ko-
tevní body. Žádná další ponorka sem pak už nezakotví. 
 
623. den: Tým kone�n� sestavil p�esný pr�b�h útoku a nashromáždil dostatek náloží. Využil toho, že nyní 
se v základn� nachází jen n�kolik málo posledních Fúrií, takže dok bude jen slab� brán�n. Bridge a jeho 
muži se kone�n� vydali do akce. Jedna �ást týmu odlákala pozornost pouhých dvou Fúrií, zatímco druhá 
�ást p�ib�hla k doku a pokládala nálože. 
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Ovšem dve�e se náhle otev�ely a z nich vystoupil Nefarit osobn�. Ihned se zpustila p�est�elka. Polární troj-
zubci se za�ali postupn� stahovat – všechny nálože již byly na míst�. Jako poslední b�žel Bridge, s detoná-
torem v ruce.  
 
Jenomže Nefarit jakoby to tušil, vytáhl pistoli a jedním výst�elem poslal Bridge k zemi. Trojzubci se pro n�j 
cht�li vrátit, ale kapitán je zastavil. Z posledních sil stiskl tla�ítko detonátoru. Následná exploze ot�ásla zá-
kladnou. Podp�rné konstrukce se zhroutily, dovnit� za�ala vtékat voda. Celý dok se b�hem n�kolika málo 
vte�in zaplavil. Velký sloup se z�ítil p�ímo na ponorku, �ímž ji poškodil a znemožnil odplout. 
 
634. den: Zdálo se, že je kone�n� vyhráno. Tým prohledával všechna patra, ale žádné známky po �erné 
legii tu nebyly – tedy krom� n�kolika Harkhas�, kte�í stále slídili v zatopených patrech a hodovali na mrtvo-
lách Legioná�� i lidí. 
 
648. den: Do velícího centra p�išla zpráva morseovkou. Spear ji ihned �etl – a nebyl moc nadšen. Kapitol 
sd�lil, že vyslání další záchranné flotily nebude možné, protože do celé v�ci se zamotalo Bratrstvo. Projekt 
„Sea Sun“ musí být p�ed Bratrstvem za každou cenu utajen, stejn� tak jako fakt, že Kapitol sabotoval bau-
hauský ropovod. Kapitol má pro Speara jen jedinou možnost – musí projekt dokon�it osobn�.   
 
654. den: Spear necht�l o té zpráv� nikomu �íct. Byl velmi nervózní. Odhodlal se pono�it do zatopených 
pater a prost�ílel si cestu do sekundárního velitelství. Když tam dorazil, odšrouboval kryt podlahy a otev�el 
tajnou schránku. Chvíli se díval na její obsah a p�emýšlel. Byl velmi nerozhodný. Nakonec se ale zhluboka 
nadechl a schránku zase zav�el. Rozhodl se, že dokon�ení projektu bude odkládat tak dlouho, jak jen to 
bude možné.     
 
659. den: Dvojice Polárních trojzubc� šla zrovna pro n�jaké zásoby do skladu, když zaregistrovala n�jaký 
pohyb za svými zády. Muži se rychle ohlédli, ale nic tam nebylo. Pro jistotu varovali ostatní skupinky – mož-
ná se po základn� potloukají n�jací Harkhasové, kte�í hledají potravu.  
 
663. den: Další skupinka šla chodbou, když na jednoho z muž� za�ala ze stropu kapat krev. Oba na strop 
namí�ili pušky a jeden z nich odklopil m�ížku servisního pr�lezu. Uvnit� pr�lezu bylo mrtvé t�lo technika – 
podle všeho byl zabit nedávno. Tohle nevypadalo na práci Harkhas�, ti by nic takového nedokázali. Technik 
byl zabit n�jakými velkými pa�áty. 
 
668. den: Spear vydal rozkaz, aby byla znovu prohledána celá základna. Z�ejm� tu je n�kdo další. Keronis 
šel s dv�ma Trojzubci po chodb�, aby n�co za�ídil, když náhle se ozvaly dva výst�ely a Trojzubci padli mrtví 
k zemi. Keronis se rychle ohlédl a spat�il, jak ze stínu vystupuje vysoká postava se t�emi rohy na hlav� – 
Nefarit. Z�ejm� musel p�ežít explozi ponorky a zachránit se. 
 
Nefarit ale nevyst�elil znovu, místo toho se rozb�hl. Keronis za�al ihned utíkat a p�i tom interkomem varoval 
zbytek základny. Polární trojzubci, ozbrojení technici a oba agenti se p�ipravili na t�žký boj. Nefarit byl ale 
mnohem rychlejší a Keronise dohán�l. Do cesty se mu sice postavilo n�kolik voják�, ale ty rychle a snadno 
rozsekal.   
 
Nakonec Arghan Keronis stanul p�ed zav�enými dve�mi – slepá uli�ka. Rychle bouchal na dve�e, aby mu 
otev�eli. Dve�e se nakonec skute�n� otev�ely, ale bylo to jen tak-tak. Byl to Spear. Dve�e zase rychle za-
bouchl p�ímo Nefaritovi p�ed nosem. Nefarit se je snažil prorazit, ale byly p�íliš silné. 
 
670. den: Vojáci se snažili toho Nefarita zabít, ale byl p�íliš silný. Navíc znal každé zákoutí základny. Nefarit 
vojáky lovil jednoho za druhým. Ale bylo z�ejmé, že se snaží najít hlavn� Keronise. Speara ihned napadlo, 
že �erná legie chce dokon�it svoji práci, ale v��il, že dokud je Keronis naživu, je tu stále možnost na zá-
chranu. 
 
681. den: Nefarit kone�n� nalezl Keronise a op�t se za ním rozb�hl. Tentokrát byli v základn� ale už jen 
dva Polární trojzubci, t�i technici a ti dva agenti. Tohle málo nemohlo Keronisovi dostate�n� pomoct. Nako-
nec byl tedy Arghan dohnán do další slepé uli�ky a tentokrát mu nikdo otev�ít nemohl. 
 
Nefarit se chystal seslat n�jaké kouzlo �erné symetrie, ale náhle jeho ramenem prolet�la harpuna. Rozzu-
�en� se oto�il a za svými zády spat�il jednoho z agent� EIA. Nefarit ho cht�l zast�elit, ale jeho pistole za-
cvakala naprázdno. Rozhodl se proto seslat jiné kouzlo, které by agenta roztrhalo na kusy. Z Nefaritovy 
paže vylet�l jasn� �ervený blesk, který m�l agenta zabít. 
 
Ale nestalo se tak. Agent ud�lal n�jaké gesto rukama a blesk narazil do bílé aury. Nefarit se podivil, a Ke-
ronis také. Z kapitolského agenta se vyklubal Revizor Bratrstva. Revizor seslal své kouzlo Um�ní, které 
Nefarita odhodilo stranou. To dalo Arghanovi �as na út�k. Revizor a Nefarit mezitím t�žce bojovali.   
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Za pár chvil ale bylo jasné, že Revizor už dál nem�že. Padl k zemi s t�žce poran�ným b�ichem. Nefarit se o 
n�j p�estal zajímat a rozb�hl se do chodby, kterou Keronis utekl. Revizor se smi�oval se smrtí, ale náhle se 
nad ním objevil Keronis. Revizor vypadal zmaten�, ale Arghan mu vysv�tlil, že tu má svého androida-
dvojníka, za kterým se ten Nefarit práv� žene.  
 
Arghan cht�l Revizorovi pomoct, ale nem�l žádné léka�ské pom�cky a navíc zran�ní bylo p�íliš vážné. Ze-
ptal se ho tedy, pro� mu cht�l zachránit život. Revizor p�iznal, že Bratrstvo vydalo p�íkaz Keronise najít a 
p�ivést živého, aby se mohl podrobit mystickému zkoumání. �erná legie už žádné zkoumání d�lat nechce, 
ta už jen chce Keronise zabít. 
 
Pak Revizor zem�el. Keronis na nic ne�ekal a rychle zmizel. Nefarit zatím falešného Keronise ztratil a proto 
se kamsi ukryl. 
 
694. den: Keronis Spearovi o p�ítomnosti Revizora nic ne�ekl. Faktem bylo, že Revizorovou smrtí z�stane 
Keronis�v úkryt Bratrstvu neodhalen. Na základn� se však objevil další problém – z r�zných trhlin za�alo 
vylézat velké množství Harkhas�, které postupn� zapl�ovalo celou základnu. Nefarit je zavolal, aby mu 
pomohli. I když to jsou velmi nestálí tvorové, Nefarit byl natolik mocný, že je dokázal zkrotit. 
 
715. den: Keronis cht�l zopakovat sv�j trik se zaplavením pater ropou, ale veškeré p�ívody ropy byly uza-
v�eny – když sem tehdy p�iplula kapitolská flotila, technici nast�hovali všechny plné barely do nákladní po-
norky a zcela zastavili všechny pumpy. 
 
723. den: P�eživší tým shromáždil všechny zbylé zbran� a munici a p�ipravoval se na finální odpor. Priori-
tou je najít a zabít toho Nefarita, protože ten všechny Harkhase ovládá.  
 
728. den: B�hem n�kolika málo dn� tým p�išel o mnoho �len�. Harkhasové je lovili jako zv��. Vojáci byli 
vy�erpaní a zran�ní a nedokázali bojovat na plno. Nakonec zbyl jen Keronis, Spear, jeden technik a agent 
EIA. Keronis sd�lil, že te� se mohou vejít do ponorky WarLord a tak se zachránit.  
 
Spear souhlasil a Keronis se vydal do doku p�ipravit ponorku k vyplutí. Spear ale také moc dob�e v�d�l, že 
se již blíží okamžik, kdy bude muset projekt „Sea Sun“ dokon�it – a� se mu to líbí, nebo ne. Za pár hodin 
bylo vše p�ipraveno k vyplutí, ale Spear Keronise požádal ješt� o pár dní navíc. Vysv�tlil to tak, že musí 
dokon�it projekt „Sea Sun“, jinak tohle celé nem�lo smysl. Víc ale ne�ekl. Keronis souhlasil, protože v�d�l, 
že se kone�n� dozví, co to ten projekt je. 
 
730. den: Keronis, Spear a jeho tým byli zabarikádovaní ve velitelském centru, ve kterém našli úto�išt� 
p�ed desítkami Harkhas�. Náhle se však za�aly dve�e prohýbat, až se nakonec vytrhly zcela. Do místnosti 
vešel Nefarit. Tým spustil palbu, ale Nefarit se na n�j vrhl, aby ho zmasakroval holýma rukama.  
 
Snadno zabil technika i agenta. Pak se Nefarit vrhl na Keronise, který za�al bojovat. Ovládal mishimská 
bojová um�ní a byl velmi silný, což Speara p�ekvapilo. I Nefarit byl pom�rn� p�ekvapen. Arghan odolával 
jeho mocným úder�m, které by každého normálního �lov�ka dávno zabily.  
 
Pak ho Nefarit škrábnul p�es obli�ej. Keronis na n�j pohlédl – nekrvácel. Jeho k�že a maso ve skute�nosti 
nebyla k�že a maso, ale polymer. Nefarit práv� bojoval s Avatarem III Ultra. Jakmile na to p�išel, za�val 
vztekem a bojoval ješt� zu�iv�ji. Avatar aktivoval své záp�stní elektrické výbojníky a pokra�oval v boji. Elek-
t�ina spalovala Nefaritovo maso, ale nezdálo se, že mu to n�jak vadí. 
 
Spear, který to celé pozoroval z úkrytu za po�íta�ovým terminálem, si nyní n�co uv�domil. Pohlédl na moni-
tor kamer v sekundární �ásti základny a vid�l pravého Keronise, jak mí�í chodbou p�ímo do sekundárního 
velitelství. Cht�l odhalit, co je pod podlahou.  
 
Spear na nic ne�ekal, opustil sv�j úkryt a rozb�hl se p�ímo do spodních pater. Musel Keronise za každou 
cenu zastavit. Nefarit zatím mocným úderem poslal Avatara ke zdi a silným kopnutím mu rozdrtil hrudník. 
Avatar padl k zemi a nehýbal se. Nefarit se pak ohlédl a rozb�hl za Spearem.    
 
Spear se rychle oblékl do skafandru a plaval jak nejrychleji um�l. V patách mu byl ale Nefarit, který dokázal 
také obstojn� plavat, a celé hejno Harkhas�. Rychle vyšplhal po žeb�íku a zastihl Keronise, jak odstra�uje 
šrouby podlahy. Namí�il na n�j pistoli a donutil ho odstoupit. Tohle prý musí ud�lat on sám. 
 
Vzal šroubovák a pokra�oval ve šroubování. Nakonec kryt odstranil a sehnul se ke schránce, aby mohl 
vy�ukat n�kolikamístný kód. V tu chvíli po žeb�íku vylezl Nefarit, jedním p�ískokem byl u Speara, kterého 
jedinou rukou chytil za rameno a odhodil ho na ze�. Spear padl na zem a �val bolestí. Rameno m�l rozdr-
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cené a probodané velkými pa�áty. Nefarit se p�iblížil ke Keronisovi, který se kr�il na zemi, a chystal se ho 
rozšlápnout. V tu chvíli ale jeho promá�eným hábitem projel silný výboj elekt�iny, který kompletn� spálil jeho 
maso. Nehybný Nefarit padl k zemi a za�alo se z n�j kou�it. Za jeho zády stál Avatar a v�bec se nehýbal. 
Protože byl t�žce poškozen, taktéž celý mokrý a elektrické výboje byly velmi silné, zp�sobilo to p�etížení 
jeho systém�. �erven� zá�ící o�i postupn� uhasínaly, až zhasly zcela. 
 
Keronis p�ib�hl ke zran�nému Spearovi, který již dlouho nevydrží. Spear mu sd�lil, že musí dokon�it projekt 
„Sea Sun“ za n�j. Nadiktoval mu kód a Arghan ho zadal do schránky. Víko se odklopilo a pod ním – byla 
atomová bomba. Spear z posledních sil vysv�tlil, že Bauhaus nedávno vyslal své agenty, kte�í se všechno 
dozv�d�li – v�d�l o tom, že Kapitol kradl jeho ropu a tuto informaci cht�l p�ednést v zasedání Kartelu. Kapi-
tol tedy musel zni�it všechny d�kazy.  
 
Využil tedy svého tajného projektu atomové bomby a rozhodl se, že ho otestuje práv� v podmo�ské základ-
n�. Kdyby byla zni�ena, Bauhaus by nem�l žádné d�kazy. Keronis slíbil, že projekt dod�lá. �erná legie a 
možná i Bratrstvo o n�m již stejn� ví. Takhle alespo� bude moci p�edstírat svoji smrt. 
 
Spear zem�el a Keronis aktivoval �asovaný detonátor. Byl již nastaven na deset minut. Keronis zavolal 
vysíla�kou Avalona, který již �ekal v p�ipravené ponorce WarLord. Ponorka p�iplula k sekundární �ásti zá-
kladny, �ímž na sebe ovšem upoutala p�ítomnost flotily �erné legie. Keronis se rychle pono�il do vody a 
proplaval servisním otvorem pry�.  
 
Práv� v�as, protože do haly p�iplavalo hejno Harkhas�. Keronis rychle vlezl do ponorky a nahodil motory. 
Aktivoval mini-ponorky Steel Sardine, které vyplavaly z trupu WarLordu a odpálily svá torpéda na dvojici 
ponorek, které se mu práv� p�ipletly do cesty, aby ho zastavily. Zásah ponorky nezni�il, jen odklonil, ale to 
sta�ilo.  
 
Keronis nastavil maximální výkon a WarLord doslova vyst�elil vp�ed. Ponorka Conqueror jeho pohyb zare-
gistrovala a p�ipravila se na pronásledování. Ale ve stejnou chvíli mo�e rozzá�ila obrovská ohnivá koule. 
Tlaková vlna smetla celou flotilu �erné legie a nabrala prchající WarLord. Keronis m�l co d�lat, aby ponor-
ku udržel v kurzu, ale nakonec se mu to poda�ilo. 
 
Když bylo po všem, vyno�il se u svého ostrova. V dálce vid�l velkou flotilu Bauhausu a Bratrstva, jak se 
p�ibližuje, aby prozkoumala, co se tu stalo. Keronis v�d�l, že d�íve �i pozd�ji ho tu najdou. Nasedl do lodi 
WarLord, vyzvedl ponorku do nákladního prostoru a odlet�l rychle pry�, pry� z Venuše…        
 
 


