
Před Útokem jsem sloužil u GRU (Hlavní rozvědková 

správa). První nasazení jsem zažil už na Akademii během 

Druhé čečenské války. Tam nás poslali získat první bojové 

zkušenosti s prací pro Matičku Rus a oddělit slabé a 

nedostatečně oddané. 

 

Náš výcvik byl rozsáhlý. Přes bojovou činnost na frontě, 

průzkum a infiltraci, výslechy zajatých, ať už po dobrém 

či po zlém, až po popravy a úklid případných důkazů.  

Později mě během služby převeleli a místo vnějšího 

nepřítele jsem bojoval proti vnitřnímu. To snad byla ještě 

špinavější válka než v Čečně.  

Během útoku jsem zrovna sledoval skupinu podezřelých v 

metru, a to mi zachránilo život. Připojil jsem se ke 

skupince přeživších milicionářů a vojáků na stanici 

Kurskaya. Snažili jsme se udržovat klid a pořádek a 

očekávali další rozkazy. 

 

Po nějaké době bylo však jasné, že už od nějaké centrální 

vlády rozkazy nepřijdou, a že teď platí každý sám za sebe. 

Všechno se rozpadlo! Naštěstí jsem si dával bokem nějaké 

zásoby pro sebe, ale musel jsem opustit anarchií zmítanou 

stanici. Nějakou dobu jsem se toulal po zbytku metra a 

živil se, jak se dalo.  

Jednou jsem narazil na jiného veterána s Čečny, který tam 

sloužil pod Specnaz a potkávali jsme se při bojových 

úkolech. Ten mě dovedl na stanici Borovitskaya, kde vládl 

docela pořádek a vznikalo tam velké sdružení stanic pod 

názvem Polis. Také se tam zakládal Spartanský řád, který 

si dal za úkol udržovat po celém metru klid a mír. Jako 

bývalému vojákovi mi bylo nabídnuto vstoupit. 



 

Doba, kterou jsem strávil v řádu, se hlavně z počátku nesla 

v duchu neustálých bojů. Ať už s různými kriminálními 

skupinami, bojůvkami neonacistů, velkou válkou 

s rudými, až mutanty, co zamořili povrch města. 

Výpravy na povrch pro zásoby a technologie byly ty 

nejhorší, co jsem zažil. Boj s lidmi byl vedle toho dětská 

hra. To oni byli na povrchu doma a my tam byli vetřelci. 

Bylo jedno, jak jste byli dobří. Museli jste mít štěstí a 

rychle si na ně vyvinout zvláštní šestý smysl. 

Měl jsem štěstí a sloužil jsem ve dvojici s Kirillem 

Sorikinem. Nikdy jsem neměl přítele a při mé práci to ani 

nešlo, ale teď bylo vše jinak. Několikrát jsme si navzájem 

pomohli z průseru, a jednou jsem mu zachránil život a 

zpět do Polis ho nesl přes půl města na zádech. 

 

Pro své předchozí zařazení mě později přesunuli k 

průzkumu ostatních stanic. Dostal jsem na starosti dohled 

nad zločineckými bandami na stanici Kitaj-Gorod. Dostal 

jsem dost nábojnic na úplatky apod. Ale po tom 

předchozím adrenalinu mě dohnala nuda. Strašná nuda. 

A z nudy jsem přešel na chlast, děvky a hazard. Netrvalo 

dlouho a přišel jsem o vše. Když se to dozvěděli na velení, 

odvolali mě a vzápětí vyhodili z Řádu. 

Naštěstí mi nechali pas Polis a já se tak mohl víceméně 

pohybovat po metru volně. Po nějaké době si mě odchytil 

nějaký chlápek, a že vyplatil moje dluhy a dá mi možnost 

si to u něho odpracovat. Ten parchant byl ze Čtvrté říše a 

možnosti zněly buď lágr, anebo dělat spojku jejich zvědům 

na různých stanicích. Dal mi nějakou výbavu do začátku 

a dohodl mi místo stalkera a doprovodu u Hanzy. Tam kde 



Hanza nechtěla riskovat svoje vlastní lidi, tam poslali mě. 

Ať už šlo o doprovod méně důležitých lidí nebo průzkum 

obchodů a skladů na povrchu. Tohle bylo zase něco pro 

mě. Vrátilo mě to do života a dokázal jsem si dost vydělat a 

taky si získat slušnou pověst. Hlavně ale po pár pochodech 

začal i můj dluh u Reichu klesat. 

Můj další úkol zněl najít bezpečnou cestu na stanici 

Volkovskaya a později tam doprovodit hanzovního 

zástupce pro vyjednání obchodních dohod. Problém je, že 

část cesty musí člověk překročit po povrchu. 

Jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistil, že stanici 

vede můj přítel Kirill! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poslední události… 

 

Co jsem to proboha nafasoval za trosku?? Ten, co jsem ho 

doprovázel posledně, byl sice blb, co si na rovné cestě dokázal 

zlomit nohu, ale jinak dokázal chodit potichu. Tenhle se 

šourá, jak kdyby měl naděláno v gatích, a navíc si ani neumí 

utáhnout masku, takže ho rakovina plic nemine. 

 

Klepeme na vchod a ti zabedněnci nás nechávají stát venku 

před dveřma, a pak si ani nezkontrolují pasy. 

 

Aspoň Kirill mě pořádně přivítal. Velký stakan vodky a žádná 

houbovice pálená v lavoru, ale předválečná. Představil jsem mu 

toho poseru a zavzpomínali jsme na staré časy. 

 

Na baru jsem pokecal s místním barmanem Světlanem. Je to od 

pohledu křivák a nejspíš se tu před někým schovává. Člověk 

jeho ražení normálně nemívá potřebu se zakopat v takové díře. 

 

V bordelu tu mají novou a pěknou obsluhu. Je potřeba to 

zkontrolovat! 

 

Šikovná. Moc Šikovná! Té je tady škoda. 

 

Po cestě jsem se stavil v mrtvé schránce, co tady máme s jedním 

stalkerem jménem Vladimir. Vladimir je tak trochu cvok. 

Radiace už mu nejspíš úplně vypálila mozek. Většinu času 

tráví na povrchu. Beru nějaké věci, co posbíral na povrchu, a 

za to mu tam nechávám nějakou munici a filtry. 

 

Hanza chce vypravit větší karavanu, a tak mám nejdříve 

zkontrolovat trasu, jestli není nějaký problém. 

 



JE!! V parku kousek od vchodu na stanici se něco usadilo! 

Nebudu zkoušet štěstí a nacházím jinou cestu. Sice delší, ale 

bezpečnější. 

 

Na stanici je nějaký nácek. Poručík Schwarz. Mám tušení, že 

už jsem ho potkal. To nevypadá dobře. Asi ví, že mám u Reichu 

dloužek. Nebo že by mě znal jen podle jména? Maže mi med 

kolem huby, jaký jsem prý známý hrdina. Spíš to, ale vypadá, 

že toho ví o mně až moc. Dám si na něj bacha! 

 

Chtěl jsem si ještě před návratem zopakovat hezkou chvilku 

jako posledně, ale obsluha je prý vyčerpaná. To chápu, protože 

zbytek stanice jsou v lepším případě samé studené čumáky a v 

horším …. Za blbou pusu se tady platí drahým tovarem z 

povrchu! 

 

Vedu další karavanu a zas nás nechávají stát před vchodem. 

Prý musí zavolat velitele. To si nevšimli, že se jim tu něco 

potuluje? To těm idiotům nedochází, že když tam budem 

takhle postávat, tak to akorát přilákáme? Jak si zvykne tady 

lovit, tak už se k nim nikdo nedostane! 

 

Zase ten nácek! Nevěřím, že posílají takovou frčku samotnou. 

Někde má zálohu. Prý humanitární pomoc. Jestli mu to Kirill 

žere, tak mu změkl mozek. 

 

Vladimir mi nechal vzkaz. Prý našel něco úžasného. Prý na 

mě nechá vyjednávání s Volkovskyou a se ziskem půjdem na 

půl. Prý za to dostaneme dost, abychom se mohli zbytek života 

jen válet a chlastat! 

 

Kontroloval jsem okolí Volkovskaye a narazil jsem na stopy 

vozidla. Vím, že pár aut se po Moskvě pohybuje, ale tohle jsou 



stopy od vojenského transportéru BTR-90. To tu nikdo nemá. 

Ptal jsem se Kirilla a prý o tom nic neví. Kecá!! Já to na něm 

poznám. 

 

Na stanici mají novou doktorku. Je moc mladá, aby se učila na 

povrchu. Něco však nejspíše umí. Jinak by ji Kirill tu funkci 

nedal. 

 

Ti dva IDIOTI!!! Nějak dokázali v té zaprasené místnosti, co jí 

říkají ošetřovna vyrobit nějaký zasraný virus! Kdyby jim při 

výrobě něco uteklo, tak je s celou stanicí konec. Prý je to nějaké 

svinstvo, co vymysleli Sověti jako poslední možnost. Kirill tvrdí, 

že to má jen na obranu. Bojí se útoku Reichu, co se tu začal 

promenádovat ten nácek. 

 

Jsem právě na stanici Sokol a z Volkovskaye volají o pomoc. 

Došlo ke střelbě a Kirill to dostal. Volám na nejbližší hanzovní 

stanici Beloruskaya, ať pošlou záchranný oddíl s doktorem a 

vyrážím tam. 

 

Nejdříve mě nechtějí pustit a pak zdržují dekontaminací. Kašlu 

na ta a spěchám dovnitř. Chtějí mě zastavit, ale běžím do 

stanice. Chtějí mě zastavit. Čekám střelbu, ale nic. Zajímá mě 

jen, co je s Kirillem!! 

 

Je MRTVÝ!! 

 

Který hajzl?? 

 

Barman Světlan? Proč? A proč potom začal střílet kolem sebe a 

střelil i jiné, než ho zabili vojáci? 

Mrtvá je i holka z bordelu. Škoda jí! Mrtvý je i zásobovač Oleg a 

další. 



Jsou i zranění. Hlavně Mikhail, velitel vojáků a ta nová 

doktorka. 

 

Doktorka je na tom špatně. Nechám ji přenést na ošetřovnu a 

pustím se ošetřování. Není to dobrý. Dostala to do ramena a 

střela protrhla podklíčníkovou tepnu. Krvácí dovnitř a já ji 

nedokážu pomoct. 

 

Jedině?? 

 

Říkám jí, na co jsem přišel. Ví sama, jak na tom je. Nabízím jí 

morfium. Dost morfia. Souhlasí. Dostává koňskou dávku a s 

úsměvem usíná. 

 

Potřebuju najít ten virus, než se dostane do špatných rukou.  

 

Našel jsem ho u Kirilla ve stole, ale chytil mě při tom voják. 

Jdu za Mikhailem. Vysvětluju mu, co to je, a musím mu ho 

odevzdat. On už je na půl nad hrobem a není teď ideální čas 

tady začít střílet. Musím počkat na záchranný oddíl Hanzy. 

 

Zas je tu ten nácek! Čekám, až kolem nikdo není a v tmavé 

chodbě mu pošlu dávku do zad.  

 

Teď přišel voják, že ten šmejd to přežil a schovává se v bordelu. 

Tak to holt vyřeším ručně! Nůž hezky do srdce je jistota.  

 

Odchytil jsem nějaké místní a varuju je, že to tělo nesmí nikdo 

najít. Na moji radu tělo rozporcují a hodí do žrádla pro 

prasata. Co taky jiného s takovou špínou! 

 

Došla pomoc. Volají mě na bránu, ať poznám, jestli jsou to oni. 

Pokládám pár otázek a říkám, ať je pustí dál.  



Doprovázím plukovníka k Mikhailovi a najednou se z baru 

ozve střelba! Většina hanzovního oddílu a všichni vojáci 

stanice jsou mrtví! Co se tady sakra děje? 

 

Situaci jsme zajistili. Mikhaila necháme „vůdcem“ stanice. 

Jinak stanici převezme Hanza. Zbývá poslední úkol, a to 

zajistit virus, co drží Mikhailova dcera Orina. Ale jak ho od ní 

dostat? 

 


