
IN LUNACY 
(obsah kapitol) 
 
 
Kapitola 1. 
Žoldnéřka Pam Aftonová plní úkol – v Luna City sabotuje bauhauskou továrnu na pistole 
MP-105. Pak se vrací do nočního klubu Midnight Star, kde na ní čeká její kolega Lane Chung. 
Oba čekají na další práci. 
 
Kapitola 2. 
Mezitím na Venuši. Kapitolský oddíl hlídá vesnici Fairwiev, ale netuší, že je tajně sledován 
Mishimou. K vesnici přistane loď Kapitolu, která ovšem není tak zcela normální – je uprave-
na Černou technologií. Z lodě vybíhá jednotka Černé legie a vesnici i oddíl likviduje. Bere jen 
jednoho zajatce, ženu z vesnice. Pak odlétá zpět do svého území. 
 
Kapitola 3. 
Mishimské průzkumné sondy loď pronásledují. Ukazuje se, že přistála v Citadele, avšak z té 
poté odstartovala jiná vesmírná loď kapitolského původu, která odletěla na Lunu. Mishimská 
špionážní stanice ihned varuje nadřízené.  
Mezitím, ex-mishiman Kenji Hayashi dostává hlášení od jeho chráněnce Whiz Kida – na 
Cybernetu prý kolují zvěsti o tom, že někdo chystá atentát na Overlorda. Prý se jedná o Bra-
trstvo a má k němu dojít za pár desítek minut. Hayashi si obléká brnění, bere zbraně a běží na 
místo, kde se má atentát stát. Tím je restaurace White Swan. Overlord má zde přísně tajnou 
poradu. Když Hayashi dorazil, šest Mortifikátorů je již na místě a bojuje s Overlordovou 
ochrankou. Hayashi pomáhá Mortifikátory pozabíjet.  
 
Kapitola 4. 
Mortifikátoři jsou mrtví. Overlord chce Hayashiho nějak odměnit, ale ten nic nežádá. Nechce 
aby to vypadalo, že přiběhl jen kvůli získání odměny. Overlord mu dává jméno Yojimbo a 
dělá ho svým osobním agentem. Ihned mu dává úkol – do Luna City přiletěla loď Černé legie 
s jistou ženou na palubě. Yojimbo to musí prověřit, má na to neomezené zdroje. Vše ale musí 
zůstat utajeno, včetně toho, že tento úkol je od Overlorda. 
Yojimbo jde do Midnight Star a najímá Lana a Pam. Podle Whiz Kida prý loď přistála 
v kapitolských docích a hned zase odletěla pryč. Je možné, že vysadila onu ženu.  
 
Kapitola 5. 
Trojice přišla do bytu Whiz Kida. Ten ze Cybernetu zjišťuje, že na Luně kolují zvěsti o kací-
řích a Nekromutantech. Všichni jsou překvapeni, protože dosud žádný Nekromutant na Luně 
nebyl, alespoň pokud vědí. Obvykle jsou takové dohady jen báchorky nebo vtipy, ale teď to 
dává smysl. Whiz Kid získává informace o Nekromutantech. 
 
Kapitola 6. 
Trojice jde prozkoumat kapitolský dok, do kterého ta loď přistála. Pam zná síť servisních tu-
nelů, které fungují jako zkratka. Navíc se dostanou do přístavu nepozorovaně. Když tam do-
razili, zjistili, že přístav je poničený. Nedávno zde došlo k přestřelce. Jsou tu díry od kulome-
tů, plamenometů a exploze náloží. Zdá se ale, že Kapitol tu byl a místo činu prozkoumal, ale 
hned zase odešel. K trojici se blíží stráž, takže utíká do tunelů. Dochází k přestřelce, ale stráž 
se do tunelů neodvažuje. Trojice se vrací zpět. Dochází k závěru, že Černá legie přistála, po-
střílela všechny svědky a zase odletěla. 
 



Kapitola 7. 
Yojimbo a Pam se vrací domů, Lane jde najít překupníka zbraní Camerona Glena, protože on 
by mohl mít bližší informace. Jediný kdo ví, kde zrovna je, je Fay Fanová. Ta od něj často 
kupuje implantáty, protože poté, co odešla od Kybertroniku, je těžko shání. Lane jde k Fay 
domů a nachází zde i jejího přítele Klause Dahlena. Oba jsou vůči Lanovi nedůvěřiví. Lane 
jim prozrazuje, že pracuje na jedné zakázce. Fay souhlasí, že pomůže, ale musí i s Klausem jít 
také. Chce se o jeho zakázce dozvědět víc. 
 
Kapitola 8. 
Lane, Fay a Klaus jdou ke Glenovi. Je to podivínský ex-imperiální Krvavý baret, který prodá-
vá vybavení a informace. O Černé legii na Luně ale nic neví. Má ale čerstvou informaci, že po 
městě chodí muž jménem Honorius, je to prý Mystik, který utekl od Bratrstva. Bratrstvo po 
něm jde, a proto možná i Černá legie. Trojice se vrací do Midnight Star, kde je i Yojimbo a 
Pam. Yojimbo je naštvaný, protože Lane do toho zatáhl další dva žoldnéře přes jeho výslovný 
zákaz. V pěti lidech bude ale mise jednodušší. 
 
Kapitola 9. 
Tým se vrací domů. Yojimbo mu dává jméno – Tým Yojimbo. Určuje týmový symbol a iden-
tifikační heslo, kterým je „sai“. Whiz Kid zjistil informace o Nekromutantech ve dvou částech 
města. Tým se rozděluje na dvě skupinky. Yojimbo, Lane a Pam jdou do jedné, Fay a Klaus 
do druhé. Jsou spojeni komunikátory.  
Yojimbo, Lane a Pam chtějí najít dva bodyguardy jménem Eric Fano a Vince Marga, kteří by 
mohli znát nějaké podrobnosti. Fay a Klaus nachází jednoho kacíře a tak ho pronásledují.   
 
Kapitola 10. 
Yojimbo, Lane a Pam našli Erica a Vince. Ptají se je na Nekromutanty, ale ti tvrdí, že to byl 
celé jen jejich nápad. Eric vymyslel tu fámu, aby postrašil konkurenci, žádný Nekromutant tu 
není. Fay a Klaus zatím zabíjejí kacíře, který očividně slouží někomu vyššímu. Všichni se 
poté schází a radí se. Prioritou je najít toho Mystika. 
 
Kapitola 11. 
Do tajného doupěte nefarita Ragathola přišel kacíř jménem Kyno. Je to posel od samotného 
Algerotha. Vzkazuje, že Ragathol zašel již příliš daleko. Ten ale namítá, že jen sbírá informa-
ce. Navíc mu nefarit Azurwraith poslal z Venuše jednu ženu, které hodlá prozkoumat vzpo-
mínky, aby zjistil něco více o lidské strategii. Ragathol nařizuje Nekromutantům, aby šli najít 
onoho Mystika. Mají se ale držet mimo veřejnost. Na tu mohou jen kacíři. 
 
Kapitola 12. 
Tým Yojimbo se setkává ve Whiz Kidově bytě. Došli k závěru, že tu někde musí být ukrytý 
Nefarit. Navrhují, aby přibrali další členy, ale Yojimbo v tom vidí riziko odhalení. Yojimbo, 
Fay a Klaus půjdou zjistit něco víc o Mystikovi, zatímco Lane a Pam půjdou na místo, kde byl 
prve zabit ten kacíř. Yojimbo a jeho dva žoldnéři obhlížejí Katedrálu, ale marně.  
 
Kapitola 13. 
Pam a Lane dorazili na to místo. Nachází zde podezřelou postavu a tak ji pronásledují do pod-
zemí. Zde je sraz nějakých Kacířů, kteří očividně pracují pro Ragathola a hledají Honoria. 
Kacíři ale vědí, že jsou někým tajně pozorováni. Pam a Lane jsou odhaleni a překvapeni. Do-
chází k přestřelce a dvojici hrozí, že prohraje. Na místo náhle přichází Doomtroopeři Vic Baer 
a Skippa Hullová, kteří je zachraňují. Lane Skippu zná, je to jeho bývalá spolubojovnice. 
Skippa s Vicem pátrají po kacířích na vlastní pěst, protože z Kartelu je vyloučili. 



Kapitola 14. 
Pam, Lane, Vic a Skippa jdou do Midnight Star, kde čeká Yojimbo. Ten souhlasí, aby se při-
pojili k týmu. Yojimbo zatím po Cybernetu nechal roznést zvěsti o Mystikovi, který se potu-
luje poblíž přístavu. Chce tak nalákat agenty Bratrstva na známé místo, odkud by je mohl taj-
ně pronásledovat a zjistit víc informací. S Fay a Klausem na to místo pak šel, ale žádní tam 
nebyli.  
Kacíř Penyon Cerna hledá onoho Mystika v kanálech. Při tom potkal Halalu, která jako jediná 
právě utekla z přestřelky. Ta zaslechla zvěsti o tom, že se nějaký Mystik skrývá v tunelech, a 
tak to jdou prověřit. 
 
Kapitola 15. 
Inkvizitor Majoris Titus Gallicus a Mortifikátor Vitus Marius jsou Bratrstvem pověřeni, aby 
našli Honoria a chytili ho živého. Titus ho však považuje jen za obyčejného blázna. Lane a 
Pam se mezitím rozhodli, že půjdou prověřit vlastní kontakty, nezávisle na týmu Yojimbo. 
Yojimbo s tím souhlasí. 
Lane nejdřív navrhuje zajít za mužem jménem Royce Cavaleri. Je to jeho bývalý spolubojov-
ník u Marťanských smrtizvěstů. Nyní pracuje jako bezpečnostní důstojník pro Kapitol. Sídlí 
ve vysokém mrakodrapu, který hlídají vojáci. Lane a Pam se však dostávají dovnitř, i když 
musí odevzdat zbraně. Royce se od nich dozvídá, že na Luně mohou mít vyslanci Černé legie 
a je překvapen. Obvykle takové fámy ignoruje. 
 
Kapitola 16. 
Royce chce ututlat přítomnost Černé legie, aby nenastala panika. A chce to udělat za každou 
cenu. Hodlá Lana i Pam zastřelit, ale ti to včas vycítili. Dochází ke rvačce a do kanceláře vbí-
há ostraha. Lane proti ní zasahuje. Pam získá Roycovu pistoli a zabíjí ho. Od mrtvých strážců 
si berou zbraně a utíkají oknem ven, protože přichází posily. Slézají do spodního patra a utí-
kají výtahovou šachtou do přízemí a pak to tunelů.   
Kapsář Ceon Reese v davu lidí našel člena Bratrstva. Nic u sebe neměl a zdálo se, že je to 
blázen. Náhle ale začal levitovat. Reese začal svolávat kolemjdoucí a vybírat od nich peníze 
za možnost vidět zázračného muže. 
Pam zatím navrhuje zajít za její známou, Celou Malleovou. Pracuje také pro Kapitol, ale ve 
veřejném sektoru. Pam ji kdysi pomohla a ona ji dluží. Malleová je také v mrakodrapu hlída-
ném stráží. Oba se dostávají k ní do kanceláře a Cela slibuje, že jim pomůže sehnat informace 
o přestřelce v kapitolském přístavu i o Honoriovi. 
Ceon Reese zatím vybírá peníze a svolává další lidi. Přichází Penyon a Halala a lidi zahání. 
Mystika pak berou s sebou do tunelů. Je zřejmé, že je to Honorius. 
 
Kapitola 17. 
Whiz Kid nalezl zprávu o tom, že lidé spatřili dvojici kacířů, jak odnáší nějakého Bratra do 
podzemí a jak ho poté větší skupina odvádí do doků. Tým Yojimbo se tam ihned vydává. Yo-
jimbo zavolal Pam a Lane, aby tam šli také a obklíčili je. V podzemí dochází k přestřelce, 
jsou ti u i Nekromutanti.  
 
Kapitola 18. 
Tým se rozděluje na dvě skupiny. Yojimbo, Vic a Skippa jdou zkratkou k dokům. Fay a Klaus 
pokračují v pronásledování prchající skupiny, aby ji co nejvíce oslabili. Lane a Pam zatím 
dorazili na ono místo a čekají. Když přišel Yojimbo a jeho dva pomocníci, je jasné, že musí 
bránit osm tunelů, které vedou k dokům. Nepřítel se zatím blíží, s Fay a Klausem v zádech. 
Když dorazil k tunelům, došlo k mohutné přestřelce.  
 



Kapitola 19. 
Během této přestřelky Pam zjistila, že kacíři skutečně vedou Honoria. Chce ho chytit, ale je 
paralyzována kouzlem Černé symetrie. Musí předstírat mrtvou, aby ji kolemjdoucí kacíři ne-
zabili. Ti s sebou berou Honoria a utíkají dál. 
 
Kapitola 20. 
Tým pokračuje v pronásledování. Laneovi se podařilo dostat Honoria. Skippa je mezitím po-
střelena a Vic ji ošetřuje. Všichni nepřátelé jsou mrtví, až na jednoho kacíře, který utekl. Hro-
zí, že zavolá posily a proto je nutné ho zastavit. Lane a Pam ho pronásledují. Ostatní se vrací 
do velitelství ve Whiz Kidově bytě. Skippa je odvedena do nemocnice. 
Přeživší kacíř je Penyon. Přiběhl zpět do doupěte Ragathola, který je ovšem velmi rozzuřen. 
Nejen že Honorius je pryč, ale dva jeho nejlepší kacíři – Halala a Lebec – jsou mrtví, stejně 
jako tři ze šesti Nekromutantů. Je tu také skupinka žoldnéřů, která očividně ví o jeho přítom-
nosti na Luně. Ragathol posílá Penyona, druhého posledního kacíře Borotha a Nekromutanta 
Goronga, aby Honoria našli a zničili ten žoldnéřský tým. 
 
Kapitola 21. 
Tým Yojimbo se sešel ve svém velitelství. Skippa je v nemocnici, bude v pořádku, ale bude 
špatně chodit, takže už asi nebude moci bojovat. Tým odhaduje, že nefarit má jen malou sku-
pinku. Efektivní zbraní na Nekromutanty jsou plamenomety, protože normální střelbě dlouho 
odolávají. Yojimbo rozhodl, že musí nakoupit Vrhající Gehenny pro každého člena týmu. Vic 
už jednu má a ví kde sehnat další. Honorius je zatím připoután ke křeslu, aby nemohl utéct. 
 
Kapitola 22. 
Titus a Vitus prohledávají místo podzemní přestřelky. Titus je přesvědčen, že tu byla Černá 
legie, i když nemá očividné důkazy, jen mrtvoly spálené na popel. Titus rozhodl, že musí pro-
hledat žoldnéřská doupata a zjistit více informací. Budou také pracovat v převlečení. 
Yojimbo a ostatní se znovu setkali ve velitelství. S Vicem nakoupil Gehenny a rozdal je. Pak 
jde na poradu, ale nechce se radit před zajatým Honoriem. Sice nevnímá své okolí, ale není 
jasné, jestli to třeba jen nehraje. Tým proto jde do vedlejšího Yojimbova bytu, kde přednáší 
návrh, že se rozdělí a každý bude pracovat samostatně. 
 
Kapitola 23. 
Po poradě se tým vrátil do velitelství, ale Honorius je pryč. Podařilo se mu otevřít pouta a 
utéct; Whiz Kid si ničeho nevšiml, byl soustředěn na sledování Cybernetu. Yojimbo, Klaus a 
Vic jdou hledat v jednom směru, Lane, Pam a Fay v druhém.  
Titus a Vitus jdou do Midnight Star, kde dostávají tip na Camerona Glena. Jdou tedy za ním. 
Vitus se vyzná v podsvětí lépe a tak svého nadřízeného vede.  
 
Kapitola 24. 
Cameron Vita zná. Přiznává, že se tu někdo ptal na Černou legii – Klaus Dahlen. Oba tedy 
odchází najít Dahlena. Lane a Fay v Midnight Star čekají na Pam, která přinese informace od 
Cely Malleové. Pam zjistila, že Honorius je člověk, vnímá přítomnost a budoucnost zároveň, 
což je neobvyklé. Bratrstvo i Černá legie ho proto chce. Malleová prý zjišťuje další informa-
ce.   
Za Ragatholem přichází další posel od Algerotha, Slumoig. Ragathol má prý zpoždění s plně-
ním jeho mise a má se z Luny stáhnout, aby neriskoval odhalení. Ragathol ale nechce a za-
braňuje Slumoigovi vrátit se zpět k Algerothovi. Mezitím Penyon jde za svým známým Snaz-
zerem, aby zjistil nějaké informace ze Cybernetu ohledně nákupu plamenometů. Poté se vy-
dává na určené místo a ptá se kolemjdoucích osobně. Pak v davu lidí zahlédl Pam.  



Kapitola 25. 
Pam jde za Celou Malleovou pro další informace. Jde podzemním, aby tam byla rychleji. Ale 
někdo ji pronásleduje. Pam se připravuje na boj, avšak je omráčena. Whiz Kid zjistil, že ko-
munikátor Pam je aktivován, ale nepřenáší žádný hlas, jen zvuky aut v pozadí. To může zna-
menat, že má problémy. Whiz Kid chce provést triangulaci její pozice – dva týmy budou pro-
hledávat okolí a měřit sílu signálu.  
Penyon jde skrze kanály, Pam má přes rameno. Cestou Penyon nachází Honoria, který o něm 
očividně věděl a tak se za ním vydal. Penyon předpokládá, že se chce dobrovolně odevzdat, 
když pustí Pam. Bere ale oba. Volá taxi a odjíždí směrem k doupěti Ragathola. 
Lane a Fay zachytili její signál, Yojimbo a další také. Je jasné, že Pam se pohybuje autem a 
proto si Lane a Fay volají taxi a jedou za ním. 
 
Kapitola 26. 
Penyon přivedl zajatce k Ragatholovi. Pam je uvržena do vězení, kde již leží ta unesená žena, 
stále připojená k počítači a v bezvědomí. Lane a Fay jsou na místě a volají Yojimba, aby při-
vezl výbušniny. Hodlají prorazit nový tunel do podzemí a nepřítele tak překvapit. 
 
Kapitola 27. 
Tým útočí na hlavní vstupní tunel, který je ale těžce bráněn kulomety a plamenomety. Lane a 
Fay odpalují výbušniny a vytváří nový vchod. Do cely vchází kacíř Boroth a dává sem i Ho-
noria. Pam na Borotha útočí dřív, než stačí odejít a zamknout za sebou. Kacíř je v bezvědomí 
a Pam je volná. Nechává ale Honoria i ženu v cele, protože zde jsou v bezpečí. 
Skrz díru přichází Lane a Fay a potkávají Pam. Do jejich chodby přichází Ragathol. 
Yojimbo, Vic a Klaus bojují o hlavní vchod, když k nim přichází dvě postavy. 
 
Kapitola 28. 
Jsou to Vitus s těžkým kulometem a plamenometem a Titus s raketometem. Jsou tu, aby týmu 
pomohli zničit Černou legii a osvobodit Honoria. Titus do chodby posílá raketu a Vitus pla-
meny. Dva bránící Nekromutanti jsou mrtví, tým postupuje dál. 
Pam, Lane a Fay zápasí s Ragatholem. Penyon a Gorong jsou jeho poslední dva aktivní slu-
žebníci, odhodlaní bojovat až do konce. Schovávají se a čekají, až se k nim tým přiblíží. Pak 
útočí. Gorong zastřelil Vita, Yojimbo ho na oplátku pokropil plameny. Hořící Gorong ještě 
stačil zabít Vica, pak zemřel. Klaus svým plamenometem upálil Penyona. 
Ragathol ze souboje utíká do tajné chodby, je ale riskantní ho pronásledovat. Tým ho nechává 
běžet a chodbu nechává zavalit výbušninami. Bez svých služebníků je Ragathol stejně bez-
mocný. Omráčený Boroth se probouzí a chce utéct, ale Pam ho zabíjí.  
Honorius je předán Titovi, který ho odvádí zpět do Bratrstva. Titus sem hodlá přivést agenty, 
kteří odnesou všechna mrtvá těla a zničí veškeré důkazy. Zajatá žena je odpojena od počítače, 
který je následně pro jistotu zničen. Tým ji chce dát do nemocnice, Kapitol ji snad poté odve-
ze zpět na Venuši.  
 
 


