
1. mise: „Operace Koikeda“ (1276 YC)  
 
Kartel ztratil kontakt s diplomatickou lodí poblíž asteroidu Koikeda. Bylo nutné diplomaty zachránit, 
avšak zároveň zamezit úniku informací mezi korporace, protože by to mohlo mít neblahé politické 
následky. Ředitel Gregory Burton z oddělení FLIC tedy najal sedm žoldáků (Jean-Marie Tremois, 
Lucca Lesto, Carth, Ralf von der Zwittau, Otto Johan Haag, Jimmy a Hiraoka Heir), aby se vydali ke 
Koikedě a zjistili, co se s lodí stalo. Tým se na třicetidenní let vydal na palubě malé transportní lodi 
typu STH-18 Courier, kterou řídili dva najatí piloti, John Black a poručík Alexei Hurt. Diplomatická loď 
na asteroidu skutečně byla, poté co tam havarovala. Tým nalezl jediného přeživšího, člena ozbrojené-
ho doprovodu, který sdělil, že na palubě byl infiltrovaný Černý lovčí zodpovědný za onu havárii a smrt 
všech ostatních. Lovčí prý pád přežil a tak je nutné k lodi dojít a zabít ho. To se podařilo, ale ukázalo 
se, že údajný Lovčí byl obyčejný člověk, a pravým Černým lovčím byl bodyguard. Během následného 
souboje byl však zabit, tým shromáždil všechna mrtvá těla a cenná data a odletěl zpět na Lunu. 
 
 
 
2. mise: „Operace Castleburg“ (1277 YC)  
 
Burton svolal žoldáky z minulé mise (Jean-Marie Tremois, Lucca Lesto, Carth, Ralf von der Zwittau, 
Jimmy) a jednoho nováčka (Bogues), aby jim dal nový úkol. FLICu se konečně podařilo prozkoumat 
všechny informace ohledně diplomatické misi. Jeden z velvyslanců Bauhausu byl zrádce. Patřil k jed-
né anarchistické skupině, která operuje kdesi na Venuši a jejímž cílem je, stejně jako všech bauhaus-
kých anarchistů, svrhnout aristokratickou vládu. Vyslanec je sice mrtev, nicméně přesto stačil vyjednat 
velký nelegální kontrakt s jistou neutrální firmou. Tím byl nákup velkého množství zbraní a dalšího 
vojenského materiálu pro zmiňované anarchisty. Úkolem žoldáků je obchodu zamezit. John Black a 
Alexei Hurt odvezli tým na Venuši, do městečka Castleburg. Zde se žoldáci setkávají s místní bez-
mocnou policií, která jim dává informaci o staré vojenské stanici, kterou anarchisté ovládají. Dostávají 
k dispozici transportér PZTV-40 Nosorožec, ve kterém se vydávají na cestu. S transportérem pak na 
stanici útočí. Anarchisté jsou rychle eliminováni a jeden z nich zajat. Pak tým čeká na příjezd překup-
níků. Když dorazili, byli překvapeni těžkou palbou týmu a snadno zničeni. Tým se pak vrací do města 
a cestou zajatce vyslýchá. Po krátkém mučení se dozvídá, že anarchista je zástupce šéfa stanice, 
který padl během přestřelky. Prozradil, že za obchodem stála malá kapitolská firma Weapons and 
Munition Transit, WMT Inc. Ta se prý zabývá prodejem zbraní pro civilní trh, nebo také pro Kapitolem 
podporované teroristy. Je jasné, že někteří politici Kapitolu chtějí nechat bauhauské Vévody Elektory 
svrhnout. Po příjezdu do Castleburgu je zajatec předám policii a skupinka žoldnéřů odlétá zpět na 
Lunu.  
 
 
 
3. mise: „Operace Rustville“ (1277 YC)  
 
Burton svolal nový tým složený z žoldnéřů a nově i korporačních dobrodruhů (Desider Chain, Gaius 
Conoy, John Smith, Thomas J. Shepard, Daver Baker, Morris James MacGuire, Karl Stein a starý 
známý Lucca Lesto), protože odhalil nové skutečnosti ohledně WMT Inc. Sídlo této firmy se nachází 
v malé vesnici Rustville na Marsu, což je podezřelé. Úkolem týmu je dostat se do vesnice a zajmout 
firemní manažery. Akcí nemohl být pověřen Kapitol, protože tomu se teď nedá věřit. Alexei Hurt a 
John Black odvezli tým ve své lodi Courier na cílové souřadnice, poblíž vesnice. Tým zde nalezl jed-
noho obyvatele, který sdělil, že vesnice je plná žoldnéřů, kteří všechny drží jako rukojmí. Tým proto šel 
do akce až v noci, kdy nepřítel nebyl tak pozorný. Nalezl zde bohatou vilu, ve které prý manažeři bydlí. 
Vila byla hlídána strážci, kteří očividně žoldnéřskou okupaci ignorovali. Tým bleskově vtrhnul dovnitř, 
strážce eliminoval a všech pět manažerů zajal. Pak nenápadně z vesnice unikl v jednom z nákladních 
vozidel, zatímco ostatní vozidla sabotoval, aby ho žoldnéři nemohli pronásledovat. V lodi Courier pak 
odletěl do San Dorada, kde byl očekáván místním zástupcem FLICu, Alfredem Connorem. Connor 
nechal dát manažery do vazby, protože půjdou před soud. Manažeři se sami doznali k tomu, že jen 
plnili úkoly někoho vyššího. Jakmile dostali varování, že po nich Kartel půjde, najali si žoldnéřskou 
skupinu Ripper Group, aby hlídala celé Rustville, než se problém nějak vyřeší. Také ale přiznali, že 
bauhauské anarchisty podporovali rádi, protože oni ve své korporaci bojují za svobodu pro lid a za 
svržení zastaralé aristokracie. Burton z Luny vzkázal, aby tým zůstal v San Doradu a počkal, až se 
vyšetřování pohne z místa. Pak dostane nový úkol. 
 



4. mise: „Operace Carninghton“ (1278 YC)  
 
Alfred Connor svolal tým, aby mu sdělil, jak dopadlo vyšetřování předchozí operace. Město Rustville 
bylo úspěšně osvobozeno. Většina žoldnéřů šla do vězení a byla rychle odsouzena k trestům. Pár jich 
během přestřelky padlo, ale civilisté byli v pořádku. Podařilo se zatknout i velitele té žoldnéřské skupi-
ny, ovšem až poté, co v zuřivosti zabil starostu. Kapitol však již jmenoval nového. Connor má pro tým 
také novou práci. Na Ganymedu se rozhořela Velká bitva, všechny frakce jsou v ní zúčastněné. Impe-
riál však nemá dost sil, aby mohl bránit celé území, takže mnohé vesnice a městečka jsou ponechána 
vlastnímu osudu. Jednomu takovému městu, Carninghtonu, hrozí obležení Černou legií. Tamní Do-
mobrana se již připravuje na boj, ale její akce jsou někým neustále sabotovány. Pokud Carninghton 
padne, Černé legii se otevře cesta k průmyslovým oblastem. Úkolem týmu je odhalit onoho sabotéra a 
eliminovat ho. Tým, tentokrát složený jen z Desidera Chaina, Thomase Sheparda, Davera Bakera, 
Lucca Lesta a Karla Steina, se nalodil do Hurtova a Blackova Courieru, který ho odvezl na kartelovou 
loď Blue Sky. Ta letěla skrze Prázdnotu, takže cesta trvala jen 15 dní. Vysadila Courier nad městem a 
pokračovala nad jinou část Ganymedu plnit svoji misi. Courier přistál a tým se dal ihned do práce. 
Setkal se se starostou Rickem Carrem a jeho ženou Ericou, která velí místní policii. Během vyšetřo-
vání došlo k další sabotáži, která vyřadila zdroj elektřiny. Pohotový Shepard se rychle vydal po sto-
pách, které ho zavedly do sklepení domu, o kterém se ukázalo, že patří Carrovým. Sklepení bylo plné 
výbušnin a dalších důkazů. V domě tým narazil na dceru, která o obsahu sklepení očividně nic nevě-
děla, a na syna Martina, který se ihned stal terčem podezření. Erica ho nechala odvést na stanici a 
hlídat, aby mohl být později předán soudu. Ukázalo se ale, že manželé nechtějí, aby se tahle věc do-
stala na veřejnost a dokonce chystají plán jak syna očistit. Nechtějí totiž přijít o svá místa. V tu chvíli 
ale přišlo hlášení, že Černá legie se již blíží ke dvěma obranným stanicím a tak se všichni připravují 
na boj. Stanice jsou ale snadno překonány a tak se kohorta dostává až k městské linii. Objevuje se 
také onen sabotér – Martin –, který v nastalém zmatku utekl ze stanice, poničil ji výbuchem a začal 
ničit také obranu. Je však rychle zastaven a spoután. Legie proniká do města a tak se všichni stahují 
do domů, která jsou místem poslední obrany. Naštěstí přichází zpráva, že Blue Sky se vrací a má pět 
čet vojáků, které jsou ochotny pomoct. Čety jsou vysazeny přímo z orbity a pomáhají v obraně. Černá 
legie je rychle přemožena a město zachráněno. Tým předává kacířského Martina vojákům, kteří ho 
hodlají odvést Inkvizici. Jsou zatčeni i Rick a Erica, protože svým jednáním ohrozili bezpečnost obyva-
telstva. Tým se poté vrací na palubu lodi, která ho odváží zpět na Mars. 
 
5. mise: „Operace Munburg“ (1278 YC)  
 
Tým je tentokrát najat soukromým zadavatelem – bauhauskou firmou Mundburg Toolwerks. Major 
Friedrich Hansen byl vedením pověřen, aby sehnal nějaké schopné lidi, kteří vyřeší problém ve městě 
Mundburg – před nedávnem se zde totiž objevil „děti-požírající“ karneval, od jehož skončení je pohře-
šováno 86 dětí. Jejich rodiče, vlivní Bauhausané, se složili, aby zaplatili nezávislé žoldnéře. Jejich 
cílem je také najít a zdecimovat Semaiův kacířský kult, který je za to zodpovědný. Členy týmu jsou 
Lucca Lesto, John Smith, Thomas J. Shepard, Morris James MacGuire, Daver Baker a dva nováčci: 
Jin Kempachi a Johanna Borgiová. Ve městě bude také další tým, který provede útok na centrum 
kacířů, jakmile bude objeveno – dva vojáci Řádu Strachu, Recitor a rasputinský Severní syn. Druhý 
den oba týmy odlétají ze San Dorada a přistávají v Mundburgu, kde se rozdělují. Na hlavní tým tu 
čeká Egon Wolfenson, který zná město nejlépe a bude proto fungovat jako poradce. Tým dostává 
ubytování ve zdejším hotelu, který funguje jako jeho základna. Ještě ten samý den se tým pouští do 
pátrání, ale marně. Díky Ministerstvu Pravdy se případ únosů a kacířského spiknutí nedostal na veřej-
nost, takže místní obyvatelé nemohou nijak pomoci. Lucca a Baker dostávají od Hansena telefonní 
kontakty na detektivy, kteří na případ již byli najati, zatím ale bez úspěchu. Domlouvají si sraz 
s detektivem Penfieldem, ke kterému ihned jdou. Ovšem v jeho kanceláři ho nachází zavražděného. 
Ihned volají Hansena, který je zaskočen. Lucca zůstává na místě a volá sanitku a policii, Daver od-
chází zadním vchodem. Než pomoc dorazila, Lucca našel nějaké záznamy ohledně doků. Policisté 
pak ale přišli a odvedli ho na stanici. Kromě policistů je zde také záhadný muž v koženém kabátě. 
Lucca je vyslýchán, ale vymlouvá se na to, že byl najat Johannou Borgiovou jako soukromý detektiv. 
Tohle policistům stačí a tak ho propouštějí. Další den ráno se oba týmy schází v hotelu a radí se 
s Hansenem, jak pokračovat. Zdá se, že všechny stopy vedou do doků, tak tam tým ihned jde. Zde 
nachází podezřelé nákladní kontejnery, uvnitř nich jsou pouťové atrakce. Kontejnery patří firmě Mund-
burg Toolwerks. V administrativní budově doků nacházejí další informaci – tu část doku si pronajal 
Karl Kellner, ředitel firmy. Vrací se tedy za Hansenem, ale není k zastižení a tak jedou přímo do ředi-
telství firmy, avšak ani zde není. Smith jde zatím kontaktovat posledního soukromého detektiva, 
Kollnburga. Od něj se dozvídá, že jediný člověk, který se účastnil provozování karnevalu a který byl 



dopaden, je Eduard Leclair, který je dosud zadržován policií. Tým tedy odchází na policejní stanici, 
Leclair ji akorát opouští. Tým se ho tedy vyptává na informace ohledně karnevalu, ale zjišťuje, že o 
žádných únosech neví. Týmu ale ukazuje, kde na náměstí stál jeho stánek a i ostatní atrakce. Je 
zřejmé, že děti byly uneseny do městské kanalizace a tak ji tým prohledává. Zde se střetává 
s několika ozbrojenci a dochází k přestřelce. Johanna je při průzkumu jedné chodby zatčena bezpeč-
nostními silami a odvedena na policejní stanici. Zde se setkává opět se záhadným agentem v kabátu, 
který očividně nemá s policií nic společného. Johanna mu ve snaze získat jeho důvěru říká vše, co o 
případu ví a agent rychle odchází. Zatímco se ve stokách bojuje, na stanici přichází Egon a vyřizuje 
Johannino propuštění. Ta se ihned vydává zpět do stok, aby pomohla týmu v boji. Egon je rozzuřen, 
když se od ní dozvídá, že agentovi prozradila všechny tajné informace. Většina ozbrojenců je v pod-
zemí zabita a další část paralyzována a spoutána. Je zde nalezeno 18 dětí. Ozbrojenci jsou kacíři a 
vůbec se tím netají. Jeden z nich má slabší vůli a tak po krátkém vyhrožování souhlasí, že týmu po-
může najít centrum kultu. Na místo přijíždí Egon a všechny děti i zajatce odvádí pryč. Egon vysvětluje, 
že na Kollnburga někdo chtěl spáchat atentát, ale neúspěšně. Hansen se začal bát o svůj život a tak 
přerušil kontakt s okolím. Znenadání se však ozývá – tým se s ním musí sejít v centrálním přístavu. 
Spolu s ním zde čeká i druhý tým. Ve skladišti je prý informátor a tým ho musí vyslechnout. Je to ale 
past, skladiště je plné kacířů a proto dochází ihned k přestřelce. Celou situaci zachraňuje onen agent 
– je to Revizor Bratrstva – se dvěma Inkvizitory. Když jsou kacíři dopadeni a zatčeni, Revizor vysvětlu-
je, že Hansen byl celou dobu v moci Černé symetrie a že sídlo kacířství je v paláci Řádu Ledního 
medvěda. Hansen je však očištěn, takže je nakonec v pořádku. Druhý tým během přestřelky přišel o 
Recitora. Další den se Hansen spojil s Kollnburgem a oba zařídili pomoc Bratrstva při odstranění ka-
cířství z paláce. Naštěstí vliv kacířů zde byl poměrně malý, ačkoliv v podzemí měli k dispozici dokonce 
i Kalistoniany. Drželi zde 50 dalších dětí, které byly zachráněny. Bauhauská police pak odhalila další 
skrýš kacířů, s dalšími dětmi. V novinách se mluvilo o úspěšné spolupráci Bratrstva a Bauhausu a o 
potírání kacířství, avšak o únosech nebyla nikde ani zmínka. Když si tým šel pro odměnu za práci, 
dozvěděl se, že zadavatelem tohoto kontraktu je Olga Kellnerová, vdova po zavražděném řediteli fir-
my, jejíž tři děti byly uneseny a proto požádala o pomoc Hansena a Kollnburga. Ovšem čtyři děti stále 
nebyly nalezeny, ale o to se už postarají Hansen, Egon a Kollnburg. Tým se vrací zpět do San Dora-
da. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


