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Podle učení mágů a filosofů existují tři království. První 
je Království Férie, Království Staršího lidu, země kouzel 
a Sídhe. Druhé je královstvím lidí, světa, jaký známe a 
kde britské Impérium vládne mořím i zemím. Králov-
ství třetí je potom stínem království druhého. Stínem, ve 
kterém známé a důvěrné věci dostávají jiné, často velmi 
bizarní podoby. Stínem, do kterého se utíkají ti, kdo již 
více nemohou žít v ostatních královstvích. Je Králov-
stvím zatracení, zemí Prokletých a vězením, které drží 
ty, kteří sem propadli. Nebe a Peklo stojí mimo toto 
rozdělení, protože jsou částečně všemi královstvími a 
částečně žádným.

Třetí království je světem kouzel. Na první pohled je podobný našemu 
světu… možná o nějakých sto, sto padesát let dříve. Na druhý pohled 
ale zjistíme, že mnoho věcí je zde jinak. Jména mají magickou moc a 
lze je ukrást nebo prodat, stejně jako vzpomínky, smysly či (jak mno-
zí tvrdí) lásku. Říkanky a básničky jsou skutečnými zaklínadly. Všude 
žijí duchové a další podivná stvoření. Každý, kdo tu žije, se v kouzlech 
vyzná alespoň zběžně a magie je ve Městě na každém kroku. Ovládají 
ji prakticky všichni, kteří se tu narodili a výjimečně i někteří z nově pří-
chozích, ale mágů je ve Třetím království málo. Většina z lidí nadaných 
magickou mocí totiž ovládá pouze jeden nebo několik aspektů tohoto 
umění. Mágové naproti tomu mají vlohy splétat magickou energii všech 
aspektů a po těžkém a dlouhém studiu mohou prolomit magické brány, 
strážící jednotlivé tajemství kouzel. Jsou nadáni strašlivou mocí, ale tato 
síla je zároveň jejich prokletím. Jsou vystaveni hrozivým nebezpečím a 
nástrahám, které na ně číhají ve stránkách kouzel i ve Městě. Neustále 
musí bojovat o svůj život a zdravý rozum, ohrožovaný strašlivým spo-
jením s tímto tajemným světem, které nelze zpřetrhat. Nemálo mágů 
zešílelo nebo si vzalo život pro děsivé břímě, jehož rozsah nemůže běžný 
člověk vůbec pochopit. Toto nadání se dědí v několika nejstarších rodi-
nách a domech. Jen velice výjimečně se s ním narodí někdo jiný, ale z 
nově příchozích, kteří nepřišli na tento svět s magií Třetího království v 
žilách, není mágem nikdo.

Žijí zde mnozí, kteří sem zabloudili z druhého království i tací, kteří se 
tu narodili a o těch, kteří mohli odejít, se tu vypráví legendy. Přechod 
mezi královstvími je totiž skoro nemožný, a když už, tak pouze směrem 
dolů. Jediní, kteří mohou přicházet a odejít jsou Sídhe, kteří znají skryté 
stezky, které jsou lidem zapovězené. Chodí sem, jen když musí a neradi. 
Třetímu království se vyhýbají a vidět na ulicích Města elfa nebo skřítka 
je naprosto neobvyklé – a i když sem přijdou, jen zařídí to, co potřebují 
a rychle odcházejí pryč.

Třetí království je také světem stínů. Ti, kdo se nenarodili s talentem 
nebo do dobré rodiny (což zde často znamená jedno a to samé), žijí jako 
námezdní dělníci, chudáci a žebráci. Noc pohlcuje neopatrné a slabé a 
v lesích žijí příšery. A z druhého království sem přichází stále více a více 
duší.

Čas se ve Třetím království chová zvláštně. Říká se, že ve Městě neplyne 
všude, pro každého a vždy stejně. Celkově se zdá, jako by království stálo 
stranou Času, protože sem přicházejí a žijí lidé ze všech historických 
období Druhého království – není problém na ulicích potkat římského 
legionáře ve zbroji, středověkého rytíře, husara s šavlí nebo renesanční-
ho šlechtice. Zatoulali se sem i skřeti a trolové, jejichž osud už je spojen 
s lidským.

Všichni Zatracení žijí v ohromném a rozlehlém Městě, které je obklope-
no ze všech stran tajuplným Hvozdem.
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Na ulice města začaly tiše dopadat první sněhové vločky. 
Lehoučký a tichý zvuk, který snášející se vločky vydá-
valy, zněl jako lehké šustění. V temné vedlejší uličce, z 
jedné strany kryti starým kamenným schodištěm domu, 
choulily se k sobě dvě děti. Děvče, snad třináctileté, ve 
starých obnošených letních šatech, zašpiněných od sazí, 
drželo v náručí asi dvouletého chlapce. Dívčiny rysy byly 
pěkné, ale propadlé a vyhublé. Na první pohled bylo vi-
dět, že už dlouho nejdela a je k smrti unavená. Její obli-
čej s výrazem krajního, niterního zoufalství byl od sazí, 
stejně jako její šaty. Chlapec, kterého svírala v náručí a 
snažila se jej chránit před chladem, přestože sama se třás-
la zimou, spal. Usnul před chvílí, když předtím dlouho 
plakal hladem. 

Bratr a sestra se k sobě tiskli pod schodištěm starého cih-
lového domu, zatímco kolem nich sněžilo a do ulic se 
vrátil noční chlad. Děvče tiše, usedavě plakalo, protože 
vědělo, že nemohou dožít rána a zde na chladné dlažbě 
zemřou zimou a hladem. Zapomenutí, stejně jako za-
pomenutí žili. Jejich rodiče zahynuli před rokem, a oni, 

kteří se už narodili v tomto světě bídy, se od té doby po-
řádně nenajedli. Oba byli podvyživení a vyhublí. Děvče 
pracovalo v továrně šestnáct hodin denně a vydělalo jim 
oběma alespoň na skývu starého chleba, ale přede dvěma 
dny se vyčerpáním zhroutila a z továrny ji vyhodili na 
ulici. Od té doby umírali. Byla to otázka času, ale bez 
jídla a přístřeší se rána nedožijí. Chlapec byl příliš malý 
na to, aby si to uvědomil, ale děvče sebou polekaně trha-
lo, kdykoli zaslechlo tikot hodin, protože vědělo, že kaž-
dým jejich úderem se přesouvají do náruče smrti. Viděla 
za ozubenými kolečky a ručičkami oči smrtky, která na 
ně shlíží. Pološílená hlady a únavou utíkala městem jako 
smyslů zbavená. 

Teď seděli tady a čekali na smrt. Pohladila spícího bratříč-
ka po hlavě a slzy jí znovu vyhrkly do očí při pomyšlení 
na to, že zemře. Vlastní smrt ji ani tak neděsila. Byla příliš 
vyčerpaná, aby se s ní prala, aby bojovala o život, který jí 
utíkal mezi prsty s každým dechem, který ji připravoval o 
teplo jejího těla...

Město

Město je rozlehlý labyrint, kde ve stínu vysokých věží přežívají ti, kteří se ocitli ve Třetím království. Je plné úzkých nepřehledných 
uliček vrstevných na sebe, továren chrlících dým a hradů mocných, které proměnily celé městské části v pevnosti. Jako u ledovce, 
velká část Města se rozkládá pod zemí, kde se táhnou ulice a čtvrti, které jsou v temnotě pod Městem osvětlovány pouze matným 
leskem petrolejových lamp. 

Zdejší privilegované rodiny, mágové a místní šlechta si vždy budovali svá sídla přímo ve Městě. Postupně vytvořili pevnosti ve 
městě a navzájem se proti sobě vymezovali vysoko čnějícími kamennými věžemi. Šlechtická sídla, připomínají hrady vystavěné 
v městské zástavbě, přímo mezi nuznými příbytky chudiny a křivolakými, temnými a špinavými uličkami města. Jejich brány 
jsou okovány ocelí a ve dne v noci je hlídají sluhové domu s pochodněmi v rukou. Jejich zdi jsou zdobeny děsivými chrliči, které 
jakoby vytesala z kamene ruka šílence. Ve městě se vypráví, že do některých jsou zakletí strašliví strážní démoni, kteří hlídají dům 
a vetřelce rozsápají drápy studenými jako kámen. 
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Ve městě panuje stále přítmí, prozařované mihotavě blikajícími lampami, které 
ve tmě a věčné mlze, ležící nad městem, vypadají jako majáky naděje mezi tmou 
a nicotou. Vlhké, dlážděné ulice jsou pokryty špínou a křivolaké uličky jsou často 
tak úzké, že člověk nemůže ani natáhnout paže, aby se nedotýkal starých, odro-
lených cihlových zdí domů, ze kterých opadala omítka. Zdi jsou navzájem od 
sebe podpírány prampouchy, které zabraňují ve výhledu na zatažené a nevlídné 
nebe. Samo město připomíná bludiště. Úzké uličky jsou uspořádány nepocho-
pitelným způsobem, neustále se lomí, stoupají po ostrých schodech lemovaných 
hrubým litinovým zábradlím, které rezaví a rozpadá se, a opět klesají, klidně o 
několik pater jen proto, aby opět vystoupily a napojily se na další z temných uli-
ček. Město se je sevřeno ze všech stran Hvozdem a nemá se kam rozrůstat, zako-
pává se proto do země. Pod ulicemi na povrchu se prostírají další ulice, uličky a 
chodby pod zemí. Často jsou nad sebou tři patra ulic, uliček, sklepení, kanálů a 
domů, které jsou propleteny v nepřehledné změti, pod kterými jsou neobývané 
důlní chodby, staré šachty, opuštěné sály a jeskynní systémy. Dohromady tvoří 
složitý labyrint, ve kterém se není snadné vyznat. Uličky jsou prosycené magií a 
kouzly a v přítmí osvětleném petrolejovými lampami přebývají duchové a stíny. 
Přímo pod městem také leží Katakomby, které nevybudovala ruka člověka. Když 
sem přišli první lidé, Katakomby už tu byly - tiché, rozlehlé a opuštěné svými 
tvůrci. Obyvatelé Města sem ukládají své mrtvé k věčnému odpočinku a Kata-
komby jsou dnes rozlehlým pohřebištěm v temnotách pod světem.

Továrny a slévárny ve Městě chrlí 
nepřetržitě k obloze dusivá oblaka 
dýmu, která zastiňují nebe. Složité a 
mohutné stroje chrlící žhavou páru 
pohánějí obrovitá ozubená kola, pře-
vody a dunící písty. Dělníci od hla-
vy k patě pokrytí mourem a sazemi, 
kteří jsou v temnotě továrních hal 
ozářeni výhněmi kotlů, přikládají ne-
ustále uhlí na oheň, aby udrželi žár 
pohánějící mechanické stroje. Jejich 
strojní lomoz, skřípění a úpění kovu 
o kov naplňuje továrny a slévárny ve 
dne v noci strašlivým hlukem a ra-
chotem. V továrnách je zaměstnáno 
mnoho obyvatel Města, protože musí 
běžet nepřetržitě, aby vyrobily vše, co 
Město potřebuje. Práce je to těžká, 
nebezpečná a málo placená. Málokdo 
vydrží dlouho a často si dělníci odná-
šejí podlomené zdraví za mizernou 
almužnu. 

Na sychravých ulicích Města přespávají mezi 
hromadami odpadků nuzní obyvatelé města - 
žebráci, mrzáci i chudí lidé v neštěstí. Často 
jsou to celé rodiny s malými dětmi, chvějící-
mi se zimou. Obyvatelé, kteří procházejí po 
ulicích, patří většinou ke spodině, i když se 
v davu občas mihne někdo v lepším obleku 
a padnoucích šatech – kupec, mág nebo snad 
továrník. V davu prochází malátní mrzáci v ro-
zedraných hadrech s příšerně prázdným a ode-
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vzdaným výrazem, kteří žadoní o skývu suchého chleba, lidi na-
kažení cholerou, která jim pozměnila tváře neodvratnou smrtí 
do umrlčích masek. Dříve mohutně stavění muži, které nemoc 
proměnila na trosky a kteří jsou vyzáblí jako smrt sama, děvča-
ta sotva odrostlá dětským střevícům, stejně jako ženy, které se 
dřou v továrnách, pokašlávají a utírají si krev od úst špinavými 
kapesníky. Proplétají se davem a se zoufalstvím v očích čekají 
záchranu, která nikdy nepřijde. Sem tam se v davu mihnou i 
skřeti nebo trollové v nuzných hadrech, kteří se vrací z továren 
a sléváren nebo odjinud. Působí stejně žalostným dojmem jako 
lidé a stejně jako oni i bez východiska. Jejich tváře jsou propadlé 
hladem a v očích se jim zračí zoufalství. Lidé v davu mají staré 
obnošené šaty, mnohokrát spravované a záplatované, pobledlé 
tváře a těkající a nedůvěřivé oči. Domy i ulice Města obchází 
cholera a každé ráno rachotí ulicemi zapáchající kára na mrt-
voly, vedená starým skřetem v černých hadrech s rouškou přes 
nos i ústa, aby sesbírala těla těch, kteří v noci zemřeli. Říká se, 
že sama cholera obchází městem v bílé masce a dlouhém rudém 
plášti. Kupy mrtvol jsou každý den pohřbívány v hromadných 
hrobech posypaných vápnem, které jsou kopány ve stínu Hvoz-
du.

Moc ve Městě drží nejpřednější šlechtické rody a domy mágů, při-
čemž nejvyššími správními orgány je Rada a Kapitula. Místa v nich 
jsou určena podle starého klíče, který ne úplně odpovídá současnému 
rozložení sil. Některé nejmocnější rody v nich nejsou zastoupeny, za-
tímco tři křesla jsou již několik desítek let prázdná, protože tyto domy 
jsou zničeny a není naživu nikdo, kdo by na ně mohl vznést nárok. 
Hranice pravomocí mezi Radou a Kapitulou nejsou jasné a jsou před-
mětem neustálých sporů a hádek. Jednotliví vládcové domů a šlech-
tici jsou chorobně ctižádostiví a zuří mezi nimi prakticky nepřetržitě 
souboj o moc. Hádky, skryté války a spory mezi členy Kapituly a rody 
jsou na denním pořádku. Jejich vzájemné vztahy jsou plné neklidu, 
diplomatického vyjednávání, tajných intrik, vražd, atentátů, skrytých 
i otevřených šarvátek a bojů, které se nezřídka přenesou do ulic. Čest 
je běžně na prodej a věrnost nebo loajalita jsou pojmy, které ve Městě 
málo znamenají – rody, mágy i významné velitele zajímají pouze vlast-
ní zájmy a prospěch a zrada je tu běžná. Ve Městě neexistuje žádné 
centrální právo – ozbrojenci každého ze šlechticů nebo domů dohlíží 
na pořádek ve čtvrtích pod svým vlivem a slovo každého z nich je 
v jejich panství zákonem. Mezi nejvlivnější lidi ve městě patří Lady 
Lockwoodová, Paní klíče; děkan Černé akademie Gyr Falkon; Lord 
Gaeth; Lord Weylan, Strážce Knihovny, legenda a autorita mezi Lordy 
a Lord Falathorn, Strážce Pečeti a Tajemství chodeb. 
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Hvozd

Hranice Města vede jen pár kroků od posledních domů a vytyčuje ji temná hradba 
stromů, která se za nimi vypíná. O krok dál už začíná Hvozd - strašidelný, nebezpeč-
ný a tajemný ve svém strnulém tichu. Je domovem vlků, duchů, strašidel, ale sídlí tu 
také tvorové temnot pod světem, přízraky a bytosti, které nemají jména a o kterých 
pověsti nemluví. Většina stromů má černou kůru a je nepřátelská. Jejich kořeny jsou 
propletené a stromy samy jsou pokřivené. Sklánějí se nad lidské příbytky a natahují 
spáry větví k příchozím. Pod korunou hustých černých listů je věčná noc. Lidé tu až 
na výjimky nežijí a málokdy sem chodí. Občas se sem odváží jen horníci pátrající po 
železné rudě nebo dobrodruhové, jinak nikdo, je-li sám a neozbrojen. Mnoho z těch, 
kteří vkročili do jeho stínu, se už nikdy nevrátilo.

Ve Hvozdu je vidět v dálce několik prastarých hradů, obklopených mlčen-
livými stromy. Pokud je kdysi postavili lidé, pak byly opuštěny ještě dříve, 
než kam paměť sahá a kromě jediného se o nich neví skoro nic. Ten zabral 
pro sebe baron Leufryn, bývalý zloděj snů a vyvrženec, který sem utekl a 
vzal si jej za sídlo. Vypráví se, že uzavřel smlouvu se stíny a z šeptání Hvoz-
du postupně zešílel, ale kdo ví - o Hvozdu se máloco dá říct jistě. 

Hvozd obklopuje Město ze všech stran a ani z nejvyšších věží nelze dohléd-
nout jeho konce. Je neprostupný a zrádný – tvrdí se, že nikdo ho ještě nepro-
šel a že žádný konec ani nemá. Mezi domy a lesem je prázdný prostor, proto-
že lidé se bojí stavět domy ve stínu Hvozdu a nevěří mu. Moře mlčenlivých 
stromů, které Město obklopuje, je zároveň jeho hranicí i vězením. 
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Šílený Gal

„Tak ty bys rád věděl něco víc vo tomhle Šíleným Galo-
vi? Obrátil ses na správnýho člověka, kamaráde - málo-
kdo ví vo Městě víc než já... dyž mi koupíš pití, řeknu ti 
co vím… á, výborně, díky… tak teda Šílenej Gal. 

Míval tady dole takovej jako krámek s magickýma 
potřebama a údajně to bylo extrovní zboží. Pak to ale 
musel zavřít, páč ho vodvedli do blázince. Vod tý doby 
jim tak střídavě zdrhá a střídavě ho chytaj, ale má do-
cela štístko, takže v blázinci netráví víc jak tak jeden 
tejden z pěti. Vono, tenhlecten Gal je kompletně, šíle-
nej, víme? Vono se mu Šílenej Gal neříká jen tak. Viděl 
sem ho jenom párkrát, ale ten chlap je naprosto šílenej, 
kamaráde – naposledy se se mnou vodmítl bavit, pro-
tože nemám každou ponožku jinou a vařil si k večeři 
hřebíky. Fakt magor. Jeden kluk z Nově příchozích mi 
tvrdil, že ho potkal v našem světě, než se sem dostal. 
Kliďánko bych mu věřil – podle některejch prej existuje 

ve všech třech královstvích najednou… a podle mě je 
na to šílenej dost, takže proč ne? 

Dohromady se jinak ale vo něm ví málo a najisto skoro 
nic. Vodkaď je nebo co je zač neví myslím nikdo. Jistý 
je, že ví víc než by vědět měl. V tý svý šílený kebuli 
ukrývá takový tajemství a vědomí toho co se stalo a 
stane, že je to až neuvěřitelný. Doma má furt to svoje 
magický nádobíčko a slyšel jsem, že v celým Městě ne-
najdeš lepší. Když potřebuješ informaci, kterou nikdo 
nezná, pak Gal by moh. Problém je, že je šílenej a vy-
dolovat to z něho není sranda… jojo…

Koupíš mi ještě pití?“
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Dům Lockwoodů

Erbem domu je černostříbrná šachovnice. Lockwoo-
dové ovládají jednu z menších, ale podstatných oblas-
tí Města a dědičně drží místo v Kapitule. Řemeslníci 
rodu jsou známí pro výrobu skvostných ledových čepe-
lí a zručnost v jemné mechanice. Vytvářejí velmi kva-
litní hodinové strojky a přesné mechanismy. Dům také 
v podstatě kontroluje volný trh s křišťály ve Městě a má 
jistý podíl zisků z prodeje snů a vzpomínek.

Lady Kaylin Lockwoodová,

Paní Klíče 

Lady Kaylin je jedinou dcerou starého Lorda Lockwoo-
da, který zemřel před dvěma lety. Je jeho jediným dítě-
tem, jeho pýchou i radostí a dědičkou domu Lockwo-
odů. Stejně jako její otec, i ona je mágem. Je to mladá 
dívka se smutnýma modrýma očima. Přes večerní šaty 
nosívá přehozený plášť v černé a stříbrné, barvách své-
ho domu, a dlouhé zlaté vlasy jí září jako slunce. Je 
úchvatně krásná a její krása podivně bodá u srdce. 

Ihned po smrti starého Lorda vyvstaly problémy, pro-
tože Gyr Falkon, děkan Černé akademie a frakce, která 
se vytvořila za ním, odmítla přiznat Lady Kaylin rodo-
vé místo v Kapitule. Přestože pozice jejího domu byly 
horší, Lady se pevně postavila za svá práva a spor mezi 
oběma skupinami se vleče už přes dva roky. Nejméně 
po dvacet let, od Války sokola, nedosáhly střety domů 
nikdy takového rozsahu. Velká většina členů Kapituly i 
Rady se přidala na některou stranu a neutrální zůstala 
asi jen třetina jejích členů. Otevřená válka se rozlila do 
ulic Města a bojovníci s odznaky klíče (který používají 
stoupenci a spojenci Lady Lockwoodové) a červeného 
trojúhelníku (Falkonova vlastního erbu, který užívají 
příslušníci jeho ligy) spolu svádějí zuřivé boje a šarvát-
ky.
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Gyr Falkon, 

Děkan Černé akademie a Mistr univerzity

Je to vysoký muž s černým plnovousem prokvetlým 
stříbrem. Jeho husté obočí stíní ostré dravčí oči a se-
tkává se nad zahnutým orlím nosem. Většinou chodí 
ve fraku s cylindrem, vždy pečlivě upraven a oblečen. 
Mezi lidmi se mu všeobecně přezdívá Černý děkan 
nebo Černý mistr, snad pro jeho zálibu v této barvě 
nebo pro Akademii, kterou představuje v Kapitule. 
Jeho erbem je rudý trojúhelník na černém poli.

Podle některých řečí, které se šíří, Falkon porušil Zá-
kazy a překročil hranici, kterou žádný mág překročit 
nesmí. Prý začal zkoumat a užívat magickou energii 
ze záhrobí a sílu mrtvých. Temná energie mrtvých 
je velice silná a dokáže svému uživateli prodloužit 
život, stejně jako mu přinést velkou moc, ale také 
jej postupně ničí. Aniž to člověk postřehne, přestává 
být sám sebou a začíná být ovládán zlem a mrtvými, 
které tak neprozřetelně vypustil ze záhrobí. Nikdo 
to neví přesně, protože Zákazy platí déle, než si kdo 
vůbec pamatuje, ale moudří se obávají, že takový 
mág ztratí navždy svou duši a stane se pouze prázd-
nou skořápkou ovládanou následovníky smrti, kteří 
jej ovládli. Možná jsou to ale jen pomluvy, které šíří 
jeho nepřátelé – důkazy nikdy předloženy nebyly. 

 Nepřátel rozhodně nemá nedostatek – jak na Aka-
demii, tak v Kapitule, kde tvrdě a jasně prosazuje 
vlastní koncepci a snaží se pro sebe nebo Akademii 
získat co největší vliv. Nemá mnoho přátel, ale má 
dobré kontakty a hodně lidí ve městě, především 
jeho bývalých žáků, mu dluží nějakou tu službu 
nebo maličkost a nebojí se toho využívat. Dosud ne-
jasným způsobem získává informace dřív než ostatní 
a říká se, že tajemství musí být hodně tajné, aby ho 
nevyšťoural Černý mistr. Bez skrupulí také sáhne 
k vydírání, je-li to nutné a přinese to prospěch jeho 
politické koncepci.
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Algar Eadward a Alger Eadward z Commaranu

„Vo kom, že to chceš vědět? Dva Sídhe s mečama? Myslíš Algara a Algera? Máš 
s nima nějakej spor, člověče? Jestli jo, tak s tebou nechci mít nic společný-
ho… kašlu ti na pití, jestli jdou po tobě, tak vocaď rychle zmizni! Ne, nebudu 
poslouchat, prostě běž vode mě… aha, jo… ty jim dlužíš peníze… tak to jo. 
Kdeže je to pití?

Fajn – Algar a Alger jsou bratři, alespoň co já vim. Můžou bejt klidně dvojčata, 
páč jsou skoro úplně stejní a vod sebe je nerozeznáš. Akorát jeden z nich se 
ohnání dvěma mečema a druhej jenom jedním obouruč. Jsou to jedni z mála, 
zatraceně mála Sídhe, který tu jsou. Sídhe tu většinou nezůstávaj, a když se vo-
bjeví, tak na chvíli. Tvrdívá se, že je ve vzduchu příliš mnoho smrti a necejtí se 
tu dobře. Může bejt. U elfů nikdá nevíš na čem seš… no a tihle dva tu zůstali. 
Nikdo neví proč – možná jsou to vyhnanci, možná tu něco hledaj nebo snad 
neví, jak se dostat zpátky… nebo nemaj kam. 

Každopádně jsou tady. Živí se jako nájemný 
šermíři a vobčas jako nájemný zloději snů, 
ale nikdy nepracujou pro nikoho dvakrát za 
sebou a vobjevujou se jednou tady a jednou 
tam. V šermu mečem se jim málokdo vyrov-
ná, nedaj se uplatit ani rozdělit. Loni v zimě 
je podtrhnul Mal Caduc a chtěl je voddělat 
místo platby. Jeho kusy se pak ještě měsíc na-
cházely různě po městě. Todle pak už víckrát 
nikdo nezkusil… viděl jsem na vlastní voči, 
jak se postavili davu, kterej chtěl lynčovat a 
upálit nějakou holku, co prej měla v žilách 
krev proklatejch Sídhe. Stáli tam sami dva 
proti vobrovský přesile a z jejich vočí šlehaly 
blesky zloby. Pak se mezi ně vrhli a viděl jsem 
jenom blýskající se meče… zůstali s tou hol-
kou stát sami… mezi hromadami mrtvol.

Ta tvoje povídačka vo tom, že jim 
dlužíš prachy je možná hezká, ale po-
kud mě neposlechneš, dávám ti po-
slední radu ve tvým mizerným životě, 
chlapče – nenaser je…“
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monsieur Crapaud, cestovatel, průzkumník a 
konstruktér řiditelných balonů v gondole nejnovějšího 
stroje Richard III., zaplaceného z peněz Crapaudova 
mecenáše, hraběte Richarda
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Nad zpěněnou hladinou moře zuřila sněhová váni-
ce, ve které nebylo vidět dál než na několik kroků. 
Na temném moři plavaly roztříštěné kry a ledová 
tříšť a vzduchem poletovaly hromady sněhu. Z bílé 
stěny se najednou vynořila majestátní loď, která pod 
plnými plachtami pospíchala tímto nečasem. Oko-
vaná příď rozrážela rozbouřenou hladinu a tříšť vody 
skrápěla její palubu. Lanoví a plachty jí pokrývala 
jinovatka a námraza byla vidět na celém škuneru. 

Loď byla zmítána mořem, ale neomylně si razila ces-
tu bouří a vyhýbala se ledovým krám, které ji hrozily 
potopit. Pod přídí škuneru Havran byla dřevěná so-
cha představující dívku, která jakoby vyrůstala z tru-
pu lodi. Dávný umělec vyryl její tvář do nejmenších 
detailů a zdálo se, jakoby snad dřevo žilo vlastním 
životem. Dva zelené diamanty vsazené místo očí zá-
řily lodi na cestu. 

Na přídi stál vzpřímeně vysoký muž v dlouhém 
plášti. Vlasy měl svázány do ohonu a vlály za ním, 
stejně jako plášť a vlající plášť mu dodával vzezření 
démona s vlajícími křídly. Jeho obličej byl ošlehán 
mořským větrem a byl zbrázděný několika jizvami, 
přesto stále vypadal mladě a jeho oči se dívaly pro-
nikavě. Stál na přídi a smál se větru a rozbouřené-
mu moři. Smál se bouři jako šílený, protože kapitán 
Jeremy Wayfarer miloval moře víc než svůj život a 
právě v takových chvílích, když příď rozrážela vzpě-
něné vlny a vítr ho šlehal do tváře, se cítil víc naživu 
než kdykoli předtím. Pro tyto chvíle žil, a když živly 
bouřily kolem něj, byl šťastný. 

Pak se podíval dopředu, zakřičel několik slov a uká-
zal rukou tam, kde se rýsoval mohutný ledovec, 
který se k nim rychle blížil. Jejich příď byla oková-
na ocelí a už v Portiomu ji vyztužili dalšími trámy, 
aby vydržela nárazy ledu, ale takto velký ledovec by 
mohl rozpárat bok a poslat je ke dnu. Socha pod 
přídí otočila hlavu naznačeným směrem a pak se 
lehce usmála a také přikývla. 

Jeremy věděl, že se už dál o ledovec nemusí starat. Ciara ho ještě nikdy 
nezklamala a on by nesvěřil řízení v tomto počasí žádnému jinému kor-
midelníkovi než jí. Byla zakleta do lodi už když ji postavili a byla jejím 
strážním duchem po delší dobu než on byl vůbec na světě. Dovedla je 
provést ledem i tmou a se svým tichým úsměvem dovedla Havrana vždy 
zpátky do přístavu. Občas se objevila na palubě v podobě mladé dívky se 
smutnýma zelenýma očima a mlčky se dívala z paluby na břeh nebo do 
dálek a zatím drahokamy na soše pohasly. Občas se připojila k důstojní-
kům na večeři v kapitánově kajutě, ale vždy jen potichu seděla, nejedla 
a smutně se rozhlížela. Jeremy o ní nevěděl nic a ona nikdy nic neřekla, 
ale z těch pár chvil už ji znal a věděl, že stejně jako pro něj je moře jejím 
životem. Objevování dálek, kde nestanula noha člověka, vzdorování bou-
ři, když živly běsní kolem lodi a hrozí ji potopit, vzdorování osudu jako 
takovému – pro to stálo za to žít. 

Havran vedený smutnou dívkou se zelenýma očima dál plul rozbouře-
ným mořem, zatímco na přídi stál kapitán s vlajícím pláštěm a vyhlížel 
jejich cíl ve vánici…
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Magický konstrukt 

Nikdo neví kdy, kdo proč nebo jak byly magické konstrukty vyrábě-
ny. Neznáme jejich tvůrce nebo to, zda jsou stále vytvářeny. Nevíme 
ani za jakým účelem vznikli ti, kteří existují. Nevíme, zda byli tvořeni 
jako nemyslící zabijáci nebo krvavému amoku, který je zachvacuje, 
propadli později sami. 

Konstrukty jsou magicky vytvořené bytosti, k jejichž výrobě bylo 
užito lidských částí, stejně jako částí zvířat, mechanických prvků, ale 
hlavně magie. Magie je tou esencí, která konstrukt rozpohybovává a 
dává sílu jeho „životu“. Konstrukt je nemyslící bestie, zrůda, která 
disponuje neuvěřitelnou fyzickou silou a rychlostí a která je vytvoře-
na k zabíjení. Za normálních okolností má normální lidskou podobu 
– většinou vypadá člověk, s jedinou nepatrnou výjimkou. Tvář má 
většinou krytou stínem pláště, klobouku nebo podobně a později si 
nikdo nedokáže vybavit její rysy. Pokud se později někoho zeptáte, 
nebude vám schopen říci, jak ten člověk vypadal. 

Konstrukt nemá vlastní vůli, nemá vlastní osobnost ani 
si neuvědomuje sám sebe. Většinu času chová podle 
svého programu, který mu byl dán. Ten většinou spo-
čívá v získání si důvěry nějaké osoby nebo jejího vylá-
kání. Když je sám s obětí, projeví se jeho temná strán-
ka. Jeho obličej a tělo se změní, ztratí masku, kterou 
nosí a stane se děsivým zabijákem s mohutnou silou a 
nekontrolovatelnou zuřivostí. Své oběti roztrhá holý-
ma rukama a později, až amok nekontrolovatelného 
násilí, který ho ovládá opadne, opět se změní zpět do 
lidské podoby a opět aktivuje svůj program. Jeho pro-
gram není dokonalý a když je konstrukt nějak vyveden 
z míry nebo mu nestačí na to, aby reagoval, může se 
začít chovat zvláštně – opakuje poslední povely, říká 
několikrát za sebou stále stejné věty nebo, zahnán do 
úzkých, propadne svým zabijáckým instinktům a od-
poví nekontrolovatelným násilím. 

Konstrukt necítí fyzickou bolest, rozhodně ne tak 
jako my. Rány mečem nebo jakékoli údery fyzickými 
zbraněmi prakticky nevnímá – nepůsobí mu bolest 
a nezpomalují ho. Má ale omezený cit ve svém těle 
a může mít problém třeba s uchopením předmětu – 
neodhadne sílu, kterou jej má uchopit a křehkou věc 
může rozmačkat. Stejně tak nemusí vůbec zaznamenat 
slabší úder či dýku, zaraženou do zad.
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Izarias běžel mlhou o život. Doufal že tma pronásledovate-
le zdrží a dá mu náskok, ale byli mu v patách. Po levici se 
mu míhala zeď městských hradeb – temná mase cihel, které 
se drobily a rozpadaly pod tíhou let. Hradby porůstal hustý 
břečťan uvězněný v ledu, který pokryl zdi. Vpravo se v mlze 
rychle míhaly siluety černých stromů bez listí a pod nohami 
cítil roztávající sníh. 

Nemohl popadnout dech a bolest v boku ho zpomalovala, ale 
přesto zoufale běžel dál. Věděl, že útěk je jeho poslední zá-
chranou. Byli mu v patách. Slyšel jejich hlasy a štěkot psů. 
Zoufalý a bez východiska běžel tmou a mlhou, i když věděl, 
že musí každou chvíli padnout únavou. Bolestí se mu míhaly 
kruhy před očima a nedostávalo se mu dechu. Musel běžet. 
Nic jiného nezbývalo. Celý jeho život se teď smrštil jen na ten 
běh. Za sebou slyšel výkřiky, ale přes hučení v uších k němu 
doléhaly vzdáleně. 

Noc prořízl výstřel a Izarias vykřikl bolestí a padl. Bolest ex-
plodovala celým jeho ramenem a už nemohl běžet. Jeho una-
vené a ztýrané tělo ho zradilo a on upadl. Propadl se hlouběji 
a ještě chvíli se kutálel. Když se mu smysly vrátily natolik, aby 
byl schopen registrovat okolí, uvědomil si, že hledí do mrt-
vých očí bez výrazu. S výkřikem hrůzy se chtěl zvednout, ale 
zraněná ruka ho zradila. Dopadl tvrdě na hromadu mrtvých. 
Izarias dobře věděl, kde se teď nachází. Při zoufalém pokusu 
o útěk oběhl velkou část hradeb, až padl, skosen výstřelem 
do hromadného hrobu, kde se pohřbívaly oběti cholery. Ležel 
na hromadě mrtvých, vysvlečených donaha. Vápno, kterým 
byli posypáni mu barvilo šaty a jejich mrtvolné oči se dívaly 
nehybně do mlhy. 

V tě chvíli i přes to, že ho hrůza z mrtvých málem připravi-
la o rozum si uvědomil přítomnost dalších osob. Ohlédl se a 
uviděl je. Temné siluety v pláštích na okraji jámy. Měli přes 
obličeje masky a v rukách měli zbraně. Psi, kteří ho stopovali, 
trhali obojky a zuřivě štěkali. Jeden z nich se s ním výsměšně 
rozloučil jazykem, který užívali ještě tam: 

„Erdiw, Izarias...“ 

Zvuk toho jazyka ho přenesl v myšlenkách na domov. Byl to 
dávný jazyk, který se tam už dávno neužíval, Izarias přesto 
dobře porozuměl a na chvíli jej přemohla beznaděj. Měl chuť 
to vzdát, protože veškerá jeho snaha vyšla vniveč. Chtěl se pro-
stě vzdát a čekat na nevyhnutelné. Pak ale zvítězila hrdost a 
touha nezemřít jako pes chycený v pasti. 

Napodruhé se pozvedl v loktech a i přes bolest ve zraněném ra-
meni se dokázal vztyčit na kolena. Vyzývavě se podíval na své 
katy, kteří se rýsovali v mlze nad okrajem hrobu. Mlčky čekali, 
až se zvedne. Věděl, že v hadrech, které měl na sobě, celý ušpi-
něný od vápna a klečící na hromadě mrtvých, od jejichž údělu 
jej dělí jen stisknutí spouště, na ně asi velký dojem neudělá, 
ale toužil po tom odejít jako člověk. Chtěl si alespoň zachovat 

svou důstojnost, když vše ostatní mu vzali. 

Temné postavy pozvedly pistole a několik výstřelů se sli-
lo v jeden, který se rozlehl nocí a mlhou. Mrtvé tělo Iza-
riase Sudoviana, prostřílené kulemi, padlo nazad na těla 
nebožtíků bez života. Krev zbarvila jámu a mrtvé, zatím-
co jeho pronásledovatelé zmizeli ve tmě beze stopy.

Hustý déšť padal na na zmáčenou černou hlínu a kapky hlasitě 
bubnovaly o víko dubové rakve. V otevřeném hrobě stála voda 
a bahno teklo podél jejích okrajů dolů. Nad hrobem se nejasně 
rýsovaly obrysy postav, nejasné v matném světle měsíce. Hubený 
muž v černém právě hovořil, zatímco ostatní byli zticha.

„...Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi 
odpočívat na travnatých pláních, vodí mě na klidná místa u vod 
a stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno...“ 

Nad střechou jednoho z domů města se mihl rychlý stín. Arnulf 
Střelec hbitě přeběhl prampouch čnící nad úzkou uličkou a hbitě 
se vyhoupl na další střechu. Jeho modrý kabát za ním vlál, když 
jistě a bez zaváhání překonal vzdálenost střechy a jediným skokem 
překonal další úzkou uličku čnějící jako strž mezi střechami. Přitáhl 
si popruh pušky, kterou měl na zádech a hbitě se vyrazil dál. 

„... i když půjdu roklí šedé smrti, nebudu se bát ničeho zlého, 
vždyť ty jsi se mnou, ó Pane....“ 

Arnulfovy brýle se zaleskly v měsíčním světle, když překonal další 
překážku a využil chrliče k odrazu na další střechu. Z jeho obliče-
je se nedalo nic vyčíst. Jeho holá hlava se ve svitu měsíce leskla a 
obličej měl přerytý modrým šátkem. Jeho brýle, které jej ve městě 
proslavily, znemožňovaly, aby se mu kdokoli podíval do obličeje. 
Přes záda měl přehozenou dlouhou pušku s namontovaným daleko-
hledem. Tato zbraň byla jednou z mála svého druhu, které ve městě 
byly. Byla to dlouhá křesadlová puška vyrobená podle vzoru zbraně 
Enfield, nakolik se ji podařilo napodobit, kterou v malém počtu 
vyrobili řemeslníci rodu Gwarn, ale do dnešních dnů se jich docho-
valo málo. Arnulfova zbraň, schopná přesné střelby na vzdálenost 
tří set metrů, se blyštila pečlivou údržbou a na jejích postříbřených 
částech a runě rodu Gwern vyražené na zámku se obrážel měsíc. 

„... ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všechny dny 
mého žití. Je naší útěchou, že náš bratr byl vysvobozen z po-
tupného žití v tomto království stínu. Dej Pane, abychom i my 
dosáhli tohoto milosrdenství, tvého odpuštění a království nebes-
kého jako on...“ 

Vysoký střelec v modrém kabátě konečně dorazil na své místo. Ule-
hl na starých pálených taškách střechy opuštěné továrny a pušku 
si sundal z ramene. Vyhlédnul zpoza drolícího se cihlového štítu 
a pak rozvážnými pohyby a beze spěchu pušku vyčistil, uložil olo-
věnou kuli, nasypal prach na pánvičku a natáhl kohoutek. Pak ji 
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opřel o groteskní ozdobu na římse a zamířil na prostranství pod 
sebou. Ležel pak v této poloze bez jediného hnutí, zatímco měsíc 
putoval na obloze a zdálo se, jakoby zkameněl a stal se jedním z 
chrličů na střeše. Z jeho tváře zakryté šátkem se nedalo vyčíst ani 
to nejmenší. 

„... popel popelu, prach prachu. Byla to vůle Boží a jeho říze-
ním jsme dnes zde. Amen.“ 

Dole v úzké uličce pod továrnou se něco pohnulo. Z vedlejšího 
domu se vynořil sluha s pochodní v ruce. Za ním šlo několik za-
chmuřených vojáků v dlouhých černých pláštích, pod kterými se 
rýsovaly obrysy mečů. Nakonec se vynořil vysoký muž v oblečení 
gentlemana s vysokým cylindrem. Rozhlédnul se po ulici a vyšel 
za svými muži. V ruce držel hůlku s hlavicí vyřezávanou do po-
doby ryby, symbolu mlčení a jeho dvouřadý plášť vlál v mírném 
větru, který se zvedl. 

Arnulf Střelec stiskl spoušť a Lord Mantir Falathorn, Strážce Klíče 
dole pod ním padl na špinavou ulici. Střela mu roztrhla hrdlo a za-
tímco se kolem něj seběhli jeho muži, marně připraveni jej bránit, 
zbytečně se snažil oběma rukama zastavit proud krve, se kterou 
mu unikal z těla život. Chrčel a marně se snažil cokoli říct. Z jeho 
úst se řinula krev a v jeho očích byla hrůza ze smrti. Krátce. 

Lord Falathorn, Strážce Klíče a Tajemství chodeb, vykrvácel na 
zaplivané ulici, obklopen svými muži, kteří jej již nemohli zachrá-
nit, jen o chvíli později, než se rozplynul dým z výstřelu a Arnulf 
Střelec s puškou přes rameno vyrazil pro svoji odměnu. Několik 
Mantirových mužů se jej snažilo pronásledovat, ale málokdo z 
nich se ve městě a na jeho střechách vyznal tak jako on. Jejich hon 
vyšel naprázdno a Střelec zmizel v ranní mlze jako přízrak, který 
si vybral svou daň. 

Lopata právě hodila na zakrytý hrob poslední kus hlíny zmá-
čené v bahno a smuteční hosté napůl skrytí v mlze a tmě se 
ztratili lidským zrakům v hloubi hřbitova, když černě oděný 
muž, který vedl obřad, zarazil v čele hrobu prostý kříž s nápi-
sem - Lord Mantir Falathorn, Strážce Klíče.

Kroky poutníka zvířily šedý, dusivý prach cesty, který se mu ovíjel 
kolem vysokých prošlapaných bot a barvil mu plášť i oblečení do 
šediva. Poutníkova ramena byly únavou svěšená a opíral se při 
chůzi o jasanovou hůl, jakoby už nemohl dál a zdálo se, že každý 
další krok mu působí fyzická muka. Přesto ale stále kladl nohu 
před nohu a pokračoval v namáhavé cestě, zatímco prach za ním 
vířil a snášel se k zemi ve světle stříbřitého měsíce, který vystoupal 
na oblohu. Cesta vedla hustými křovinami, které se rozkládaly 
na obou jeho stranách a které byly ve světle měsíce černé jako 
smola. Své větve poseté ostrými trny natahovaly nad cestu, drásaly 
poutníkův plášť a zúžily již tak úzkou šedivou cestu na pouhou 
stezku. 

Poutník náhle zahlédnul u cesty mohutný, nádherný tis, který se 

na mírném návrší vypínal k hvězdnatému nebi a v jehož okolí ost-
naté křoviny ani černé keře nerostly. Tyčil se sám, na palouku po-
krytém tichou trávou a jeho větvemi a listy prosvítal měsíc a světlo 
hvězd. Lehký vítr, který v prachu u cesty nebyl cítit, pohupoval 
jeho větvemi a zem pokrývaly jeho krásné listy. Byl určitě prasta-
rý, stojící na svém místě ne méně než několik staletí, vzdorující 
větru, dešti a zimě, mlčící, ale majestátní ve své tiché kráse. Pout-
ník uhnul z cesty, prodral se k němu mořem trnitých šlahounů a 
vystoupil na palouk ozařovaný stříbřitým světlem. Usednul pod 
strom, shodil kapuci a plášť a zády se opřel o kmen, aby si na chvíli 
odpočinul, než vyrazí na další namáhavou cestu. Ukolébán ševele-
ním listů brzy usnul a spal osvěžujícím spánkem beze snů. 

Z nevědomí ho vytrhlo děsivé zavytí znějící jako zuřivý výkřik za-
vržené duše posedlé ďáblem. Rychle otevřel oči a pevně uchopil 
svou hůl, jedinou zbraň, kterou se mohl bránit nástrahám cesty. 
Byla sice pevná, z jasanového dřeva Taretlie, okovaná, aby vydržela 
dlouhé putování, ale proti nepříteli, který právě vystupoval na pa-
horek, byla sotva ochranou. 

Z přítmí jako uhel černých keřů se neslyšně vynořila silueta mo-
hutného vlčího těla. Rudé oči žhnuly nenávistí a zdálo se, že ve 
tmě matně svítí. Měsíc byl nyní zakryt temnými mraky, ale i ve 
slabém osvětlení bylo vidět tvora oděného vlčí kůží, který stoupal 
po pahorku směrem k bezbrannému poutníkovi. Našlapoval opa-
trně a neslyšně a tam kde se jeho noha dotkla země, tráva černala 
a hynula před očima. Vlčí tělo bylo vychrtlé, šlachovité a jakoby 
spalované vnitřním žárem. Černá kůže mu na bocích odpadávala v 
pruzích a zdálo se, že jeho maso hnije a plesniví. Zdálo se, že spíše 
než svaly jej pohání stejná zvrácená nenávist, která mu sálala z očí. 
Temně vrčel a jeho tlama byla pokrytá starou zaschlou krví. 

Jeho oči byly odrazem šílenství a zuřivosti. Temná stvůra, uvězně-
ná v tomto těle, oděná vlčí kůží, trhala okovy a zuřivě a výhružně 
vrčela. Byla připravená každou chvíli vyrazit a trhat a drásat. Chtěl 
hodovat na lidském mase a pít teplou lidskou krev. 

Poutník, zachvácený hrůzou a děsem, který s příchodem temné 
bytosti přišel, se nedokázal ani pohnout. Nedokázal ani pozved-
nout svou hůl. Prostě zůstal sedět s očima rozšířenýma strachem, 
neschopen pohybu. 

Vlk skočil. 

Skočil a jeho zuby se zaleskly, připraveny zabíjet, ale jeho let byl 
přerušen a vlk byl těžce sražen stranou do trávy. Ihned se znovu 
vztyčil a zuřivě se zaměřil na nového protivníka, který mu zabránil 
poutníka zabít. 

Před ním stála mohutná rozložitá postava, jejíž temné oči na vlka 
shlížely se zlobou. Postava měla místo kůže kůru, ramena měl po-
krytá větvemi na kterých začínaly rašit nové listy a jeho oči v bar-
vách temné zeleni vypovídaly o staletích, které spatřily a překonaly. 
Duch mohutného tisu byl starý, jeho kůra byla zbrázděná ranami 
a věkem, ale přesto zůstal neohnutý, majestátní a čišela z něj síla. 
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Zuřící stvůry oděné vlčí kůží se nijak nelekal. 

Vlk na něj zavrčel: 

„Zmizni! Tohle je moje kořist!“ 

Pokusil se prosmýknout k poutníkovi, ale duch mu se 
zlostí v hlase zatarasil cestu: 

„Jak se opovažuješ porušit Zákon i Tradici a chtít zabít 
člověka pod mými větvemi? Poté, co naslouchal zpěvu 
mého listí a dal se mi do ochrany? Jak se opovažuješ?“ 

„Varuju tě, Eikiliine! Uhni! Je můj, je to má kořist! Moje 
maso!“ 

„Odejdi! Copak neznáš Zákon? Nedám ti ho!“ 

Oči vlčí stvůry se vpíjely do ducha tisu, zatímco obchá-
zel kolem poutník a snažil se najít skulinu ke skoku: 

„Zákon?! Co to je? Řídí se jím dnes stromy? Řídí se jím 
tvorové Temného příkrovu země? Jsi přežitek Eikiliine! 
Ty a ten tvůj Zákon! Ustup nebo tě roztrhám společně 
s ním!“ 

Zahlédl volný prostor a vrhnul se k poutníkovi, ale mo-
hutná sukovitá pěst jej srazila do trávy. Vlk se ve vzdu-
chu ohnal a uštědřil duchovi dlouhou ránu do boku, než 
se sám s kňučením skutálel do trávy. Duch stromu se na 
něj podíval: 

„Nemůžeš mi ublížit. Já znám tvé Pravé jméno, copak 
jsi zapomněl, Mathalikare Rudý spáre? Zapomněl jsi na 
tu noc, kdy hvězdy padaly z nebes? Já ne a jestli budeš 
pokoušet mou trpělivost, víš dobře, že nebudu váhat.“ 

Bestie zavrčela a její nenávist byla takřka hmatatelná. 
Chvíli to vypadalo, že se na ducha stromu vrhne, nepo-
mýšlejíc na následky, ale pak se otočila a jediným sko-
kem zmizela v temnotě. 

Měsíc vyšel a poutník jakoby se probudil ze sna. Seděl 
sám na pahorku, opřen o kmen rozložitého tisu. V kme-
ni se táhla dlouhá čerstvá rána, jakoby snad někdo zatnul 
do něj sekeru, ale na kůře byl jasně vidět otisk vlčích 
spárů. Jen udusaná a odumřelá tráva byly svědky toho, 
co se zde stalo. A skrz větve prastarého tisu svítily hvězdy 
a měsíc…

Dvojice mužů se prodírala trny. Oba měli rozedrané šaty a krváceli s mnoha 
šrámů a ran. Suché křoviny pokryté ostrými bodci se kolem nich stahovaly a 
bránily jim v cestě. Místy si cestu museli prosekávat meči, aby vůbec prošli. 
První z dvojice byl vysoký pohledný muž s pěstěnou bradkou. Měl dlouhé 
světlé vlasy a na sobě měl drahé oblečení anglické módy. Z kabátu mu visely 
cáry látky a i kalhoty byly na několika místech rozervány větvemi. Vázanku 
si rozvázal, aby mohl dýchat, protože je oba dusilo hrozné vedro, které v Lese 
trnů mezi umírajícími větvemi ohavných křovisek panovalo. V pravé ruce 
nesl čepel meče, která se leskla jako led a z níž sálal chlad. Mladíkovi tekla 
do očí krev ze škrábance na čele, ale ve tváři měl odhodlaný výraz. Za ním šel 
druhý muž, který si klestil cestu starodávnou jezdeckou šavlí. Byl asi stejně 
starý jako první, ale měl ostře řezané rysy, dlouhé pěstěné kníry a rozpuštěné 
vlasy měl tmavé jako havran. Na sobě měl starou uniformu husara, která byla 
zaprášená a roztrhaná od trnů. Na hrudi se mu lesknul stříbrný kříž, který 
měl pověšený kolem krku. Ostruhy na jeho vysokých jezdeckých botách při 
každém kroku zvonily. I on vypadal odhodlaně a jeho rty se pohybovaly v 
tiché modlitbě beze slov. 

Oba postupovali krok za krokem mezi drásajícími větvemi křoví a razili si 
cestu s udivujícím odhodláním pokračovat dál a nevzdat se. Věděli, že už brzy 
uvidí cíl své pouti – prastarý hrad ztracený v Lese trnů ještě dříve než bylo 
postaveno Město a než z Portiomu vypluly první lodě. S napětím svírali své 
čepele a pokračovali v únavné cestě, protože je oba hnala láska. Láska k mladé 
dívce, která byla uvězněna strašlivým stínem, který si hrad vyvolil za své sídlo. 
Věděli, že pokud se jim nepodaří ji vysvobodit ji do půlnoci, bude její duše 
navždy ztracena pro Boží lásku a odpuštění. A proto se nesměli poddat únavě 
a bolesti a museli vytrvat...
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