Podle zpravodajců se v oblasti objevují známky zvýšené aktivity Legie. Analytici došli, podle pár
ojedinělých záběrů orbitálního průzkumu, k závěru, že některý z Algerothových nefaritů si zde buduje
svoji citadelu. Clona kouzel podrobnější sledování z orbity neumožňuje. A protože jde o citlivou
oblast, kde se střetávají zájmové oblasti tří megakorporací, řeší to Kartel za použití jednotek
nezúčastněných korporací.
1x5 Mourning Wolves (55), 1xHowler Grenade Launcher (+10)
Moira se svými děvčaty šla dolů první. Jako obvykle, průzkum. Najít nepřítele, při prvním kontaktu
volat posily a nenechat se zabít.
Jestli Moira něco nesnášela víc než kreatury Legie, byla to Venuše. Vedro, vlhko, džungle, myriády
hmyzu. Každé druhé stvoření živočišného původu chce vaši krev a každé třetí rostlinného původu
také. Už půl dne se její malá smečka opatrně plíží džunglí, když náhle ve vzduchu jasný zkažený pach
Cerné Legie. Vlčice zpozorněly.

1. Kolo
Vlčice ve stalku vyrážejí směrem k podezřelým zvukům. Za skálou objeven nepřítel.

2. Kolo
Identifikace pozitivní - nemrtví legionáři mýtící džungli. Identifikováni 2 legionáři a velící nekroutant
kontrolující okolí. Nekromutant zaregistroval smečku vlčic, zombíci se chápou zbraní. Moira vydává
rozkaz k odpoutání se od nepřítele a stažení se k bodu D-301

3. Kolo
Zombíci kropí okolí kryjících se vlčic, jedna sestra roztrhaná dávkou padá k zemi. HE granát z
granátometu odpálený doprostřed skupiny legionářů dva posílá k zemi. Jeden sice pomalu vstává, ale
to v tuto chvíli není důležité. Smečka se urychleně stahuje z dostřelu. Kde je jedna parta legionářů,
není daleko druhá.
Moira v poklusu podává hlášení o kontaktu s nepřítelem. Dobře ví, že pokud je pronásledují, musí
spěchat. Ani ne tak před legionáři, ale jestli je nablízku i skupina nekromutantů, nedejbože razidů či
jezdců na necrobeastách, tak těm se utíká velmi špatně.
Pět minut po potvrzení přijetí hlášení hromovým duněním objevily padající hvězdy. Moira by nikdy
nevěřila, jak ráda jednou uvidí do běla rozpálené výsadkové drop pody Cybertronicu.

Identifikace 3b, Stažení 4b, Zabití nepřítele 1b.

