Zase jednou měla Moira smečku nekromutantů za patami. Způsobení rozruchu jako krytí akce
odstřelovaček fungovalo až příliš dobře. Vlčice již tři hodiny prchaly džunglí a nepřítele měly stále v
patách. Problém byl, že už příliš dlouho neudrží zběsilé tempo a neúnavní nekromutanti je dostanou.
V běhu rychle počítala. Už jsou určitě dost daleko od akce speciálů a tak prostě zavolá o pomoc. A
jestli nejsou, má prostě Evansová a spol smůlu, tady jde o kejhák jim. A snad už jsou v dosahu
commu, na práci s velkou vysílačkou není čas. Moira zapnula comm.
"Alfa jedna tady India tři jedna, přepínám" Ve sluchátku jejího commu se ozvalo zapraskání a
naprosto čisté potvrzení příjmu. štestěna se zase jednou na Moiru usmála. "Alfa jedna, situace
kritická, dva tři Charlie Sierra Bravo sedm dva pět osm pět tři, stahujeme se na západ. Jsme
pronásledováni nekromutanty o minimální síle tří družstev, vzdálenost maximálně dvěstě metrů.
Hrozí bezprostřední zničení jednotky. Žádám o leteckou podporu. Opakuji, situace kritická.
Přepínám." "India tři jedna Alfa jedna rozumí. Pomoc na cestě, ETA patnáct minut. Pro vizuální
navádění označte svoji pozici žlutou dýmovnicí. Opakuji, svoji pozici označte žlutou dýmovnicí." Alfa
jedna, India tři jedna ruzumí, konec"
Vlčice prchaly dál, když se od západu ozval zvuk silných motorů. Vysoko na obloze se s vytím prohnala
dvojice cybertronických stíhacích Nov. Vlčice granátometem označily žlutým dýmem pozici před
sebou. Když doběhly ke sloupu dýmu, objevily se nízko nad korunami stromů dva bitevní
Emanipátory v imperiálních barvách. Oba těžce pancéřované letouny, takřka na pádové rachlosti,
začaly pálit do porostu za pozicí vlčic. Palubní kulomety, kanóny a raketomety páraly džungli a vše v
ní. Na pancíři obou strojů zajiskřily projektily z Belzarachů. Bez účinku. Střelba z pozic nekromutantů
byla čím dál sporadičtější, až ustala úplně. V Moiřině commu se ozvalo "India tři jedna tady India
sedm tři. Došly nám cíle, můžeme pro vás ještě něco udělat?" Moira hleděla na hořící peklo za sebou
"India sedm tři tady India tři jedna, potvrzuji, oblast čistá. Na zítřejší noc si nic neplánuj sedm tři,
najdu si tě".

