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Moira vedla svá děvčata džunglí při průzkumu sektoru C-23. Před polednem druhého
dne mise se náhle z hustého porostu po pravé straně ozvalo tiché zapískání.
Vlčice ztuhly, něčekaly, že zrovna tady uslyší imperiálním kód "přichází
přítel", obecně známý jako "bacha na co střílíš". Moira v tichosti vyhlásila
poplach a rozmístila svoji jednotku a očekávala další dění. Do středu její
rozvinuté formace se z obrovitého stromu nehlučně slanila vysoká blond žena v
šedivé maskovací kombinéze s insigniemi seržanta seržanta jedné z jednotek
zvláštního určení imperiálního MoW. Z prava se z džungle vynořila druhá a z leva
třetí.
Moira polkla nadávku. Takhle ji doběhnout. Zatracený greyghostky... "Evans,
Speciální Operace", zasalutovala seržantka. "Plníme misi priority A. Bohužel se
situace liší od zpravodajských informací a potřebujeme asiastenci. Jste jediná
jednotka v dosahu a tak to padá na vás." Moira zaskřípěla zuby, neměla ráda
náhlé změny plánu a tohle doslova smrdělo krchovem. Všichni vědí, že jednotky
Grey Ghost se specializují na likvidaci důležitých cílů a ty bývají málokdy
nechráněné.
Obě ženy se sklonily nad mapou a tiše spolu hovořily. Seržantka Evansová
vysvětlovala situaci a plán. Moira nakonec přikývla a svolala svoji jednotku.
"Seržantka Evansová a její skupinu tu plní důležitý úkol. Bohužel hlídek v
cílové oblasti je příliš na to, aby do ní nepozorovaně pronikly a tak nás
požádala o pomoc. Uděláme trochu rozruch, odlákáme část stráží, zmizíme a
greyghostky splní svůj úkol. Dotazy po briefingu, potom na ně nebude čas. A
zachovávat rádiový klid."
Vše probíhalo přesně podle plánu. Moira v dalekohledu pozorovala jednu z dvojic
nekromutantů, kteří procházeli džunglí. Zkontrolovala čas a začala v duchu
odpočítávat. Na mávnutí rukou se ozval dutý výstřel granátometu, následovaný
výbuchem. Kolem obou nekromutantů zavířily řetězy. Vlčice na nic nečekaly a
hlučně začaly utíkat pryč. Za nimi se ozývalo pořvávání nekromutantů, jejich
centurionů a dusot těžkých bot z několika směrů. Úplně v tom randále zanikl
sykot podzvukových průbojných projektilů z ostřelovacích pušek Assailant...
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