
TAŽENÍ: „HOLY LIGHT“  
Frakce: Bratrstvo 
Oblast: Venuše 
Rok: 1263 YC 
 
Operation: „Deep Jungle“ 
Na Venuši se poslední dobou dějí zvláštní věci. Bauhaus zjistil, že jeho civilní nákladní karavany se 
záhadně ztrácí kdesi v husté džungli na území patřící rodu Salvatore. Průzkum však neodhalil žádnou 
nepřátelskou aktivitu, což je na tom nejzvláštnější. Jakákoliv přítomnost přírodních anomálií je vylou-
čena a tak jedinou možností je sestavit průzkumný sbor, který oblast prohledá.  
 
Představitelé rodu Salvatore sestavili malou armádu o dvou oddílech Venušanských hraničářů, která 
bude přesunuta do oné části džungle. Zvěsti o této operaci se donesli samozřejmě až ke Koncilu Elek-
torů a tím pádem i k vyslancům Bratrstva.  
 
Bratrstvo cítí, že za ztráty karavan může něco zlého – možná i Černá legie. I když ví, že v této oblasti 
nebyla Černá legie dlouho hlášena, rozhodlo se, že vyšle i nějaké své vojáky. Byl proto sestaven spe-
ciální oddíl Zuřivé Elitní gardy a Mortifikátorů, který má za úkol jakékoliv náznaky Temnoty ihned vy-
hladit. Bratrstvo také vyslalo dva Inkvizitory Majoris, kteří budou celé operaci velet – jeden z nich bude 
dohlížet nad počínáním týmů Bauhausu a druhý bude velet oddílům Bratrstva. 
 
Průzkumný sbor je letecky přesunut do daného sektoru. Vojáci vstoupili do džungle, avšak již po něko-
lika kilometrech bylo jasné, proti čemu stojí. Hluboko v džungli se nacházely ruiny malé pevnosti Čer-
né legie, ovšem vůbec ne opuštěné. Byla zde zachycena přítomnost několika oddílů patřících do ko-
hort Ilian a Muawijhea – očividně tito dva Apoštolové uzavřeli další dohodu o spolupráci.  
 
Oba Inkvizitoři Majoris bez delšího přemýšlení vydávají rozkaz k útoku. Tato pevnost musí být dobyta 
a zničena, nikdo nesmí přežít. Obě části armády útočí, ovšem jsou zaskočeny silou protivníka. Ten má 
zde k dispozici několik Templářů, Vřeštících legionářů a dokonce i tři Nefarity. Je primárním úkolem 
zabít tyto Nefarity. 
 
Dochází ke krvavé bitvě, ale Černá legie využívá svých magických sil a oslabuje útočníky. Ti se navíc 
ve zdejším terénu příliš nevyznají, takže mají taktickou nevýhodu. Mnoho vojáků zemřelo několik mi-
nut po zahájení útoku. Když padl jeden Inkvizitor Majoris, bylo jasné, že útok nemůže vyjít. Zbývající 
Inkvizitor Majoris se tedy rozhodl k čelnímu útoku. Jeho spolubojovníci však záhy padli a on tak zůstal 
jediným přeživším. Poslal rádiovou zprávu zpět na velitelství, že mise neuspěla. Informoval také o síle 
Černé legie a zdejších ruinách. Jakmile zprávu odeslal, byl napaden jedním Nefaritem – toho se mu 
sice podařilo zabít, ale ihned poté byl sám zabit jiným Nefaritem. 
 
Operation: „Ruins in Flames“ 
Několik dní po neúspěšném útoku na pevnost Černé legie se věci daly do pohybu – ovšem poněkud 
jinak, než by bylo vhodné. Průzkumná sonda Kybertroniku, která přelétávala nad džunglí, zachytila 
rádiovou zprávu od posledního přeživšího Inkvizitora Majoris. Zprávu ihned přeposlala do nedaleké 
vojenské stanice, kterou Kybertronik před nějakou dobou tajně vybudoval poblíž území bauhauského 
rodu Salvatore. 
 
Kybertronik se tak dozvěděl o pevnosti Černé legie. Pak už bylo poměrně jednoduché zjistit, proč 
Bauhaus s Bratrstvem zahájili onu misi – kvůli několika případům ztracených nákladních konvojů. 
Další špionáž zjistila, že Bauhaus konvoj postrádal kvůli tomu, co převážel. Jednalo se totiž o tajné 
prototypy nových zbraní. Velitelé Kybertroniku se rozhodli, že tyto prototypy musí získat za každou 
cenu – i za cenu útoku na pevnost.  
 
Kybertronik sestavil úderný tým Chaseurů a robotů Attila III Ultra, který byl podporován dvěma Androi-
dy Vyhlazovači. Tým dostal tu nejlepší možnou výzbroj a rychle byl letecky přesunut do blízkosti cílové 
pevnosti. Jednotky Černé legie byly předchozím útokem Bauhausu a Bratrstva poměrně oslabeny, 
nicméně stále se dokázaly dobře bránit. Nepomohl ani fakt, že Kybertronik provedl útok z nečekané 
pozice a Černou legii tak překvapil. Po dlouhém boji však byly oddíly Černé legie zcela zničeny a ob-
last zajištěna. Kybertronik přišel o jednoho Vyhlazovače, o několik Attilů a o všechny Chaseury – pře-
žil jen jeden, který převzal velení. 
 



Oddíl zahájil průzkum okolí, nicméně žádné známky po ukořistěných vozidlech Bauhausu nezachytil.  
Když vše vypadalo ztraceně, přišla zpráva, že se k dobyté pevnosti blíží další oddíl Bauhausu. Rod 
Salvatore totiž sestavil další dva týmy Venušanských hraničářů vedených opět jedním Inkvizitorem 
Majoris. Jejich úkolem nebylo pevnost dobýt, ale zabít pouze ty dva zbývající Nefarity. Bauhauští veli-
telé se domnívali, že pokud je zabijí, Černá legie se z oblasti stáhne. 
 
Nicméně jakmile se Venušanští hraničáři s Inkvizitorem Majoris dostali na dohled od pevnosti, bylo 
vše jasné – Kybertronik Černou legii porazil a sám pevnost zabral. Bauhauský kapitán, který týmu 
velel, zhodnotil situaci. Úkolem bylo zabít Nefarity – a tento úkol byl už vlastně splněn. Inkvizitor Majo-
ris si však situace vyložil špatně. Předpokládal, že Černá legie sama odešla a přenechala pevnost 
svému spojenci, Kybertroniku. Pokud by to tak bylo, pak by to byl jasný důkaz o tom, že Kybertronik 
jsou kacíři. Ačkoliv s tím kapitán nesouhlasil, byl nucen podřídit se rozkazům vyslance Bratrstva a 
zahájil na pevnost útok. 
 
Kybertronik však ani přes svoje značné oslabení neustupoval. Venušanští hraničáři se snažili, jak 
mohli, ale nakonec všichni zemřeli. Padl i Inkvizitor Majoris, ovšem podařilo se mu vyslat varovnou 
zprávu o tom, co se tu stalo. 
 
Operation: „Punishers“ 
Zpráva od Inkvizitora Majoris se donesla až do nejvyšších míst Bratrstva. To si vzalo celou věc velmi 
osobně a rozhodlo se, že Kybertronik potrestá za jeho chování. Navíc zde byla vysoká pravděpodob-
nost, že Kybertronik opravdu spolupracuje s Černou legií a převzal velení nad onou pevností. 
 
Byl sestaven speciální úderný tým složený z oddílu Zuřivé Elitní gardy a Mortifikátorů, kterému velel 
další Inkvizitor Majoris. Úkol zněl jasně: zabít všechny kacíře. Bratrstvo tentokrát využilo utajeného 
přesunu a vpadlo Kybertroniku do zad. Kybertronik byl donucen se od pevnosti vzdálit, čímž ji tak 
přenechal Bratrstvu. Teď bylo nutné nepřítele porazit dřív, než stačí zavolat o posily.  
 
Oddíly Bratrstva bojovaly statečně, nicméně boj v ruinách byl velmi nepřehledný, nepřítel se mohl 
skrývat kdekoliv. Tak se stalo, že z oddílů přežila jen hrstka vojáků Zuřivé Elitní gardy a velící Inkvizi-
tor Majoris. Ten se odhodlal osobně zničit Androida Vyhlazovače, který představoval největší hrozbu. 
Během boje však padl a výsledek operace teď záležel na pár vojácích.  
 
Dva gardisté a jeden seržant se ukryli do pevnosti a řádně se zde opevnili. Attilové na ně nijak nemoh-
li, ani onen velící Chaseur s ostřelovací puškou. Seržant se rozhodl, že zavolá o posily. Když vyslal 
nouzovou zprávu, stačilo už čekat, až přiletí letectvo a celou oblast vybombarduje. Jenomže Android 
Vyhlazovač se přiblížil ke zbytkům pevnosti a mocnou střelbou je rozbořil na hromadu kamenů. Jako 
poslední se držel seržant, avšak i on nakonec uhořel. 
 
Kybertronik za několik hodin poté konečně nalezl ztracené bauhauské nákladní vozy a zabezpečil 
jejich obsah. Transportní letouny odvezly válečnou kořist i všechny přeživší vojáky zpět na základnu. 
 
Operation: „Jungle Sweep“ 
Vedení Bratrstva dostalo informace o nepovedené operaci u oné pevnosti. Kybertronik získal bau-
hauský náklad, ale to teď Bratrstvo vůbec nezajímalo. Prioritou bylo pomstít se Kybertroniku za jeho 
opovážlivé jednání.  
 
Bratrstvo vyslalo mnoho průzkumných letounů do celé okolní oblasti. Za několik dní byla nalezena 
vojenská stanice Kybertroniku, ze které byl onen útok veden. Bratrstvo nyní může udělat dvě věci 
najednou: zničit stanici a získat zpět prototypy nových bauhauských zbraní. Nicméně tato stanice se 
nachází v území kontrolovaném Kapitolem a protože jsou v současné době vztahy mezi Bauhausem a 
Kapitolem poměrně chladné, nebude zřejmě přítomnost jednotek Bauhausu v oblasti tolerována. 
 
Proto se Bratrstvo rozhodlo, že vyšle pouze malou bojovou skupinu složenou z oddílu Mortifikátorů a 
velícího Inkvizitora. Jakmile se Kapitol dozvěděl, že se někde na jeho území nachází stanice Kyber-
troniku, souhlasil s tím, že ji pomůže najít a zničit. Vyslal oddíl Úderníků soumraku a Lehké pěchoty. 
 
Tato malá armáda procházela napříč džunglí a pátrala po jakékoliv podezřelé aktivitě. Za několik ho-
din Inkvizitor v dálce zaslechl nějaký pohyb, pohyb strojů. Vteřinu na to k zemi padl seržant Lehké 
pěchoty, s dírou v hlavě. Někde v okolním porostu se skrývá ostřelovač Kybertroniku. 



 
Všechny jednotky se připravily na boj. Vzápětí se přiblížil dvojčlenný tým Zrcadlounů, dvojčlenný tým 
Zdokonalených Chaseurů, robotický Škorpion a Chemiman s ostřelovací puškou. Ačkoliv bylo jedno-
tek Kybertroniku málo, měly velkou přesilu co se týče výzbroje. Jakmile Chemiman zaregistroval pří-
tomnost Inkvizitora, určil ho jako primární cíl.  
 
Chemiman jedním výstřelem Inkvizitora poranil, ten se sice snažil schovat za porost, ovšem o pár 
vteřin později dostal další zásah – tentokrát smrtelný. Velení převzal seržant Úderníků soumraku. 
Zatímco se kapitolské oddíly kryly před mohutnou střelbou, Mortifikátoři vyrazili kupředu – zabít Zrca-
dlouny.  
 
Oddíl Lehké pěchoty utrpěl vážné ztráty díky palbě Škorpiona, ovšem podařilo se mu zničit Chemima-
na střelbou z rotačního kulometu M89. O chvíli později však byl úkryt vojáků Kapitolu prozrazen a 
napaden Chaseury a Škorpionem. Nikdo nepřežil. Mortifikátoři se přiblížili k Zrcadlounům a utkali se 
s nimi v souboji na meče – ovšem nakonec také prohráli. 
 
Operation: „Green Garden“ 
Kapitol začal postrádat své jednotky, které vyslal s oddílem Bratrstva. Pátrací tým nalezl jen jejich 
mrtvoly v hluboké džungli, ale to nebylo všechno. V oblasti byla zachycena přítomnost jednotek 
Mishimy, což bylo velmi překvapivé. Kapitol informoval Bratrstvo, ale to na operaci ztratilo zájem. Jeho 
cílem bylo potrestat Kybertronik, což se nepodařilo a nyní tu již žádný není. 
 
Kapitol proto vyslal oddíl Úderníků soumraku, oddíl Lehké pěchoty a oddíl Svobodných mariňáků, aby 
mishimské vetřelce eliminoval. Svobodní mariňáci byli vysazeni letecky daleko před pěšky postupují-
cím zbytek armády. Jejich úkolem bylo provést průzkum bojiště.  
 
Ze svých úkrytů pozorovali přeskupující se jednotky Mishimy – byli to Hatamotové a dokonce i dva 
oddíly Chodců stínů a jeden Smrtonoš. Mishimské vládní jednotky očividně spojily síly s tímto nebez-
pečným kultem, aby splnily nějakou svoji zdejší misi. Jakmile se přiblížil zbytek oddílů Kapitolu, velitelé 
vyhlásili útok. 
 
Než se však stačili vojáci přiblížit na dostřel svých zbraní, oddíl Mariňáků byl odhalen a eliminován. 
Smrtonoš se náhle vynořil ze stínu stromů, rozsekal několik mužů a zase zmizel. Další, kteří se snažili 
stáhnout, byli postříleni kulometnou palbou. Nakonec přežil jen jeden vojín, který se schoval do keřů, 
ovšem i ten byl nakonec odhalen a zabit. 
 
Úderníci soumraku se snažili napadnout Hatamoty, ale ti je překvapili ztečí banzai – vrhli se na ně 
s katanami nad hlavou. Úderníci tedy zahájili palbu a Hatamoty postříleli dřív, než k nim vůbec doběh-
li. Kulometná střelba od velícího Hatamota však mnoho Úderníků skolila a dva jediní přeživší utekli do 
nejbližšího úkrytu. Lehká pěchota mezitím střílela ze všech sil, ale postupně byla zničena. Nemohla se 
rovnat elitním jednotkám Mishimy. 
 
Přesto během neustálé automatické palby padl celý jeden tým Chodců stínů, což byl pro Mishimu 
celkem šok. Zbylí vojáci se rozhodli, že se pomstí – druhý tým Chodců stínů vběhl do úkrytu dvou 
zbývajících Úderníků a napadl je bojem zblízka. Jeden Úderník ihned padl, ovšem jeho kolega se 
bránil velmi statečně. Probodl jednoho Chodce a dalšímu dlouho odolával, ale pak se na scéně objevil 
Smrtonoš a Úderníka zabil. 
 
Operation: „Katana“ 
Vyšetřování Bratrstva přineslo nové výsledky – Mishima s Kybertronikem v této oblasti Venuše úzce 
spolupracuje, takže Bratrstvo znovu získalo zájem na téhle akci. Nemá však v oblasti žádné své jed-
notky, takže nový útok bude muset vést znovu Kapitol. Bratrstvo chce potrestat i Mishimu a taktéž 
zjistit něco více o té stanici Kybertroniku, ale musí to udělat tak, aby se o jeho účasti nikdo nedozvě-
děl. 
 
Kapitol sestavil dva elitní oddíly – jeden Úderníků soumraku a jeden Svobodných mariňáků. Oba oddí-
ly vedou zkušení kapitáni. Svobodní mariňáci jsou jako obvykle vysazeni poblíž nepřátelských pozic, 
ovšem tentokrát z opačné strany. Jejich průzkum odhalil, že stanice obsahuje kromě jednotek Kyber-
troniku také velkou armádu Mishimy. 
 



Přítomnost Svobodných mariňáků však byla odhalena a Mishima vyslala tři oddíly Sebevražedných 
hlavic, jednu Meku třídy Bushi a jednu třídy Kenji. Celé síle velí jeden Lovec démonů, vyzbrojený me-
čem Démontesák v jedné a Katanou v druhé ruce.  
 
Mezitím však dorazil oddíl Úderníků soumraku a spojil se s Mariňáky. Kapitán Mariňáků, který byl 
zrovna na předsunuté pozici, byl napaden dvěma oddíly Sebevražedných hlavic. Některé z nich se mu 
podařilo zničit ostřelovací puškou z bezpečné vzdálenosti – hlavice explodovaly a některé se tak zniči-
ly navzájem. Jenomže dvě z Hlavic zaútočily na kapitána ze směru, ze kterého to nečekal. Jedna Hla-
vice explodovala poblíž a kapitána poranila, další Hlavice se pak dostala až do jeho úkrytu a vý-
buchem ho zabila. 
 
Na bitevní pole dorazil Lovec démonů, který se utkal s kapitánem Úderníků, seržantem Mariňáků a 
jedním dalším Úderníkem v boji na meče. Ačkoliv proti Lovcovi stáli tři schopní šermíři najednou, dva 
z nich navíc vyzbrojení katanami, Lovce bylo velmi těžké zasáhnout. Jeho bojové umění bylo mistrné, 
jeho dva meče se pohybovaly příliš rychle.  
 
Pak se za Lovcem zjevila Meka třídy Bushi a zahájila palbu ze své velké brokovnice. Lovec se letícím 
brokům vyhýbal stejně dobře, jako čepelím mečů, ovšem kapitolští vojáci už tak rychlí nebyli. Mohutné 
výstřely je roztrhaly na kusy. Z druhého konce bitevního pole mezitím střílela Meka třídy Kenji ze své-
ho raketometu a rozstřílela zbytek kapitolských jednotek. 
 
Operation: „Hook“ 
Věci se daly do pohybu. Kapitol vyslal další jednotky, aby Mishimu konečně rozdrtil, ovšem zjistil, že ta 
již v této oblasti byla poražena velkou armádou Černé legie složenou z jednotek Ilian a Muawijhea. 
Bratrstvo poručilo Kapitolu, aby Černou legii zdržel jak nejdéle to půjde, zatímco jeho armáda zaútočí 
na nyní nechráněnou stanici Kybertroniku a dokončí tak pomstu. 
 
Bratrstvo vyslalo elitní oddíl Arciprimátů a Zuřivé Elitní gardy, doprovázený Strážcem Umění a Inkvizi-
torem Majoris. Jednotky se dostaly až do samotné stanice, kde skutečně nalezly ztracené bauhauské 
nákladní vozy. Stanice však byla bráněna jednotkami Kybertroniku – oddílem robotů Attila III Ultra, 
dvojicí Zdokonalených Chaseurů, Chemimanem a dokonce jedním Androidem Vyhlazovačem.   
 
Bratrstvo bylo silou protivníka překvapeno, stanice se jinak zdála téměř bezbranná. Vyhlazovač vy-
střelil jednu raketu, která dopadla doprostřed oddílu Zuřivé Elitní gardy a pozabíjela všechny jeho vo-
jáky, kromě seržanta a jednoho vojína. Ti se dostali přímo do bojové zuřivosti, pomodlili se ke Kardi-
nálovi a zahájili sebevražedný útok.  
 
Ti dva vtrhli přímo mezi nepřátelské řady. Seržant zaútočil mečem na Zdokonaleného Chaseura, kte-
rého doslova rozsekl na dvě části. Vojín zatím snadno rozstřílel Chemimana. Oba se pak vrhli na dru-
hého Chaseura, kterého taktéž zabili. Ovšem pak se před nimi objevil Vyhlazovač. Neváhali, a vrhli se 
na něj svými meči. Dokázali ho poškodit, ale robot vypálil ze svého plamenometu a oba vojáky spálil. 
 
Inkvizitor Majoris jim chtěl pomoci, ale Vyhlazovač obrátil střelbu i na něj. Arciprimáti taktéž zahájili 
těžkou palbu, ovšem do zad jim vběhl oddíl Attilů III. Strážce Umění, který nebyl moc dobře vyzbrojen, 
se snažil držet opodál, ale do boje byl nakonec také zatažen.  
 
Jenomže pak se v okolí stanice ozvaly výbuchy a střelba. Inkvizitor Majoris dostal hlášení, že Kapitol 
nebyl schopen zastavit Černou legii na dost dlouho, takže ta je nyní zde a chce se Kybertroniku po-
mstít za svoji porážku u pevnostních ruin. Černí legionáři stanici obklíčili a hodlají ji rozdrtit. Pro bojují-
cí strany nebyla jiná možnost – Inkvizitor přikázal zastavit boj a bránit stanici před Černou legií. Kyber-
tronik taktéž obrátil palbu na nově příchozí.   
 
Legionáři měli velkou přesilu a Bratrstvo i Kybertronik byli oslabení od vzájemného boje, ale stále měli 
výhodu obránců. Stanice měla silné zdi a obranné věže, které nepřestávaly střílet. Po dlouhém boji 
byla Legie poražena. Inkvizitor viděl, že Kybertronik s Černou legií nespolupracuje (alespoň ne teď a 
tady) a tak stanici opustil v míru. Kybertronik to akceptoval. Při prohledávání bojiště však zjistil, že 
ukořistěné prototypy zbraní Bauhausu byly zničeny dělostřelbou Černé legie. 
 
KONEC. 
 



TAŽENÍ: „VOLKSBURG MENACE“  
Frakce: Bratrstvo 
Oblast: Venuše 
Rok: 1265 YC 
 
Operation: „Holy Guard“ 
Špioni Bratrstva zachytili v okolí Alakhaiovy citadely na Venuši zvýšenou aktivitu Černé legie. Bližší 
průzkum ukázal, že citadelu opustila obrovská legie vedená samotným Alakhaiem a jeho pravou rukou 
Valpurgiem. Kromě Alakhaiových jednotek bylo v okolí spatřeno neurčité množství vojáků od Ilian. 
Zpráva byla ihned poslána do katedrály ve Volksburgu, který se nachází nejblíže zmiňované citadele. 
Ačkoliv je Volksburg silně opevněné město, je možné, že spojená legie Algerotha a Ilian prorazí obra-
nu a pronikne dovnitř. 
 
Biskup Federico Damante požádal o pomoc Arciinkvizitora Salvatora Nikodema. Nikodemus a jeho 
soukromá armáda Posvátných křižáků se totiž nacházela nedaleko Volksburgu a mohla by tak rychle 
přispěchat na pomoc. Nikodemus souhlasil a mobilizoval své jednotky. Sám převzal velení nad Po-
svátnou gardou, útočnou silou Posvátných křižáků, ve svém osobním bojovém voze Nathanielův 
hněv. Svaté křižáky, obrannou sílu Posvátných křižáků, převzal jako obvykle Nikodemův pobočník a 
nejloajálnější učedník Julius Christos.  
 
Nikodemus sestavil strategii. Jeho plánem bylo vpadnout Černé legii do cesty a zastavit tak její postup 
na Volksburg. Posvátná garda se na určené pozice přesunula jako první. Dva oddíly Křižáků Natha-
nielova plamene, jeden oddíl Lebkonošů a  jeden oddíl Černých kudlanek se opevnily a udělaly místo 
pro zbytek armády. 
 
Poté se na pozice dostavili Svatí křižáci čítající dva oddíly Křižáků Nathanielova plamene, jeden oddíl 
Smrtkopinic a jeden oddíl Kadetů Očistného plamene. Julius Christos také mobilizoval bombardovací 
letku Ohňonoš, která obsahuje tři letouny typu Ikaros. Pokud by došlo do nejhoršího, Christos by letku 
povolal, aby poskytla leteckou podporu. 
 
Za několik dní předsunutí zvědové objevili postupující legii. Bylo zjištěno, že legie obsahuje kromě 
pěchoty také dvě Znesvěcené houfnice, mohutné dělostřelecké zbraně, které jsou zjevně určeny 
k obléhání Volksburgu. Legie samotná obsahovala dva oddíly Nemrtvých legionářů vedené dvěma 
Nekromutanty, dva Pretoriánské stopaře a dva Hrůzné důstojníky vedené Tekronem. Těžkou podporu 
zajišťoval Biotroll a Pretoriánský behemot. Ilianina část byla tvořena dvojčlenným týmem Templářů 
vedených Vyšším templářem a dvěma Nefarity. V čele útočné síly stál Alakhai s Valpurgiem. 
 
K prvnímu střetu došlo zanedlouho od objevení nepřátel. Arciinkvizitor Nikodemus se rozhodl, že po-
jede nepřátelům vstříc a bude je ostřelovat svým mocným palubním kulometem. Doufal, že tak způso-
bí chaos v nepřátelských řadách a jednotky Posvátných křižáků je budou moci postřílet z bezpečí 
svých krytů. Nicméně Nikodemus neměl štěstí. Jeho vůz byl zasažen kulometnou střelbou a těžce 
poškozen a v plamenech zmizel kdesi v hlubinách džungle. Spojení s Nikodemem bylo přerušeno, 
ovšem Julius cítil, že jeho pán přežil. Ihned převzal velení nad celou armádou a nařídil, aby všichni 
drželi své pozice, jak jen to jen bude možné. 
 
Černá legie se brzy přiblížila na dostřel svých zbraní a Posvátní křižáci utržili těžké ztráty. Jeden 
z Ilianiných nefaritů byl hrdinnou palbou vojáků těžce zraněn, ovšem nestačilo to. Julius tedy zavolal 
na pomoc letku Ohňonoš, která úspěšně bombardovala početné oddíly Nemrtvých legionářů. Během 
náletu byl zabit jeden z velících Nekromutantů a tak většina legionářů přestala bojovat. 
 
Během toho se k pozicím Posvátných křižáků přiblížil Biotroll a vážně ohrozil celou situaci. Zaútočil na 
vojáky a mnoho z nich zabil. Nepřetržitou střelbou byl však nakonec udolán a legie tak přišla o jedno-
ho ze svých nejmocnějších bojovníků. Julius poté přivolal další nálet, ovšem tentokrát neúspěšný – 
ani jeden nepřítel nebyl bombami zabit. Alakhai vycítil Juliovu přítomnost a rozhodl se ho vlastnoručně 
zabít. Do cesty se mu však postavilo několik vojáků, kteří ho silnou palbou vážně poranili. Alakhai 
z posledních sil protivníky rozsekal, ovšem Julie už nespatřil. Během boje se mu kamsi ztratil. 
 
Julius totiž vyhodnotil situaci jako bezvýchodnou. Naživu byla už jen hrstka vojáků a tak nařídil ústup 
směrem k Volksburgu. Julius, jeden Křižák a dva Kadeti se stačili zachránit téměř na poslední chvíli a 
zmizeli Černé legii v husté džungli. Rozzuřený Alakhai nařídil pronásledovat přeživší tak dlouho, do-
kud nebudou nalezeni a zabiti. 



Operation: „Rescue of Brothers“ 
Nefaritský overlord Alakhai byl přítomností Nikodemových vojsk mírně zaskočen. Volksburg měl být 
podle jeho předpokladů pouze vedlejší cíl, nutný pro udržení pozic. Ale protože Nikodemovi i Christo-
sovi se podařilo uprchnout, naskytla se zde nežádoucí možnost, že Volksburg stihne mobilizovat a 
s Nikodemem v čele se postaví na tvrdý odpor. Alakhai se proto rozhodl, že musí oba velitele zlikvido-
vat, a to za každou cenu. 
 
Prchající Julius Christos a trojice jeho přeživších podřízených utekli z dohledu Alakhaiových jednotek. 
Julius však zachytil telepatickou zprávu od Nikodema, ze které se dozvěděl o jeho pozici. Nařídil, aby 
ti tři vojáci pokračovali dál a podali hlášení a varování, jakmile dorazí do Volksburgu. Julius zůstal 
v džungli a vydal se po stopách Nikodema. 
 
Za několik dní vyčerpaný Julius svého pána skutečně našel. Ovšem za tu dobu se Alakhaiovy jednot-
ky posunuly o velký kus cesty vpřed a bylo jasné, že co nevidět je dopadnou. Oba přeživší tedy ne-
plýtvali časem a z posledních sil se vydali vstříc Volksburgu a možné záchraně... 
 
V tu dobu už byl Volksburg informován o porážce Posvátných křižáků i o velké blížící se legii. Biskup 
Federico Damante neváhal a okamžitě sestavil armádu, jejímž úkolem bude zachránit Nikodema a 
jeho učedníka a zastavit Alakhaiův postup. Velitelem armády byl určen inkvizitor Simon, věrný služeb-
ník Bratrstva. Slavný mortifikátor Crenshaw se přihlásil dobrovolně. Oba velitelé se ujali elitní armády 
čítající dva oddíly Posvátných bojovníků, dva oddíly Zuřivé elitní gardy, dva oddíly Arciprimátů, dvě  
Vestálky a dva Strážce Umění. 
 
Simon využil svých schopností a vycítil přítomnost Nikodema a Julia kdesi v husté části džungle. 
Ovšem zároveň na stejném místě vycítil i Temnotu – nebylo pochybu o tom, že Černá legie se blíží a 
co nevidět oba velitele dopadne. Simonova armáda byla letecky přesunuta, jak nejdál to bylo možné. 
Dál už museli vojáci po svých, kvůli příliš husté džungli.  
 
Simonova armáda dorazila na útočiště obou Bratrů doslova o pár hodin dříve, než první jednotky Čer-
né legie. Simon, Crenshaw a jedna Vestálka se Strážcem Umění se vydali za veliteli osobně, zatímco 
zbytek armády zajistil oblast a připravil se na krycí palbu. Crenshaw oba Bratry našel jako první a 
konstatoval, že jsou velmi vyčerpaní a zranění a bez pomoci se odsud nedostanou. Celá záchranná 
akce se tak prodlouží. 
 
Hlídkující oddíly však spatřily dva Pretoriánské stopaře – předsunuté průzkumníky. Za chvíli se do 
výhledu dostali Pretoriánský behemot a oba Ilianini nefarité. Zbytek armády obsahující přeživší jed-
notky z minulé bitvy, tedy Tekrona, dva Hrůzné důstojníky, oddíl Nemrtvých legionářů, dvojčlenný tým 
Templářů vedený Vyšším Templářem a dvě Znesvěcené houfnice, se blížil v těsném závěsu. Alakhai 
s Valpurgiem se tentokrát drželi vzadu, ale po chvíli se i oni dostavili na bojiště. 
 
Simon rozkázal, aby jednotky Bratrstva zůstaly na svých pozicích a ostřelovaly všechny cíle, které se 
dostanou na dostřel. Měly tak poskytnout čas na evakuaci z celé oblasti. Jenomže mohutná kulomet-
ná palba Černé legie brzy protrhala řady bránících se vojáků. Za chvíli se k tomu přidala dělostřelecká 
podpora Znesvěcených houfnic. Mnoho vojáků přišlo o své životy, aniž by jedinkrát vystřelili. Vojáci 
Bratrstva se však drželi ze všech sil – podařilo se jim těžce poranit Pretoriánského behemota a na 
chvíli tak zpomalit postup legie. 
 
Nikodemus s Juliem byli již téměř evakuováni do bezpečí, když zbloudilá kulka zasáhla Julia. Vážně 
zraněn padl k zemi. Simon ho chtěl zachránit, ale Julius odmítl. Nechtěl, aby kvůli záchraně jeho živo-
ta zbytečně zemřeli další vojáci. Simon, ač nerad, pokračoval v útěku zanechávaje raněného Christo-
se na bitevním poli. Nikodemus se však na poslední chvíli rozhodl, že zůstane a pokusí se svého 
učedníka zachránit. Simon svého pána varoval, ale Nikodemus trval na svém. 
 
Když se zbytky záchranné armády Bratrstva stáhly do bezpečí, Nikodemus s Christosem zůstali na 
bojišti jediní a již se smiřovali se smrtí... jenomže po Černé legii ani stopy. Alakhai, Valpurgius a všich-
ni jejich stoupenci kamsi zmizeli. Nikodemus pomocí kouzel zmírnil zranění Christose a poté se oba 
rozhodli, že se pokusí zjistit, kam a proč Černá legie zmizela. 
 
 
 



Operation: „Breach into Alakhai’s Citadel“ 
Nikodemus a Christos pátrali po stopách ztracené legie. Stopy je nakonec dovedly k Alakhaiově cita-
dele, kde je však přepadly hlídkující jednotky. Oba byli paralyzováni a zavlečeni do nitra citadely, kde 
je nechal Alakhai uvěznit v oddělených celách. Zde je chtěl mučit a vyslýchat. Nikodemovi se však 
podařilo odeslat telepatickou zprávu inkvizitoru Simonovi. 
 
Simon ihned informoval biskupa Damanteho, který sestavil další armádu. Cílem tentokrát bude sa-
motná citadela, takže armáda bude podpořena mohutným leteckým úderem, který vyčistí volnou cestu 
až ke vstupní bráně. Simonova armáda, ke které se opět přidal mortifikátor Crenshaw, byla složena 
z dvou oddílů Posvátných bojovníků, dvou oddílů Zuřivé elitní gardy, dvou oddíly Arciprimátů, dvou  
Vestálek a dvou Strážců Umění. Někteří z těchto vojáků byli přeživší z minulé bitvy. 
 
Z Volksburgského letiště odstartovala letka několika bombardérů Apokalyptor, podpořená stíhačkami 
Ikaros. Za nimi letěly transportní letouny s armádou na palubě. Za několik hodin se letka přiblížila 
k citadele a zahájila drtivý útok. Početné kohorty bránící perimetr citadely byly zničeny, stejně tak jako 
většina protiletadlových zbraní. Armáda byla bezpečně vysazena a přesunula se k hlavní bráně. Stí-
hačky Ikaros mezitím kroužily kolem a likvidovaly všechny příchozí posily. 
 
Celá citadela byla již o útoku Bratrstva informována a tak se Alakhai s Valpurgiem připravili na boj v 
hlavním sále přízemí. Alakhai vybral dva Pretoriánské stopaře, dva Hrůzné důstojníky a Tekrona, aby 
hlídali cely a nedovolili, aby se k nim nepřítel přiblížil. Dva oddíly Nemrtvých legionářů, dva dvojčlenné 
týmy Ilianiných Templářů vedené Vyššími Templáři a dva Ilianini nefarité se mezitím přesunuli k bráně.  
 
Armáda Bratrstva bránu zničila náložemi a vtrhla dovnitř. Mortifikátor Crenshaw šel jako první, aby 
prohlédl situaci. Za chvíli se dovnitř přesunul zbytek. Alakhai však své jednotky dobře rozmístil a brzy 
kulometná palba eliminovala velké množství vojáků Bratrstva. Ti, kteří přežili, se ukryli za tlustý pod-
pěrný sloup. Crenshaw se rozhodl, že se pokusí otevřít jednu z cel, ovšem do cesty se mu připletl 
samotný Alakhai. Došlo k boji na meče, ze kterého se musel Crenshaw stáhnout. 
 
Simon se snažil obránce zastavit pomocí kouzel, ale nepřítel měl velkou přesilu. Navíc, do přízemí se 
už hrnula početná posila z dalších částí citadely. Simon se rozhodl, že tahle záchranná akce nemá 
smysl. Přeživší vojáci Bratrstva tedy citadelu urychleně opustili a transportním letounem odletěli zpět 
do Volksburgu. 
 
Operation: „Dark Portal“ 
Po úspěšném odražení útoku na citadelu měl již Alakhai promyšlené všechny své následující kroky. 
Svou pevnost sice bude muset nechat v péči zbytků svých oddílů, ale veškerá iniciativa nyní ležela v 
jeho rukou. Při pokusu o zničení vůdců Bratrstva si totiž Alakhai uvědomil nějakou nezměrnou sílu o 
vysokém potenciálu. Pokud by se mu ji podařilo získat, Volksburg by byl smeten, i kdyby v jeho čele 
stál samotný Dominik. Proto se tedy rozhodl nepromarnit šanci a nezdržovat se ničím jiným. To, že ho 
budou hrdinové pronásledovat samozřejmě předvídal stejně jako útok na citadelu, ale byl pevně roz-
hodnut tato rizika podstoupit. A také, ihned potom, co byl útok odražen, doplnil své síly a vydal se na 
cestu přesvědčen, že už je jen pár kroků od nezměrné síly, se kterou snadno dokončí svůj velký úkol. 
Jediné co ho mírně zneklidňovalo byla skutečnost, že Bratrstvo zřejmě alespoň část jeho plánů odhali-
lo a zcela jistě se mu brzy postaví do cesty.  
 
Jediná cesta ke zdroji té nezměrné moci vede přes tajemný portál, který se již Alakhaiovi podařilo 
lokalizovat. Proto jakmile jeho armáda opět doplnila stavy, okamžitě k němu vyrazil tou nejkratší ces-
tou. Onen portál se nacházel hluboko v džungli, daleko od citadely. 
 
Průzkumníci Bratrstva se o Alakhaiově postupu dozvěděli, přesně jak předpokládal. Ačkoliv jeho legie 
měla velký náskok, rozhodl se Alakhai nechat svá vozidla, Biotrolly a Pretoriánské behemoty v citade-
le, aby zbytečně nezpomalovaly jeho postup. 
 
Inkvizitor Simon dostal varovnou zprávu několik dní poté. Rychle spěchal za Damantem a přesvědčil 
ho, že vysvobození Nikodema a Christose z citadely se musí odložit. Damante nejprve odmítal na 
rady přistoupit, ale jakmile se dozvěděl, že Alakhai chystá něco velkého, souhlasil.  
 
Simon s Crenshawem tedy opět mobilizovali svoji armádu čítající dva oddíly Posvátných bojovníků, 
dva oddíly Zuřivé elitní gardy, dva oddíly Arciprimátů, dvě Vestálky a dva Strážce Umění a připravili se 



na letecký přesun. K armádě se na poslední chvíli přidali dva dočasní členové – Inkvizitor Majoris 
Marc a Inkvizitor Majoris Lucas. Marc a Lucas byli zrovna na návštěvě ve Volksburgu, a když se do-
zvěděli, jaká operace se chystá, rozhodli se, že se jí také zúčastní. Lucas má totiž jisté nevyřízené 
účty s Alakhaiem. 
 
Armáda byla letecky přesunuta na poslední zjištěné souřadnice Alakhaiovy legie. Zde však Lucas 
vycítil silnou auru Temnoty. Ihned mu bylo jasné, že nedaleko se nachází mocný zdroj Černé symet-
rie. Simon tedy nařídil postupovat vstříc zdroji té aury. 
 
Po několika hodinách armáda objevila Alakhaiovu legii, opět podpořenou silami Ilian. Dva Ilianini nefa-
rité, Tekron, dva Hrůzní důstojníci, oddíl Nemrtvých legionářů a dva dvojčlenné týmy Templářů vedené 
Vyššími Templáři. Byl spatřen také Valpurgius, ovšem Alakhai zatím nebyl na blízku. Průzkum také 
odhalil cíl Černé legie – obří kamenný portál, jenž byl obklopen Temnotou. Simon nikdy nic takového 
neviděl, ovšem Lucas vysvětlil, že to je jeden ze zapomenutých portálů postavených někdy během 
první války proti Černé legii před tisíci lety. S novým příchodem Černé legie se portál aktivoval. 
 
Černá legie se k portálu rychle přiblížila, s Valpurgiem v čele. Marc vycítil, že Valpurgius chce aktivaci 
portálu dokončit, aby jím bylo možné projít kamsi na druhou stranu. Simon tedy nařídil otevřený útok, 
aby zničil Valpurgia dřív, než se mu to povede. Černá legie byla přítomností sil Bratrstva zaskočena, 
ale dokázala se účinně bránit.  
 
Během přestřelky se však Valpurgius stačil přiblížit k portálu a pomocí kouzla ho přivést k životu. Nyní 
se na bojišti ukázal i Alakhai, jehož záměr byl zřejmý – chtěl vejít do onoho portálu. Soustředění palby 
se tedy otočilo na Alakhaie a jeho pomocníky. Během nastalých bojů byli zničeni oba Pretoriánští sto-
paři a jeden z Vyšších Templářů. 
 
Alakhai se však do portálu přesto dostal – ovšem ne sám. Ve stejnou chvíli k němu přiběhl Lucas a 
vyzval ho na osobní souboj. Oba bojovníci spolu dlouho bojovali, jejich síly byly dosti vyvážené. 
Ovšem Alakhai nakonec zasadil Lucasovi smrtelnou ránu a již bez otálení vstoupil do zářícího pole 
Temnoty. 
 
Ačkoliv byl Alakhai pryč, zájem Černé legie o portál nepřestal. Valpurgius hodlal do portálu také při-
vést dva další pomocníky, kteří zřejmě mají Alakhaiovi s čímsi pomoci. Simon přesunul všechny své 
jednotky přímo do prostřed bojiště, kde se sehrála velká bitva na blízko. Valpurgiově plánu však neza-
bránil. Oba Ilianini nefarité taktéž zmizeli v záři.  
 
Když to Simon spatřil, nařídil ústup. I Černá legie se překvapivě stáhla pryč. Simonova armáda se 
stáhla zpět do Volksburgu a podala hlášení. Inkvizitor Majoris Marc se rozhodl, že zjistí více o tom 
tajemném portálu. 
 
Operation: „Hot Pursuit“ 
Jak Alakhai správně předpokládal, Bratrstvo se mu na poslední chvíli postavilo do cesty a ze všech sil 
se snažilo zabránit mu vstup do portálu. Valpurgius však nechal oblast dobře zajistit, takže Alakhai, 
ačkoli jeho příchod doprovázelo zuřivé kvílení Nazgarothů, dosáhl portálu bez vážnějšího nebezpečí, 
že bude zasažen smrtelnou dávkou. Do cesty se mu však s pomocí kouzel postavil inkvizitor a tak 
musel Alakhai tasit svůj Vlčoun a cestu si doslova osobně vybojovat. V souboji však došlo ke dvěma 
nepříjemným věcem. Jednak byl Alakhai silně raněn, ale to nebyl důvod, který by ho mohl zastavit či 
alespoň zpomalit. Mnohem horší bylo, když si uvědomil, že vojáci Bratrstva bojovali s opravdu velkým 
nasazením a neváhali obětovat cokoli k tomu, aby ho zastavili.  
 
A jelikož je při výstupu portál zanesl nedaleko předchozí pozice, bylo velmi snadné odhadnout situaci. 
Proto ještě stihnul přikázat svým velitelům, kteří zůstávali venku, aby okamžitě ustoupili a neprodleně 
začali svolávat posily i z toho nejsvětlejšího koutku. Dále se pak již nezdržoval a pokračoval ve své 
cestě, která ho skutečně dovedla až k artefaktu. Ten zde byl uvězněn mnoho staletí a již velmi zchřad-
nul. I přesto však Alakhai ucítil jeho moc a s uspokojením poznal, že jeho cesta byla úspěšná. 
Dokonce se mu i vyléčila veškerá zranění. Ale aby mohl té nezměrné moci také využít, bude muset 
počkat, až artefakt opět získá sílu. A tu získá pouze pokud bude vynesen ven a usazen v citadele.  
 
Mezitím ve Volksburgu Inkvizitor Majoris Marc prozkoumal veškeré dostupné historické zápisy z bitev 
a průzkumných operací, které se tu staly během posledního tisíciletí. Zjistil, že armáda Bratrstva zde 



během první války proti Černé legii objevila podivný zdroj Temnoty a artefakt známý jako Oko Temno-
ty. Tento zvrácený artefakt posílí armádu, která ho vlastní, takže se jí pak nebude moci nikdo vyrov-
nat. Marc usoudil, že Alakhai získal artefakt, aby s jeho pomocí mohl dobýt Volksburg a možná i celou 
Venuši. 
 
Biskup Damante se o tom dozvěděl a nařídil vyhlásit nejvyšší stupeň poplachu. Simonova armáda 
byla mobilizována, stejně tak jako početná armáda Bauhausu. Obě mohutné síly byly vzdušně přepra-
veny zpět do míst, kde se nachází onen portál. Bauhauské Ministerstvo vzdušné flotily vypustilo svůj 
prototyp super-těžké bitevní helikoptéry Panzercopter Super. Ta je sice ještě ve stádiu experimentů, 
ale přesto může armádě dosti pomoci. 
 
Za několik hodin se armáda Bratrstva čítající opět dva oddíly Posvátných bojovníků, dva oddíly Zuřivé 
elitní gardy, dva oddíly Arciprimátů, dvě Vestálky a dva Strážce Umění přesunula na pozici. Armáda 
Bauhausu byla vysazena o několik kilometrů dále, protože Simon předpokládal, že tím jednotky 
Alakhaie překvapí. 
 
Alakhai však věděl, že cesta zpět bude velmi obtížná, kvůli Bratrstvu. Navíc je pouzdro artefaktu po-
měrně křehké, což také situaci poměrně komplikuje. Alakhai přikázal svým nefaritům ať se zbaví zbra-
ní a chopí se pouzdra, které musí co nejrychleji odnést pryč, co nejdále od Bratrstva. A dále jim dů-
razně nařídil, aby artefakt chránili za každou cenu, byť by museli i ten nejmocnější úder vykrýt vlast-
ním tělem. S tím Alakhaiova skupina vystoupila z portálu. Průchod však způsobil jisté posuny v čase a 
první posily Bratrstva s podporou Bauhausu již byly na místě. Navíc se na obloze mihla silueta obrov-
ského vrtulníku, který Alakhai ještě nikdy neviděl. Černému vůdci tedy nezbylo nic než doufat, že posi-
ly dorazí včas. 
 
Alakhai s Valpurgiem, Tekronem a dvěma Ilianinými nefarity tedy ihned vyrazil vstříc posilám, vstříc 
své citadele. Simonova léčka vyšla – Alakhaiovy se do cesty postavilo několik pěších jednotek Bau-
hausu podporovaných několika lehkými vozidly GT B-52 Off-road. Alakhai a jeho pomocníci byli obklí-
čeni a museli čelit mnohonásobné přesile. Za několik minut však na bojiště konečně dorazila i posila 
Černé legie, která ihned začala svého vojevůdce bránit. 
 
Došlo k velké bitvě mezi jednotkami Bauhausu a Černé legie. Simonova armáda však byla ještě dost 
daleko, takže do bitvy nemohla pořádně zasáhnout. Panzercopter Super prolétal nad bitevním polem 
a kropil nepřátele pod sebou. Tím zabraňoval, aby Alakhai a jeho pomocníci uprchli do bezpečí. 
 
Za chvíli se na scénu dostala konečně i armáda Bratrstva. Jeden ze Strážců Umění svou ostřelovací 
puškou trefil Valpurgia a vážně ho zranil. Zatímco Alakhai a nefarité již utíkali z bojiště, Tekron zůstal, 
aby bránil raněného Valpurgia, který se nemohl dobře pohybovat. 
 
Alakhai napadl jedno z GT Off-road, které mu stálo v cestě, a mocným úderem zabil jeho kulometčíka. 
Doufal, že bez možnosti pálit z palubního kulometu bude vozidlo neškodné. Ale mýlil se. Valpurgius 
byl již bezpečnému úkrytu na dosah, když přeživší řidič nastartoval vozidlo k sebevražednému útoku. 
GT se rozjelo maximální rychlostí proti vysoké statné postavě nefarita a vší silou do ní vrazilo. Valpur-
gius byl sražen na zem a upadl do bezvědomí. GT si poškodilo motor a zcela ho pohltily plameny. 
 
Ačkoliv Alakhai i s mocným artefaktem uprchl pryč, Simon získal velmi cenného válečného zajatce... 
 
Operation: „Dark Hour“ 
Alakhai získal to, co tak dlouho chtěl, nicméně nebyl spokojen. Aby artefakt získal veškerou svoji ztra-
cenou moc, musí být v citadele proveden temný rituál za přítomnosti Nefaritského mága. A takovým 
mágem je právě Valpurgius. Alakhai nyní měl dvě možnosti: může se pokusit vysvobodit Valpurgia, 
který je podle špionů držen ve volksburgské vojenské pevnosti a rychle se stáhnout zpět do citadely, 
nebo riskovat útok na samotný Volksburg jen s pomocí zbývající síly artefaktu. V druhém případě by 
mohl získat vše, ale také vše ztratit. 
 
Alakhai se rozhodl, že vybere cíl svého útoku až přímo na bitevním poli, poté, co obhlédne stav nepřá-
telské obrany. Sestavil novou kohortu: tentokrát nahradil oddíly Nemrtvých legionářů skupinkami Ka-
daverů, Biotrolla nahradil mocným Merkurským poskvrnitelem a taktéž přidal jednoho Algerothova 
nefarita. Kohorta se tak stala ještě silnější, navíc dodatečně posílenou zbývající sílou artefaktu. 
 



Inkvizitor Simon uvěznil Valpurgia do přísně střežené kobky, která byla chráněna magickým polem 
Umění, aby znemožňovala vězni používat Černou symetrii. Kobku hlídaly dvě Vestálky, které měly za 
úkol Valpurgia zabít, pokud se bude snažit dostat ven. 
 
Nedlouho poté však předsunutá městská hlídka zachytila blížící se legii. Simon usoudil, že tentokrát 
se Alakhai rozhodl zaútočit přímo na Volksburg. Ihned mobilizoval obranu pevnosti, která fungovala 
jako poslední ochrana města samotného. Tři mohutné kulometné věže byly ihned obsazeny střelci ze 
Simonovy armády a jejich dalekonosné zbraně okamžitě zahájily palbu na blížící se nebezpečí. 
 
Alakhai usoudil, že obranná linie je poměrně silně bráněná. Nařídil oběma Znesvěceným houfnicím, 
aby svými energetickými projektily tyto věže zničily, ovšem dělostřelbu se nedařilo dobře zaměřovat. I 
když některé střely zasáhly svůj cíl, bylo jasné, že věže jsou těžce pancéřované. Alakhai proto rozká-
zal všem svým kulometčíkům, aby opětovali palbu a snažili se zabít alespoň slabě chráněné nepřátel-
ské střelce. 
 
I když mnoho kulometčíků Bratrstva padlo, ihned byli nahrazováni dalšími z téměř nekonečné řady 
posil, která se hrnula z nitra Volksburgu. Inkvizitor Simon vydával rozkazy z úkrytu a dobře koordinoval 
střelbu. Brzy padl jeden Algerothův a jeden Ilianin nefarit. Taktéž byl zraněn Pretoriánský behemot. 
Nic z toho však Alakhaie nezastavilo.  
 
Zanedlouho se legie přisunula až úplně k pevnostní zdi a začala pálit na kulometné věže zblízka. Tím 
odpoutala pozornost od snažení dvou Pretoriánských stopařů, kterým Alakhai rozkázal vysvobodit 
Valpurgia. Stopaři pronikli obranou a dostali se až k magické cele. Vestálky kobku statečně bránily, 
ovšem nakonec padly. Mohutnou střelbou Stopaři rozbořili silnou zeď a Valpurgius se dostal na svo-
bodu.  
 
Jakmile se o tom Alakhai dozvěděl, nařídil všem svým jednotkám ústup zpět do citadely. Ještě nebyl 
vhodný čas ke zničení Volksburgu.  
 
Operation: „Black House“ 
Volksburg byl zase jednou zachráněn před obrovským útokem Černé legie. Vzhledem k tomu, že nyní 
Černá legie s největší pravděpodobností nějakou dobu nezaútočí, rozhodlo se Bratrstvo, že nyní je 
řada na něm. Inkvizitor Majoris Marc, na popud samotného biskupa Damanteho, začal vyvíjet tlak na 
Simona. Důvodem byl fakt, že Inkvizice velmi strádala nepřítomností svého velitele, arciinkvizitora 
Nikodema. 
 
Simonovým úkolem bylo vyrazit s malým přepadovým týmem na další záchrannou operaci, jejímž 
cílem bude vysvobodit Nikodema a Christose z Alakhaiovy citadely. Bauhaus se rozhodl, že Bratrstvu 
poskytne pomoc, jakožto odměnu za hrdinnou obranu města. Bauhauští technici dokončili bitevní heli-
koptéru Panzercopter Super, která je nyní v plné síle. Simon, dva oddíly Arciprimátů, dva Strážci 
Umění a podpůrný oddíl Venušanských hraničářů pod vedením zkušeného kapitána, odletěli na palu-
bě transportního letounu vstříc citadele. Doprovod jim dělal Panzercopter Super a dalších pět stan-
dardních bojových vrtulníků typu Odpadlý hroznýš. 
 
Obrana citadely se zdála být silně oslabena, pravděpodobně díky tomu, že většina jednotek Černé 
legie byla roztroušena v džunglích okolo. Transportní letoun přistál a vysadil své pasažéry přímo před 
hlavní vstupní bránou. Aby letouny nebyly ohroženy případnou protiletadlovou palbou, musely se od 
citadely vzdálit, zanechávaje výsadek bez jakékoliv podpory. 
 
Tým pronikl do nitra citadely bez vážnějších problémů a dokonce se mu podařilo lokalizovat obě vě-
zeňské cely. Svým průnikem však aktivoval nějaký skrytý alarm, takže strážní jednotky Černé legie 
byly ihned mobilizovány. Také Alakhai se osobně vydal tyto vetřelce zničit. 
 
Obranu cel tvořily jen oddíly Nemrtvých legionářů, které se nemohly vyrovnat vojákům Bratrstva a 
Bauhausu a byly rychle eliminovány poté, co silná střelba zabila velící Nekromutanty. Simon osobně 
odemkl celu s uvězněným Juliem Christosem, zatímco bauhauský kapitán svým kulometem rozstřílel 
dveře cely s Nikodemem. Oba vězni se rychle přidali ke svým zachráncům. Vzhledem k tomu, že 
z nitra citadely začali přibíhat vojáci Černé legie, kteří svoji silnou palbou postříleli již několik vojáků 
Bratrstva i Bauhausu, rozhodl se Simon, že vězni musí být rychle evakuováni ven, kde budou víc 



v bezpečí. Simon zavolal transportní letoun a ten se ihned vydal na zpáteční cestu, ovšem trvalo ně-
kolik dlouhých minut, než přiletěl. 
 
Černá legie se blížila a tak bauhauský kapitán vydal rozkaz, aby jeho hraničáři bránili důstojníky Bra-
trstva vlastními těly. Totéž udělali i Arciprimáti. Během přestřelky byl celý oddíl Venušanských hraničá-
řů postřílen. Padl i jeden oddíl Arciprimátů a oba Strážci Umění. 
Situace však přesto vypadala dobře, transportér již dosedl na zem a otevřel rampu nákladového pro-
storu. Christos, Simon i Nikodemus úspěšně nastoupili a již čekali, až přiběhnou přeživší vojáci, kteří 
zatím svoji palbou zaměstnávali Černou legii. Jenomže v tu chvíli se stala ta nejméně očekávaná věc.  
 
Arciprimát obtěžkaný rotačním kulometem AC-41 Očišťovatel se začal chovat podezřele. Přestal střílet 
a jeho tělo se začalo škubat v šílených křečích. Jeho postava se začala jakoby zvětšovat, jeho brnění 
popraskalo a uniforma se roztrhala. Před Arciprimáty nyní stála dvoumetrová bytost s rudou kůží a 
vražednou zuřivostí – Metropolitní prorok. Semai opět dokázal, že jeho infiltrátory lze najít i v řadách 
těch nejfanatičtějších a nejloajálnějších Bratrů. Zaskočení vojáci se nedokázali přeskupit. Prorok byl 
příliš blízko na to, aby mohl střílet, a tak těžkou zbraň použil jako kyj. Všichni, kdo mohli, přesměrovali 
střelbu na nové nebezpečí.  
 
Bylo jasné, že Arciprimáti se nestihnou přesunout do letounu včas. Simon pilotovi rozkázal, aby je tam 
nechal a urychleně zvedl stroj do vzduchu. Arciprimáti nevěřícně sledovali, jak je jejich Bratři opouští. 
Simon ještě několik minut slyšel ve svém interkomu, jak vojáci křičí o pomoc. Pak vše utichlo. 
 
Operation: „Venusian Tunnel Battle“ 
Bratrstvo se odhodlalo k odvážnému útoku. Inkvizitor Majoris Marc našel prastaré podzemí přírodního 
původu, které funguje jako efektivní zkratka mezi Volksburgem a oblastí, kde se nachází onen záhad-
ný portál. Marc chce vyslat průzkumný tým, jehož cílem bude prozkoumat portál. Možná to přinese 
nějaké poznatky o tom, jak eliminovat Alakhaiův artefakt, nebo vytvořit protiváhu. Podzemí je jediná 
cesta, protože okolí portálu je plné jednotek Černé legie, které se dosud nevrátily do Alakhaiovy cita-
dely. Podzemí je však velmi nestabilní a je možné, že se zasype a tím uzavře strategicky výhodnou 
cestu.  
 
Byla vyslána Simonova armáda, jejímž úkolem bude podzemí prozkoumat, zajistit a podminovat. Až 
bude průzkum portálu dokončen a všechny jednotky se vrátí do Volksburgu, bude podzemí zničeno, 
aby ho Alakhai nemohl využít. Simonovy jednotky úspěšně postupovaly temnými chodbami a pokláda-
ly miny.  
 
Ovšem nedaleko cíle byly spatřeny jednotky Černé legie. Alakhai se totiž o podzemí taktéž dozvěděl, 
právě díky přítomnosti jednotek Bratrstva v něm. Alakhai se osobně rozhodl zastavit postupující síly. 
Během následující přestřelky některé zbloudilé kulky narazily do stěn tunelu, čímž narušily jeho struk-
turu. Uvolněné kamení ze stropu spadlo a zavalilo několik vojáků Bratrstva. 
 
Simon se rozhodl, že zavolá pomoc. Nikodemova letka Ohňonoš vyslala několik stíhačů Ikaros vy-
zbrojených raketami vzduch-země Cardinal's Fury. Ty jsou schopny proletět skrze tlustou vrstvu a až 
poté explodovat. Budou použity k bezpečnému ničení nepřátel ze vzduchu. Jeden z Ikarů provedl 
nálet na souřadnice, které Simon pečlivě vypočítal. Raketa byla dobře zaměřena, ovšem zřejmě nara-
zila na silnou vrstvu skály, kterou se ji nepodařilo proletět. Její exploze však přesto vyvolala lavinu, 
která pohltila několik legionářů. 
 
Alakhai si uvědomil, že boj v podzemí je pro jeho jednotky příliš nebezpečný, obzvláště když má Bra-
trstvo k dispozici leteckou podporu. Nařídil proto většině svých jednotek ústup. Ty, které zůstaly, měly 
za úkol vojákům Bratrstva zabránit v postupu. 
 
Simon se však nevzdával a pokračoval v útoku. Výstřely však způsobily další menší laviny, které po-
hřbily vojáky obou stran. Další postup byl příliš riskantní, a tak se Simon rozhodl, že ustupující jednot-
ky Černé legie bude pronásledovat sám.  
 
Jenomže stabilita jeskynního systému byla již příliš poškozená. Strop celé jeskyně se zřítil a zavalil 
všechny, kteří nestačili včas utéct. Několika málo vojákům Bratrstva se podařilo vylézt z jeskyně u 
Volksburgu, aby podali hlášení, že mise byla neúspěšná. Inkvizitor Simon se však neobjevil, pravdě-
podobně nestačil jeskyni opustit a kamení ho zavalilo...  



Operation: „Cyber Storm“ 
Alakhai byl stále ještě značně rozezlen vpádem Bratrstva, ale v hlavě již spřádal další plány. Oběto-
váním elitních Arciprimátů, které se mu podařilo zajmout díky Metropolitnímu proroku, mohl sice hod-
ně získat, ale to by jeho vztek příliš neutišilo. A tak je všechny přenechal Ilianiným stoupencům, aby 
vysoké oběti elitních vojáků Bratrstva přinesli své paní. Nakonec, Ilianini Nefarité byli ti nejlepší a nej-
výkonnější bojovníci, které vůbec měl. Přitom však nečekal, že si vyslouží takovou pozornost. O pár 
dní později dorazil do Alakhaiovi citadely velmi zkušený a cenný velitel menší části Ilianiných vojsk. 
 
Vysvětlil, že byl vyslán kvůli svým zkušenostem při vedení kacířské armády, která by se zde mohla 
dobře uplatnit a ihned též vyřídil zprávu od kacíře Billyho. Ten prý, když se snažil šířit kacířství v řa-
dách Kapitolu, byl přímým svědkem velice zvláštních událostí, které si nakonec spojil s vysvobozením 
artefaktu. Totiž, když byl artefakt vynesen z portálu a jeho, byť slabá síla, se konečně dostala na svět-
lo, musela v první řádě velmi zasáhnout kybernetické mozky Kybertroniku. Ve zrovna probíhající bitvě, 
v které početná armáda Kybertroniku potlačovala rozšiřování území Černé legie, zcela náhle polovina 
armády naprosto zešílela a obrátila se proti svým spolubojovníkům.  
 
Černá legie všechny jednotky zničila, ale tato mimořádná událost se začala prozkoumávat. Zvědové 
se velmi rychle dozvěděli, že takovéto šílenství se vyskytlo i na jiných místech. Billy s jednou takovou 
skupinou navázal kontakt a nakonec se mu podařilo vytvořit novou kacířskou buňku, ve které shro-
máždil bojovníky odhodlané bojovat na straně Černé legie. Kacíři jsou však odříznuti ostatními Kyber-
tronickými vojáky a sami se ven nedostanou. Alakhai se proto rozhodl, že zkusí tuto armádu převést 
na svojí stranu. 
 
Zvědové Bratrstva, pátrající na nejsevernějším poloostrově Hecate blízkého kontinentu Aphrodite 
Terra, objevili přítomnost několika roztroušených oddílů Kybertroniku. Stopy jasně ukázaly, že před 
nedávnem tyto jednotky bojovaly navzájem proti sobě, což je nanejvýš podezřelé. Mezi padlými vojáky 
byli nalezeny, kromě UI, i mrtvoly kyborgů svědčící o tom, že i oni se zbláznili. Arciinkvizitor Nikode-
mus se ujal velení Simonovy armády a vydal se s ní na Hecate situaci prošetřit. 
 
Na poloostrově Hecate právě zuřila tropická bouře, která donutila transportní letouny Bratrstva přistát 
na nejbližší možné planině. Ihned po příletu armády byly její jednotky napadeny roboty typu Attila I 
Mašiňák. Hrozba byla rychle a beze ztrát eliminována, ale bylo jasné, že celý Hecate se hemží vojáky 
Kybertroniku odhodlanými napadnout síly Bratrstva. Nikodemova armáda postupovala dál, silně zpo-
malována hustým deštěm a silným větrem. 
 
Zanedlouho se objevil i Android Vyhlazovač, který taktéž zahájil palbu a během boje zabil jednoho ze 
Strážců Umění. Nikodemus nařídil nebezpečný stroj obejít a nevšímat si ho. Vyhlazovač byl zjevně 
v nějakém strážném režimu, takže nezahájil pronásledování. Během dalšího postupu armáda Bra-
trstva nalezla kohortu Černé legie, pod vedením Alakhaie. 
 
Předsunutý průzkum ukázal, jak se některé jednotky Kybertroniku dobrovolně přidávaly na stranu 
Černé legie. Nikodemus byl už málem přesvědčen o tom, že Kybertronik spolupracuje s Černou legií, 
když další hlášení potvrdilo, že některé jednotky Kybertroniku střílí i po kohortě. Bylo tedy jasné, že 
Temnota postihla jen část sil této zvláštní korporace. 
 
Nikodemus nařídil zničit všechny jednotky Kybertroniku, protože nebyl schopen rozlišit, jaké jsou a 
jaké nejsou pod vlivem Temnoty. Každopádně, na síly Bratrstva útočí obě skupiny. Brzy se Bratrstvu 
do cesty postavil Pretoriánský behemot, Ezoghúl a Ilianin Nefarit. Během následující bitvy zemřelo 
mnoho Bratrů, kteří díky špatné viditelnosti nemohli palbu efektivně opětovat. Nikodemus nařídil 
ústup, aby zachránil alespoň část přeživších. 
  
Během úprku k transportním letounům zemřelo ještě mnoho vojáků, ale Nikodemovi, Crenshawovi a 
pár šťastlivcům se přesto podařilo odletět zpět do Volksburgu. Biskup Damante doporučil vše držet 
v tajnosti. Pokud by se Kybertronik dozvěděl o tom, co se stalo na poloostrově Hecate, mohl by se do 
celé věci otevřeně vložit. 
 
Operation: „Eye of Darkness“ 
Situace ohledně Černou legií ovládnutých jednotek Kybertroniku Nikodema značně zdrtila. Alakhaiova 
armáda byla s touto podporou mnohem silnější než veškeré, byť i o Kartel rozšířené, síly Volksburgu. 
Když se Nikodemus vrátil z poloostrova Hecate zpět do města, čekalo ho zde příjemné překvapení. 



Hlídková skupina Venušanských hraničářů nalezla inkvizitora Simona, kterému se zázrakem podařilo 
vyhrabat ze zasypaného podzemí. 
 
Nikodemus věděl, že problém s Alakhaiem a Kybertronikem musí být co nejdříve odstraněn, avšak 
jediné místo, kde by mohl získat nějaké informace, byl velký archiv Písařů Bratrstva nedaleko města. 
Nikodemus se rozhodl, že tam pojede a prohledá všechny historické záznamy. Před svým odjezdem 
předal velení Simonovi. 
 
V archivu se Nikodemus setkal s Inkvizitorem Majoris Marcem, který zde již nějakou dobu pobýval. 
Marc však již všechny záznamy prohledal a nic nového nenašel. Je jasné, že Alakhaiův artefakt nemá 
žádnou známou slabinu. Jediné místo, které by mohlo ukrývat odpovědi – totiž tajemný portál – je 
hlídáno Černou legií.  
 
Ve stejnou dobu byly již jednotky Kybertroniku začleněny do armád Černé legie. Alakhai byl však za-
chmuřen nad tím, kolik času ho už boje u Volksburgu stály. Poslední dobou začaly houstnout naléha-
vé zprávy, že je Černá legie na jiných územích Venuše potlačována a žádá o posily. Navíc, některé 
zprávy byly směřovány přímo na Alakhaie. Ten se tedy rozhodl, že vyšle na pomoc všechny ovládnuté 
kybertronické jednotky a sám se pokusí naposledy tvrdě udeřit na Volksburg.  
 
Těsně před vydáním rozkazu k přesunu však Valpurgius přišel se zdrcující novinkou. Zjistil totiž, že 
artefakt svou moc nezískává, ale naopak ztrácí. Jedna z jeho teorií byla, že artefakt se vyčerpává 
ovládáním poměrně psychicky odolných vojáků Kybertroniku, ale po čase se objevily i jiné názory. 
Alakhai se tedy rozhodl, že veškerá snaha se teď musí soustředit na vyřešení této záhady a znovupo-
sílení artefaktu. Valpurgius však nesouhlasil. Bylo mu jasné, že tak rychlí být nemohou a pokud arte-
fakt přijde o poslední zbytek své síly, bude definitivně ztracen. A je docela možné, že hledáním odpo-
vědi se budou zabývat ještě Alakhaiovi následníci. 
 
Pokud tedy má artefakt přežít, musí se uložit na nějaké bezpečné místo. Alakhaiovi tedy nezbylo nic 
jiného než rezignovat. Nejprve nechal zničit všechny ovládnuté jednotky Kybertroniku, čímž artefaktu 
dosti odlehčil, a pak sestavil armádu, která dopraví artefakt zpět do portálu. 
 
Průzkumníci Bratrstva zachytili zvýšenou aktivitu Černé legie v okolí temného portálu a ihned informo-
vali Volksburg. Inkvizitor Simon došel k závěru, že Alakhai se zde může připravovat na závěrečný 
úder na město. Rozhodl se, že sestaví armádu a vydá se Alakhaiovy kohorty porazit. Bauhaus do 
akce poslal helikoptéru Panzercopter Super a dokonce jeden těžký tank Grizzly GBT-49. 
 
Celá armáda byla přepravena vzduchem, kromě Grizzlyho. Bauhaus totiž neměl zrovna k dispozici 
žádný transportér s dostatečnou nosností. Simon tedy musel počítat s tím, že Grizzly se zapojí do 
boje až jako poslední.  
 
Když armáda dorazila na cílové souřadnice, bylo jasné, že Alakhai sem soustředil velkou část svých 
jednotek. Alakhai se o jednotkách Bratrstva rychle dozvěděl a uvědomil si, že půjde do tuhého. Drtivá 
většina jeho jednotek ho totiž cestou k portálu musela opustit, aby podpořila Černou legii na jiných 
bojištích, místo původně slibovaných ovládnutých jednotek Kybertroniku. 
 
Alakhai se rozhodl, že nebude plýtvat časem a poslal Valpurgia a dva Ilianiny nefarity, aby artefakt 
vrátili zpět do portálu. Ještě než se jednotky Bratrstva přiblížily na dostřel, byl artefakt již úspěšně na 
svém místě. Valpurgius zůstal u něj, aby ho pomocí svých kouzel stabilizoval a urychlil jeho posilová-
ní, zatímco oba nefarité portál opustili a připojili se zpět ke kohortě. 
 
Aby byl Alakhaiův plán dokončen, bude muset portál hlídat za každou cenu a zabránit Bratrstvu, aby 
ho zničilo. Inkvizitor Simon však zatím neměl žádné potuchy o tomto Alakhaiově poslání. Stále věřil, 
že se Černá legie chystá k útoku na Volksburg. 
 
Zanedlouho došlo k boji. Panzercopter poskytoval těžkou palebnou podporu pěším jednotkám, které 
se úspěšně přiblížily k nepřátelským vojákům a napadly je zblízka. Během této zteče padl Merkurský 
poskvrnitel a Černá legie tak přišla o silného bojovníka. 
 
Kulometná palba nefaritů však eliminovala velkou část bojujících Bratrů, a navíc se do husté bitevní 
vřavy přidal Alakhai osobně, který svým mečem likvidoval jednoho vojáka za druhým. Jednotky Bra-



trstva zahájily palbu na příchozí posily Černé legie a úspěšně postřílely několik Ilianiných Templářů. 
Přesto však situace vypadala špatně. 
 
A právě v této chvíli se na bitevní pole dostavil Grizzly, který svými mohutnými pásy kácel pralesní 
stromy. Většina jednotek Černé legie na něj ihned přesměrovala palbu, což dalo trochu času Simonovi 
a Crenshawovi. Ti se přesunuli do blízkosti temného portálu a rychle zjistili, že kdosi do něj nedávno 
vstoupil. Vzhledem k intenzitě aury Černé symetrie Simon usoudil, že artefakt je uvnitř. Bylo tedy jas-
né, že Alakhai nehodlal na Volksburg vůbec útočit, pouze chtěl vrátit artefakt zpět na své místo. I když 
Simon neměl nejmenší tušení proč se tak Alakhai rozhodl, nařídil ústup.  
 
Jednotky Bratrstva v této bitvě utrpěly příliš mnoho zbytečných ztrát a pokud by se ještě měly soustře-
dit na dobývání portálu, zřejmě by to znamenalo jejich konec. Všichni přeživší se postupně stahovali 
do transportních letounů, přičemž ještě stříleli na Černé legionáře. Helikoptéra Panzercopter, která 
dosud kroužila kolem bitevního pole, se také stáhla pryč. Tank Grizzly jel opět jako poslední a mohut-
nou palbou ze všech svých zbraní zabraňoval Černé legii, aby stahující se jednotky napadla. 
 
Během tohoto „agresivního ústupu“ přišla Alakhaiova kohorta o mnoho bojovníků, včetně těch nejsil-
nějších. Valpurgius Alakhaie informoval, že doplnění síly artefaktu na původní hodnotu bude trvat 
několik let. Tyto skutečnosti donutily Alakhaie ukončit tažení proti Volksburgu – jakákoliv další útočná 
operace může způsobit definitivní rozpad celé jeho venušské legie. Dokud Alakhai nerozšíří své oz-
brojené síly, nebo dokud nezíská artefakt zpět, město Volksburg bude v bezpečí. 
 
Arciinkvizitor Nikodemus se vrátil z archivu Písařů a obdržel hlášení od Simona. Byl velmi překvapen, 
když zjistil, že artefakt je zpět v portálu a že velká většina Alakhaiových sil byla eliminována. Přesto se 
však rozhodl, že by nebylo moudré pokoušet štěstěnu a zakázal komukoliv přiblížit se do okolí onoho 
portálu, alespoň dokud bude artefakt uvnitř. Za všechnu práci, kterou Simon v tomto tažení odvedl, 
získal od Nikodema pochvalu a dar v podobě Inkvizičního žezla, staré vzácné zbraně.  
 
KONEC. 


