KAPITÁN AMERIKA
Kapitán Amerika má obrovskú silu, je rýchly, obratný
a dokáže strategicky uvažovať. Je to rodený vodca
s morálnou silou a schopnosťou prebudiť to najlepšie aj
vo svojich spojencoch. Bojuje v 2. svetovej vojne akoby
bol neporaziteľný, hoci nie je. Kapitán Amerika je stále
smrteľníkom, ale jeho odvaha a sila jeho presvedčenia
znamenajú, že sa nebojí smrti. Verí, že sloboda je ideálom,
za ktorý stojí za to zomrieť.

Kapitánov prvý štít je len rekvizitou k jeho
kostýmu z turné. Vďaka oceľovému telu je
nepriestrelný, ale nie je navrhnutý na boj.

Nepriestrelná
helma

Ohňovzdorná bunda
z uhlíkového
polyméru

HELMA
Krídla na Kapitánovej bojovej helme sú
pripomienkou jeho pôvodného kostýmu
z turné. Jej dobre padnúci tvar zaručí, že mu
ju počas pästných súbojov nezrazia.
Vibrániový štít
od Howarda Starka

PRVÝ SUPERVOJAK

Vojenské letecké
okuliare AN-6530

Prvou kapitánovou úlohou vo vojne je hrať
oslavovaného maskota, ktorý jazdí s turné
po fronte a má povzbudiť morálku. Keď
konečne dostane šancu ukázať sa, vedie
svoj tím Howling Commandos do boja
proti Hydre, nebezpečnej nacistickej
vedeckej divízii. Kapitána poháňa
láska k vlasti, povinnosť a túžba
pomôcť utláčaným. Vždy stojí na ich
čele, ochotný obetovať sa za záchranu
životov členov svojho oddielu. Jeho
nebojácnosť je medzi vojakmi Hydry
neslávne známa a vzbudzuje v ich
radoch strach vždy, keď zazrú jeho
bielo-modro-červený štít.

OCEĽOVÝ ŠTÍT

IMPROVIZOVANÁ VÝZBROJ
Prvá bitka Kapitána Amerika je sólo
misia na záchranu jeho
zajatého priateľa Buckyho
Barnesa. Kapitán zatiaľ
nemá bojové vybavenie, preto
si na seba vezme koženú
bundu zo svojho kostýmu
a ukradne helmu jednej
z tanečníc na turné.

Nepomaľované
vibránium

KAPITÁNOV ŠTÍT
Vynálezca Howard Stark vyrobí pre Kapitána niekoľko prototypov
štítu na vyskúšanie. Niektoré majú zabudované vysielače
elektrošokov či iné zariadenia, ale Kapitána priťahuje jednoduchý
okrúhly štít zložený z viacerých vrstiev vzácneho vibránia. Nielenže
odráža projektily – je odolný aj voči extrémnemu teplu.

Vojaci Hydry majú zbrane nabité obrovskou energiou a obrovské
plameňomety. Kapitánov štít je pri obrane pred
týmito zbraňami nenahraditeľný.
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Na mieru
prispôsobené
modré americké
výsadkárske nohavice

Výsadkárske
čižmy

Kapitán úspešne zachráni Buckyho
(a 162 ďalších zajatcov) z továrne
na zbrane patriacej Hydre. Pri úteku
z horiacej továrne Kapitán a Bucky
natrafia na unikajúceho vodcu Hydry
Johanna Schmidta, zvaného Red Skull.
Ich prvé stretnutie je predzvesťou
budúcich zúrivých nepriateľských
stretov.

Zvlnené kvôli lepšiemu úchopu
pri hádzaní štítu

FAKTY
> Vďaka Séru supervojaka nemá alkohol na Kapitánov silný
metabolizmus žiaden účinok.
> Kapitánove misie sú zvyčajne
za nepriateľskými líniami.
Na okupované územia
zoskakuje s padákom.

Puzdro na muníciu

Puzdro na pištoľ
Colt M1911A1

FUNKČNÝ OPASOK

KAPITÁNOVA VÝZBROJ

BOJOVÉ
RUKAVICE

Výzbroj Kapitána Amerika vyrobili preňho na mieru
v laboratóriu S.S.R. Howarda Starka v Londýne. Väčšinou ide
o štandardné vybavenie z čias 2. svetovej vojny upravené tak,
aby sedelo na postavu Steva Rogersa a spevnené pre väčšiu
odolnosť. V opasku má aj špičkové technologické zariadenia,
ako napríklad transpondery, cez ktoré vie Kapitán zavolať, aby
ho vyzdvihli, minibomby alebo explodujúce náboje.

Zadný plameňomet

Miesto na Kapitánov štít

Raketomet

Vystreľovač drôtu/
vlečného lana

MOTORKA NA MIERU
Kapitán Amerika má Harley-Davidson WLA „Liberator“
z roku 1942, ktorú preňho špeciálne upravil Howard Stark.
Je navrhnutá na boj proti vozidlám Hydry počas jazdy a má
v sebe zabudovanú praktickú funkciu na samoodpálenie.

Kapitán a Howling Commandos majú pozoruhodný úspech, keďže premieňajú
na trosky každú nepriateľskú základňu. Z Kapitána sa stane národný symbol,
ktorý inšpiruje ostatných amerických vojakov aj ich rodiny doma.

PUZDRO

Puzdro na pušku
alebo brokovnicu
Spevnená stúpačka

Na svojej poslednej vojnovej misii sa Kapitán zmocní
kontroly nad bombardérom Hydry smerujúcim do Ameriky
so zbraňami hromadného ničenia. Statočne si vyberie
radšej zrútenie do arktického ľadu, ako by mal riskovať
životy civilistov pri prelete nad krajinou. Kapitán i lietadlo
ležia nedotknuto v ľade takmer 70 rokov.
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BUCKY BARNES
Seržant James Buchanan „Bucky“ Barnes je priateľom Steva Rogersa
z detstva. Je to sympatický vlastenec, krajne oddaný tým, ktorých
považuje za priateľov. Po útoku na Pearl Harbor ho naverbujú
do armády a trénuje v Camp McCoy vo Wisconsine. V roku 1943 sa
vydáva do Európy, aby sa pridal do boja proti nacistom. Krátko nato
jeho jednotku napadnú v talianskom Azzane a on sa ocitne v zajatí
Hydry, nebezpečnej nacistickej vedeckej divízie. Keď Buckyho a ďalších
zajatcov vyslobodí Kapitán Amerika, vstúpi do Kapitánovej novej
špeciálnej jednotky a zúčastňuje sa útokov na základne Hydry po celej
Európe. Počas misie v roku 1945 spadne z vlaku Hydry a prehlásia ho
za zabitého v boji – ale v skutočnosti ho postretne oveľa horší osud.

Udržiavaný účes,
dokonca aj v boji

Vlnený námornícky kabát
do chladného počasia
Kožené puzdro
na pištoľ
kalibru .45

Pištoľ Colt
M1911A1

STEVOV NAJLEPŠÍ PRIATEĽ

Vďaka svojej bezstarostnej povahe a zmyslu pre humor je Bucky
obľúbený medzi ženami. V poslednú noc pred odchodom do vojny
má na sebe vychádzkovú uniformu v snahe ohúriť dievča.

Bucky Barnes sa narodil 10. marca 1917, je
teda o viac ako rok starší ako jeho najlepší
priateľ Steve Rogers. Keď mladému Stevovi
zomrela mama na tuberkulózu, bol preňho
Bucky emocionálnou oporou, a fyzickou
zasa vtedy, keď si ho doberali. Neskôr
Bucky, sám trojnásobný šampión YMCA
vo velterovej hmotnostnej kategórii,
trénoval Steva, keď sa po prvýkrát hlásil
do armády. Steve bol zdrvený, keď
Buckyho povolali a on sám si myslel, že
ho nebude môcť nasledovať. A oplakával
Buckyho, keď veril, že zomrel pri ich
poslednej spoločnej misii.

Deň pred tým, ako má Buckyho 107. pešia
divízia odplávať do Anglicka, navštívi spolu
so Stevom a ich priateľkami Connie a Bonnie
Svetovú výstavu zajtrajška v New York City.
Steve sa od nich odpojí a znova sa pokúša
vstúpiť do armády. S Buckym sa opäť uvidia až
pri ich stretnutí v Rakúsku.

Steve Rogers, teraz supervojak známy
ako Kapitán Amerika, vyslobodí Buckyho
a ostatných spojeneckých zajatcov
z továrne na zbrane patriacej Hydre
niekde medzi Klagenfurtom a Kitzbühelom
v rakúskych Alpách. Počas uväznenia
na Buckym uskutočňoval experimenty
vedec Hydry Dr. Zola, čo má na Buckyho
telo neznáme účinky.
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Voľné americké
výsadkárske
nohavice

Kožené výsadkárske čižmy
USA s ochrannými návlekmi
M1938

Kompenzátor
spätného rázu

Zameriavač

BUCKYHO SAMOPAL THOMPSON

Pažba

Predpažbie

Poistka

Zásobník obsahuje
30 nábojov

Nosný popruh

HOWLING COMMANDO
Po oslobodení Buckyho a návrate spolu s vojnovými zajatcami
na základňu plukovníka Chestera Phillipsa v Taliansku vytvorí Steve
Rogers novú jednotku, ktorá sa ujme boja proti Hydre, známu ako
Howling Commandos. Bucky je prekvapený premenou, ktorú Steve
podstúpil, ale nezamáva ním sláva Kapitána Amerika. Pripojí sa
k „Howlerom“, pretože si pamätá „toho malého chalana z Brooklynu,
ktorý bol príliš hlúpy na to, aby ušiel pred bitkou“. Barnes bude jediným
členom jednotky, ktorý údajne padol v boji.

Počas zajatia a následného oslobodenia
si Bucky a Kapitán prezrú mapy
zobrazujúce rozmiestnenie základní
Hydry. Bucky je takticky zdatný a pomáha
Kapitánovi plánovať operácie proti
Hydre. Takéto strategické porady sa
neskôr objavujú v amerických vojenských
propagandistických filmoch.

Bucky a Howling Commandos sledujú
komunikáciu Hydry v príprave na misiu, pri
ktorej plánujú zajať Dr. Zolu. Paradoxne,
vzhľadom na Rogersove nové schopnosti, sa
Bucky cíti pred bojom menej vystresovane ako
Kapitán Amerika. Pri tejto misii sa na takmer
70 rokov vidia priatelia posledný raz.

Náter redukuje
odrážanie

OSTROSTRELEC
Bucky je vynikajúci strelec a často slúži v Howling
Commandos ako ostreľovač. Kým si Kapitán berie
na mušku vojakov Hydry zblízka, Bucky je prikrčený
v diaľke so špeciálne upravenou poloautomatickou
puškou Johnson M1941 s puškovým
ďalekohľadom. Jeho schopnosti vyvolajú
v pechote Hydry povesti o tom, že vojaci padajú
mŕtvi, keď sa k nim Kapitán Amerika priblíži.

FAKTY
> Bucky Barnes dostal meno po 15. prezidentovi USA
(1857 – 1861), Jamesovi Buchananovi.
> Bucky trénoval s množstvom strelných zbraní.
Pred svojím zajatím Hydrou je vyzbrojený
ostreľovačskou puškou Springfield M1903A1.
> Bucky prežije pád z vlaku vďaka experimentom
Supervojaka, ktoré na ňom robil Dr. Zola počas
zajatia.
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PEGGY CARTEROVÁ
Peggy Carterová, vnímavá, zásadová a neochvejná aj v nepriazni, je
agentkou S.S.R. a počas vojny oddanou kolegyňou Steva Rogersa.
Carterová sa narodila v anglickom Londýne a až do svojho vstupu
do S.S.R. v roku 1940 slúžila v Kráľovskom letectve a Špeciálnych leteckých
službách. Vysoko cenená agentka Carterová je známa svojimi prezieravými
vodcovskými a taktickými schopnosťami a vynaliezavým prístupom.
Peggy je kľúčovou členkou spravodajskej siete Spojencov a tiež patrí
medzi prvých zástancov Rogersovej schopnosti prevziať úlohu Kapitána
Amerika.
Carterová sa so Stevom Rogersom spriatelí, a napriek jeho fyzickým
obmedzeniam v ňom vidí toho najlepšieho kandidáta na projekt
Znovuzrodenie. Jeho súcit s inými a nezištnosť sú pre túto úlohu
kľúčovými vlastnosťami.

TAJNÁ AGENTKA
Carterová, „Agent 13“ britskej tajnej
spravodajskej služby, sa infiltruje
do základne Hydry na hrade Kaufmann
a získa záznamy o jej tajných dodávkach
zbraní. Tie ukážu americkej spravodajskej
službe a americké S.S.R. potom pomôžu
Carterovej oslobodiť slávneho
nemeckého vedca Dr. Erskinea, ktorého
Hydra drží v zajatí. Carterová aj Erskine
následne vstúpia do S.S.R. a pridajú sa
k projektu Znovuzrodenie. Po boku
plukovníka Phillipsa dohliada
Carterová na výcvikový
program Supervojak a potom
aj na útoky Howling
Commandos proti Hydre.

Výstrižok z novín
s fotografiou Peggy

KOMPAS STEVA ROGERSA

Odznak S.S.R.

Agentka Carterová dohliada na tréning kandidátov projektu
Znovuzrodenie v Camp Lehigh. Na začiatku svojej kariéry
bola predmetom sexistického zaobchádzania od svojich
podriadených aj nadriadených, ako aj posmešných
poznámok o jej britskom pôvode.

FAKTY
Uniformu
s elegantnou
priliehavou sukňou
nosí hrdo

Zlaté gombíky má
stále vyleštené

> Agentka Carterová nosí pištoľ Walther PPK, ktorú použije na zastavenie
unikajúceho šoféra zabijaka z Hydry Heinza Krugera. Táto pištoľ je jej
poznávacou zbraňou dokonca aj počas pôsobenia v S.H.I.E.L.D.e.
> Peggy je skúsená bojovníčka na boj zblízka, za tie roky sa naučila
mnoho rozličných bojových techník.
> Carterovej manžel bol jedným z tisícov mužov, ktorých počas 2. svetovej
vojny zachránil Steve Rogers.
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Vlasy upravené
do vĺn

VO VEDENÍ
Agentka Carterová je skvelá strelkyňa a počas misií nezostáva vzadu.
Vyzbrojená svojím samopalom Thompson vedie Howling Commandos
do centrály Hydry v Alpách. Vo vedení takýchto nebezpečných misií
pokračuje aj počas svojej kariéry v S.H.I.E.L.D.e.

Peggy prechováva k Stevovi Rogersovi hlboké city,
ale povinnosti im bránia v romantickom vzťahu.
Vediac, že Steva už možno nikdy znovu neuvidí,
využije svoju poslednú príležitosť a pred
tým, ako na takmer 70 rokov zmizne, ho
pobozká.

Presná dokonca aj
keď pri strieľbe drží
zbraň na bedrách

ZALOŽENIE S.H.I.E.L.D.U
Po 2. svetovej vojne pošlú agentku Carterovú
pracovať do centrály S.S.R. v newyorskom Brooklyne.
Agent John Flynn ju pridelí na dešifrovanie kódov
a analýzy, ale odmieta ju poslať na misie v teréne,
pretože verí, že ako ženu si ju ponechali len zo súcitu
nad jej stratou Steva Rogersa. V jeden neskorý večer
sa ale vydá na misiu, aby ukradla chemickú zbraň
známu ako Zodiac. Po tom, čo sa jej to podarí,
Flynnovi zavolá Howard Stark a oznámi mu,
že Carterová bude pomáhať viesť novú
spravodajskú agentúru S.H.I.E.L.D.

Jednoduchý, ale elegantný
profesionálny odev

Peggy Carterová zostane v S.H.I.E.L.D.e a správa sa čestne
dokonca aj vtedy, keď ho postupne rozkladá zvnútra Hydra.
Dohliada na misie v teréne Hanka Pyma ako Ant-Mana
a je nešťastná, keď zistí, že jej kolegovia Howard Stark
a Mitchell Carson proti Pymovi intrigujú.

V posledných rokoch života Carterová bojuje
s alzheimerom a vo veku 98 rokov zomiera. Pohreb má
vo svojej obľúbenej londýnskej katedrále. Zúčastnia sa ho
bývalí agenti S.H.I.E.L.D.u, viacerí vysokí predstavitelia,
jej praneter Sharon Carterová a Steve Rogers.
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RED SKULL
Johann Schmidt je ambiciózny nemecký vedec a nacistický dôstojník
zaujímajúci sa o severskú mytológiu a nadpozemské sily. Nacisti si všimnú
jeho nádejný potenciál už v mladom veku a vodca ich ochranného oddielu
Schutzstaffel (SS) sa ho ujme ako chránenca. Schmidt stúpa po rebríčku
hodností, zabije Ernsta Kaufmanna, vodcu nacistickej divízie špeciálnych
zbraní, a prevezme jeho zdroje do svojej vlastnej rozvíjajúcej sa vedeckej
divízie – Hydry. Keď sa Schmidt dozvie o výskume Dr. Erskinea zameranom
na vytvorenie supervojakov, unesie ho a sám si sérum vezme. Získa tým
fyzickú odolnosť a prenikavú myseľ, ale ostane po ňom príšerne zjazvený.

V marci 1942 pri hľadaní Tesseractu –
mocného asgardského artefaktu, Schmidt
vyplieni budovu starého kostola v nórskom
Tønsbergu. Nedal sa oklamať falošnou
návnadou a objavil ten pravý. Nacisti boli
posadnutí mystickými artefaktmi moci, no
Schmidt Hitlerove pátrania, v porovnaní
s týmto, považoval za hon po obyčajných
„čačkách“.

Zafarbenie okolo
očí naznačuje pod
povrchom kože
červenú tvár

Uniforma nacistického
vedeckého
dôstojníka, člena SS

Červený lem
zdôrazňuje elegantný
strih saka

Vizuálne zobrazenie moci
Tesseractu

STAROVEKÁ KNIHA
Pozemská verzia Knihy Yggdrasilu (bez
magických vlastností) rozpráva príbeh
Deviatich svetov Asgardu a históriu
Odinovej rodiny. Jej predchádzajúci
strážcovia ju považovali za mytológiu.
Schmidt sa vďaka tejto osvietenej
knihe dozvie viac o Tesseracte.

VODCA HYDRY

Zásobník na náboje je
vsadený do rukoväti

SCHMIDTOVA PIŠTOĽ
Schmidt nosí poloautomatickú pištoľ Luger P08 nemeckej
výroby, populárnu medzi nacistickými dôstojníkmi. Neskôr ju
vymení za podobnú novú zbraň poháňanú energiou z Tesseractu,
ktorú preňho vyrobí hlavný vedec Hydry Dr. Arnim Zola.
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Po incidente so Sérom supervojaka Schmidt
nosí masku, aby zakryl svoju zjazvenú tvár.
Neznáša Hitlera a nacistov pre to, že ho
prehliadajú a považujú ho za obmedzeného
primitíva. Tam, kde oni vidia kúzla, on vidí vedu
a s ňou aj moc dobyť a zmeniť svet. Svojich
podriadených inšpiruje merateľnými výsledkami,
kým Hitler nedokáže ani len nakŕmiť svoju
armádu. Schmidt rýchlo povýši Hydru z malého
vedeckého oddelenia na vojenskú organizáciu
konkurujúcu nacistickej strane.

Vyleštené kožené
čižmy

Hlava znetvorená
neotestovaným Sérom
supervojaka

ZBRANE POHÁŇANÉ TESSERACTOM
Keď získa Tesseract, Schmidt nariadi Dr. Arnimovi Zolovi, aby jeho
energiu využil vo svojich vynálezoch. Niektoré vznikli úpravou
existujúcich zbraní, iné sú novými návrhmi. Keď sa nacistickí
funkcionári dožadujú ukážky, Schmidt ich s radosťou odparí pomocou
svojho nového dela.

Smrtiace delo

Z hlavne strieľa modrá
energia Tesseractu

FAKTY

RED SKULLOVO ODHALENIE
V roku 1943 natrafí Johann Schmidt počas
prehliadky jednej zo svojich tovární na zbrane
na Kapitána Amerika a Buckyho Barnesa. V snahe
zastrašiť ich využije príležitosť na odhalenie svojej
príšernej tváre ako Red Skull. Teraz s novou vervou
vedie Hydru už bez masky. Ale keď si Kapitán
Amerika a Howling Commandos vo vojne upevňujú
svoju pozíciu, Red Skullova pozornosť sa obráti
z Európy na možný katastrofický útok na Ameriku.

Cenná strieborná spona
na opasku so znakom Hydry

> Red Skull vyvoláva strach
nielen medzi spojeneckými silami,
ale aj vlastnými mužmi – je
známy tým, že na mieste zastrelí
tých, ktorí neplnia jeho plány.
> Po tom, čo chytí Tesseract holou rukou, Red Skull zmizne.
Je vyhostený do Vormiru, kde je odsúdený stať sa na desaťročia
strážcom Kameňa duše.

Otvorená horná časť
umožňuje lepší prehľad
situácie

SCHMIDTOVO COUPÉ
Schmidtovo auto vyrobené na zákazku o ňom veľa vypovedá. Vyzerá
skvelo na slávnostných prehliadkach, ohuruje ním manažment
továrne a medzi kolegami vyvoláva závisť. Vďaka silnému motoru
a obrnenému trupu ním prejde aj cez bojové zóny.
POHĽAD SPREDU

Špeciálne merače kvôli
motoru poháňanému
Tesseractom

Kožený kabát, súčasť
uniformy Hydry

HYDRA

Doktor Zola neúnavne pracuje
vo svojom laboratóriu, aby vložil
nekonečnú energiu Tesseractu
do svojich moderných vynálezov.
Teší sa z možnosti vytvárať nové
technológie a nezaujíma ho, na aké
hrozné účely budú jeho výtvory
využité.

Hydra je na začiatku vedeckou divíziou nacistického Schutzstaffel (SS),
ktoré je najmocnejšou organizáciou v nacistickom Nemecku, neslávne
známou sledovaním, bezpečnostným aparátom a rozsievaním strachu.
Hydru založil Johann Schmidt (neskôr zvaný Red Skull) s podporou
vedenia SS. Pod Schmidtovým vedením Hydra vybuduje armádu, ktorá
súperí s Hitlerovou a odštiepi sa od nacistického režimu s vlastným plánom
na ovládnutie sveta. Schmidtove ambície desia aj nacistov. Keď sila
nacistického Nemecka ochabuje, zdá sa, že Hydra je na pokraji toho, aby
ho nahradila.

Chápadlá znázorňujú
šíriaci sa dosah
Hydry

ÚTOČNÁ PUŠKA ZOLANATOR
2000X

Klobúk so širokým
okrajom

Predná rukoväť
ZNAK HYDRY
Zásobník na muníciu

VOJACI HYDRY
Vojaci Hydry sú fanatici. Uctievajú Red Skulla
ako vodcu kultu, prisahajúc úplnú oddanosť
jemu i organizácii. Väčšinou sú to bývalí
nacistickí vojaci, ktorých teší predstava Red
Skullovej vízie svetového poriadku za pomoci
úžasnej moci technológie.

DR. ARNIM ZOLA
Okuliare tlmia
oslepujúce
svetlo
vychádzajúce
pri paľbe zo
zbraní

Dr. Arnim Zola je brilantný vedec Hydry
a zástupca Johanna Schmidta. Vďaka
Zolovým inováciám použitím nadpozemského
artefaktu menom Tesseract sú technológie Hydry
o desaťročia popredu oproti tým spojeneckým.
Po tom, čo Kapitán a jeho Howling Commandos
zničia továrne na zbrane patriace Hydre, Zola
nakoniec Schmidta zradí a vydá ho Spojencom,
aby sa sám zachránil. A potom
prebuduje Hydru podľa
vlastných predstáv.

Puzdrá
na muníciu
Útočná zbraň
Arnimhilation 99L
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Odznak
Hydry

MINIPONORKA FIESER
DORSCH

Hák na vytiahnutie
žeriavom

Predný
klzák

Kokpit so
spevneným sklom

VOZIDLÁ HYDRY
Všetky vozidlá Hydry sú človekom vyrobené
technológie s tajomnými prvkami: bežné stroje
vylepšené použitím energie a materiálov získaných
z Tesseractu. K takýmto vylepšeniam patria vyspelé
pohonné systémy, miniatúrne zdroje energie a ničivé
energetické zbrane.

Hlboký dezén
na drsné lesné
cesty

Sedadlo vodiča
(žiadni spolujazdci)

Vertikálna
stabilizačná plocha

Hydropulzný
motorový podves

Zamýšľaný cieľ je
namaľovaný vpredu
na lietadle

Vrtuľa odmontovaná
kvôli údržbe

PARAZIT Z DIELNE HYDRY
Parazity Johanna Schmidta sú v podstate lietajúce bomby
s ničivejšou silou ako majú jadrové zbrane. Každú z nich musí
ovládať samovražedný pilot. Prevážali ich v skupinách po ôsmich
na palube superbomdardéra Valkýra, aby ich potom vypustili nad
Amerikou.
Komunikačná
anténa

Ťažké delo
Grendel 900

MOTORKA LINDWORM-5
Bojové motorky Hydry sú opancierované a vybavené párom
energetických diel. Používajú sa na hliadkovanie ciest vedúcich
k základniam Hydry, aby sa k nim nemohli ľahko dostať spojenecké sily. Názov
„Lindworm“ pochádza z germánskeho označenia pre draka, pretože občas zvyknú
spontánne vzplanúť.

FAKTY
> Pri pozdrave v Hydre sa
zdvíhajú obe ruky a zakričí
sa „Hail Hydra!”
> Pred skončením vojny
sa členovia Hydry infiltrujú
do Sovietskeho zväzu.

TANK Z DIELNE HYDRY
Tank Hydry je vyrobený podľa série obrnených vozidiel
Leichter Panzerspähwagen nemeckej armády, ale
má doplnok vo forme silnej energetickej zbrane,
ktorá dokáže prestreliť tie najpevnejšie obrnenia
spojeneckých vozidiel. Ale kvôli mnohým slepým
uhlom môže byť zničený peším vojskom.
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HOWLING
COMMANDOS
Jednotka Kapitána Amerika v 2. svetovej vojne je známa pod menom
Howling Commandos. Okrem jeho starého priateľa Buckyho Barnesa
sa Kapitán po prvýkrát stretne s odvážnymi mužmi, ktorí sa stanú členmi
jeho tímu, pri tom, keď ich vyslobodí zo zajatia v továrni na zbrane
patriacej Hydre. Krátko nato vytvorí jednotku a vedie ich tajné útoky
na Hydru po celej okupovanej Európe. Napriek vynikajúcej technológii
Hydry je výprava tímu úspešná. Ich posledné víťazstvo má ale trpkú
príchuť – stratia Buckyho i Kapitána.
Pletená vlnená šiltovka
Armády USA

Operácie Howling Commandos sú koordinované z európskej centrály
Strategických vedeckých rezerv (S.S.R) sídliacej v bunkri na ulici King Charles
v Londýne. Pracujú tu plukovník Phillips aj agentka Carterová a Howard Stark má
laboratórium hneď vedľa.
Dum Dumove
typické fúzy
Inovatívny typ pušky
„bullpup“ (so zásobníkom
umiestneným za spúšťou)
Skvelé
ovládanie
spúšte

Po ich vyslobodení sa budúci Howlers odídu zotaviť
do Londýna. V krčme Whip & Fiddle ich Kapitán Amerika
požiada, aby sa pridali k jeho tímu. Falsworth sa prihlási prvý,
lebo to znie ako „zábava“. Dum Dum nakoniec súhlasí, ale
trvá na tom, aby im najskôr Kapitán Amerika zaplatil pitie.

Vlnené
vojenské
nohavice

DUM DUMOV
PEVNÝ KLOBÚK

Jeho okraj už zažil
lepšie časy

NOČNÁ MORA HYDRY
Po infiltrovaní sa na základňu Hydry Kapitán
objaví mapu s polohami všetkých jej zariadení.
Vytvorí plán systematického útoku Howling
Commandos na všetky základne Hydry
v Európe. Ničia ich jednu po druhej
a dokonca zajmú Arnima Zolu, pravú ruku
vodcu Hydry Johanna Schmidta, hoci pri
tom prídu o Buckyho. Zola im prezradí
polohu Schmidtovej tajnej centrály, a to
povedie k ich konečnému útoku. Schmidt
unikne a Kapitán ho prenasleduje, ale potom
obaja zmiznú a Howlers tak zostanú v smútku
za svojím vodcom.
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Samopal
Zolanator
2000X
z Hydry

JIM MORITA
Japonský Američan Jim Morita je z Fresna
v Kalifornii. Ako rádiový a technický expert
tímu skúma zariadenia Hydry a odpočúva ich
komunikáciu.

JACQUES DERNIER
Pred tým, ako stretol ostatných členov Howling
Commandos, bol bývalý účastník francúzskeho
odboja Jacques Dernier zajatý v Marseille.
V tíme je expertom na výbušniny.

DUM DUM DUGAN
Drsný Newyorčan Timothy „Dum Dum“ Dugan je
blízkym priateľom Buckyho Barnesa. Po tom, čo
Bucky a Kapitán Amerika v roku 1945 zmiznú,
prevezme vedenie tímu.

VYBAVENIE JEDNOTKY
Howard Stark vyvíja výzbroj pre Howling Commandos vo
svojom laboratóriu S.S.R. Tam navrhne tak prototyp štítu pre
Kapitána Amerika, ako aj špeciálne zbrane na misie tímu.
Stark skúma technológie Hydry, ktoré komando skonfiškuje.
Keď sa preukáže, že nadpozemská energia z Tesseractu je
na použitie príliš nestabilná, stane sa posadnutým získaním
Tesseractu samotného.
Magnetický plát

Gaštanovohnedá
britská výsadkárska
baretka

Nádoba
s výbušninou

BOMBA
Howard Stark vyrobí pre komando túto prenosnú
magnetickú bombu na umiestnenie na vozidlá Hydry.
Jacques Dernier je v tíme najväčším odborníkom
na výbušniny, preto sa zvyčajne na túto úlohu podujme.

Čiapka posádky
Americkej pechoty

Kapitán Amerika dovolí, aby ho zajali, a Howling Commandos ho nasledujú
do centrály Hydry v Alpách. V tejto vysoko technologicky vybavenej základni
sa stretnú zoči-voči s elitnými vojakmi Hydry, dúfajúc, že chytia Schmidta
a Hydru zničia.

FAKTY
Útočná zbraň
Arnimhilation
99L z Hydry

Kožené
výsadkárske
čižmy

JAMES MONTGOMERY
FALSWORTH
James Montgomery Falsworth je výborný
stratég. Pred tým, ako ho Hydra zajala,
slúžil v 3. nezávislom parašutistickom
regimente Jeho Veličenstva.

BUCKY BARNES
James Buchanan Barnes je v Howling Commandos
ostreľovačom. So Stevom Rogersom sú nerozlučnými
priateľmi od roku 1930.

GABE JONES
Absolvent Howardovej univerzity Gabe Jones je
z Maconu v Georgii. Hovorí po nemecky a francúzsky
a je v tíme odborníkom na ťažké zbrane.

> Dum Dum pokračuje v službe vlasti aj po vojne,
najskôr v S.S.R. a potom ako člen protiteroristickej
agentúry S.H.I.E.L.D.
> Falsworth je v tíme jedným z najviac
vyznamenaných. Má Africkú hviezdu, Rád Barmy,
Medailu za obranu aj Vojenskú medailu.
> Bucky je jediným členom jednotky, ktorý je
na zozname padlých v boji.
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