PRA STAŘÍ
EKUMENA
Předchůdci své impérium nazývali ekumena a na vrcholu
jejich moci se sestávalo z přibližně tří milionů obydlených
světů. Středobodem a hlavním sídlem jejich říše byl
úchvatný a majestátní umělý svět, který Předchůdci
pokřtili Maethrillian.
Kultura Předchůdců se soustředila kolem Domény –
rozsáhlé nehmotné databáze, ve které byla uložena
veškerá jejich historie, vědomosti, dokonce i životní
zkušenosti. Podstata a původ Domény byl záhadou i pro
Předchůdce, někteří však věřili, že jde o dědictví po Předcích.
Předchůdci se dělili na různé kasty, nebo též třídy, které
definovaly jejich roli ve společnosti. Díky kombinaci genetického inženýrství a biochemické manipulace získala
každá třída nezaměnitelný vzhled, povýšení proto často
doprovázela fyziologická mutace.

zastavit ji uchyloval ke stále zoufalejším řešením. Potopa
se nemohla šířit jinak než prostřednictvím inteligentní bytosti, kterou by nakazila. Forthencho proto nařídil zničení
sousedních světů Předchůdců. Strategie spálené země
nejenže byla eticky pochybná, ale též riskantní. Ničení
planet v cestě Potopy nakonec muselo vzbudit dřímající
válečnou mašinérii Předchůdců.
DIDAKT
Bohužel, Předchůdci o bojích lidí s Potopou nevěděli
a ve zničení svých světů spatřovali jen nevyprovokovaný
zločin. Shromáždili proto obrovskou flotilu, aby zdánlivé
běsnění lidstva zastavili. V čele armády Předchůdců stanul uznávaný vojenský velitel Stín-puklé-hvězdy, většinou
známější jako Didakt. On a jeho družka Knihovnice (Librarian) sehrají ve válce mezi Předchůdci a lidmi klíčovou roli
a v důsledku připraví půdu pro ještě větší konflikt v budoucnosti.

DALŠÍ DRUHY
Mimo ekumenu za hranice svých mateřských světů expandovaly dva další druhy – lidé a San’Shyuumové – a zakládaly kolonie ve svých oblastech Galaxie. Lidé se vyvinuli
na Zemi, Předchůdci nazývané Erde-Tyrene, a San’Shyuumové pocházeli z Janjur Qomu. V obou případech se jednalo o zelené úrodné planety. Časem mezi sebou oba druhy
navázaly kontakt a vytvořily alianci se sídlem na planetě
Charum Hakkor. Aliance vzkvétala a rozšiřovala se s pozoruhodnou rychlostí.

Svou kořist pohlcovala s takovou dravostí a rychlostí, že
v řádu pouhých dnů byly rozvráceny celé planety a civilizace. Pokud se parazita nepodařilo zadržet, přeměnil
v Potopu veškerý inteligentní život.

Oba druhy statečně vzdorovaly celé roky, přesto se Potopa zdála být nezadržitelná a Forthencho se ve snaze
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ředchůdci na alianční planety udeřili se zničující
palebnou silou. Lidé a jejich san’shyuumští spojenci
byli brzy přinuceni stáhnout se na hrstku světů, které
zůstávaly ušetřeny Potopy. Po desítkách let bojů Didakt
zahájil finální útok proti Charum Hakkoru, poslední baště
lidstva.
Dlouhé obléhání potrvá tři roky a vyčerpá zbytky sil kdysi
mocné Forthenchovy armády. Nakonec to však bude tajná
dohoda mezi Předchůdci a San’Shyuumy, co zpečetí osud
lidstva.
ZRADA
San’Shyuumové tváří v tvář vyhlazení neochotně souhlasili s podřízeností a izolací, zradili lidské spojence
a umož nili prolomení obrany Charum Hakkoru. Krátce
nato Didakt přinutil Forthencha ke kapitulaci a brutální
konflikt ukončil.
Teprve po válce se Předchůdci dozvěděli, že i lidstvo se
muselo bránit Potopě. Parazit však někdy během bojů
záhadně zmizel, patrně uprchl na okraj Galaxie. Tím Předchůdce postavil před těžké rozhodnutí. Přestože Didakt
zcela rozdrtil lidské jednotky na Charum Hakkoru, Předchůdci váhali, zda má být z Galaxie vymýcen celý lidský
druh. Většina z nich navíc věřila, že za náhlé stažení Potopy mohou poděkovat právě lidstvu.

POTOPA
Dlouhý mír netrval věčně. Lidské a san’shyuumské světy
napadl záhadný nenasytný parazit, kterého pojmenovali
Potopa. Spojenci museli zoufale bojovat proti naprostému
vyhubení. Záludná Potopa začínala jako nakažlivé, ale
zdánlivě neškodné spory. Ty se zaměřovaly na inteligentní tvory, zcela přebíraly jejich mysli i těla a přetvářely je
na hrozivě zdeformované stvůry, které mohly další oběti
infikovat přímo.

Lidé a San’Shyuumové spojili své armády pod velením
pozemšťana jménem Forthencho, když válka s Potopou
dosáhla vrcholu. Geniální taktik získal titul lord admirál.

BIT VA O C H A RU M H A K KOR

POTOPA
První zmínku o Potopě nacházíme u experimentů, které lidé
a San’Shyuumové prováděli s tajemným vysušeným prachem nalezeným na ztroskotané lodi na okraji Galaxie.
Potopa se brzy vyvinula v mocný složitý systém mnoha
groteskních forem, který bylo téměř nemožné zastavit.

Nakonec koncil Předchůdců v souladu s principy Pláště
zodpovědnosti odsoudil lidstvo k devoluci. Měli se stát
primitivním národem zbaveným vzpomínek na svou dřívější slávu a omezeným na svůj mateřský svět Erde-Tyrene.
PŘEVADĚČ
Forthencho, spolu s mnoha dalšími lidmi na Charum Hakkoru, však byl přinucen použít Převaděč (Composer), mocnou technologii Předchůdců, která transformovala živé
bytosti v surová data. Předchůdci Převaděč vytvořili, aby
s jeho pomocí obelstili nemoci a smrt a mohli svou esenci
nahrát do mladších těl. Proces se však k dokonalosti nikdy
dovést nepodařilo. Pokusy implantovat přepsanou esenci
do nových těl vedly jen k hrozivým deformacím. Ve světle
těchto pokusů se většina Předchůdců rozhodla od této
snahy upustit, dokud nebude technologie zdokonalena.
Navzdory jejich omezení rozmístili Předchůdci celou síť
Převaděčů, aby extrahovali esenci všech lidí na Charum
Hakkoru. Získané esence měly být analyzovány a studovány, protože Předchůdci doufali, že lidé objevili lék na
Potopu.
Knihovnice mezitím část esencí tajně implantovala do
primitivních lidí na Erde-Tyrene. Věřila, že bude-li jejich
druhu umožněna další evoluce na jejich vlastním světě,
možná je časem k léku dovedou a pomohou Předchůdcům,
kdyby se Potopa do Mléčné dráhy vrátila.

