
 

 

                                                                                                                            

Reportáž zo zahájeniaLetných  
slavnosti vo Vlčích skálách,  
25. Júl, 1314 

 
Zapísal: Mário Oščinoha,  pisár 

 
Vlčie skaly sa stali pútnickým miestom. Meteorit, ktorý mohol pred 
rokom vymazať dedinu z mapy sveta, sa naopak postaral o jej rozmach. 
Prichádzajú p  útnici, kňazi, alchymisti a iní učenci, aby jeho prítomnosť 
vysvetlili. Spolu s nimi prichádzajú obchodníci, kupci i špekulanti, 
ozbrojený sprievod, či žoldnieri na voľnej nohe. Do pohraničných Vlčích 
skál zavítalo i zopár šľachticov. Už tradične prišli skontrolovať svoje 
nemalé majetky bohatí manželia Vladius a Tillia di Selva z Dornfelderu. 
Cestovali spolu s Marcusom de Merleau, ktorý už v zime prejavil 
obchodné záujmy o túto oblasť. Neskôr sa k nemalej výprave 
z Dornfelderu pripojil i Alessio Merlotini, ktorý sa zdržal na ceste.  
Z Kráľovského mesta pricestoval staručký Fridrich von Richtenstein, 
pátrajúci po svojej stratenej mladosti a Ruegel Rosentramín, vyhlásený 
a obávaný lovec vlkolakov. Za Kruppem prišiel i jeho vazal Darius so 
svojou ženou pisárkou, aby u neho vykonávali službu. Moc meteoritu 
privoláva mágov ako muchy, no tí sa musia uspokojiť s nočnými 
seansami, keďže cez deň táto lokalita patrí kňazom a ich 
kázaniu. Vladyka Kruppe prijal tiež kňaza Praotca vínnej révy  
Demetera a vyslancov jašteričieho boha Myrmeka, ktorí sa starali o pokoj 
duše obyvateľov, no jednako sa začali diať podivné veci. Prvej noci 
slávnosti sa stratili dvaja ľudia, z jedného sa našla len pravá ruka. 
Niekoľko očitých svedkov vraj na šibeničnom vrchu začulo 
zariekávanie a Hejkalovo vytie. Začalo sa šuškať o vlkolakoch.  



 

 

                                                                                                                            

Článok z politického občasníku   
Vlčie hlavy na klátoch,  
25. Júl, 1314 

 
  

Autor textu : Adalbert Krtohlav 

 
Vladyka Kruppe už dávnejšie menoval klan McEeshovcov za vyberačov 
daní, no až teraz sa ukázalo, aké nešťastné rozhodnutie urobil. Horali 
boli v posledných dňoch príliš chamtiví a dane, ktoré vyberali nebol 
nikto schopný platiť. Situácia sa vyhrotila, keď McEeshovci začali 
zatvárať živnosti neplatičom. Uzavreli trhovisko, hostinec, alchymistov 
stánok, bylinkárkin obchodík a zabavili i hrobárovu lopatu a kováčovo 
kladivo. To bola pre kováča Laskyho, vyhláseného rečníka, posledná 
kvapka, a v momente, keď horali zatvorili aj krčmu, kováč už stál na čele 
lynčujúceho davu. V tej chvíli nebol priestor na argumenty, o čom sa 
presvedčil i právnik z hobitskej hordy, ktorý miesto žaloby dostal 
palicou do hlavy. Horalov potom zbili a povyhadzovali za 
hradby. Kruppemu sa ako šľachticovi neodvážili ublížiť, no jeho 
dni vládnutia boli spočítané. Za silnej podpory miestnych šľachticov 
z Dornfelderu sa novým vladykom stal Alessio Merlotini. Dianie v osade 
bolo natoľko vášnivé, že si ľudia ani nestihli všimnúť, že 
tlupa trolov ukradla bránu do dediny. Urobili to vo viere, že brána 
zaručí ich brlohu rovnaký spoločenský status, ako majú Vlčie skaly. 
Vlčia stráž, ako obvykle, nebola schopná situáciu vyriešiť. V noci 
dokonca jej členovia odmietli vyjsť za hranice osady, pretože sa báli 
pohrebného kriku Hejkala a jeho spoločníkov. Našťastie tu bol 
neohrozený maskovaný hrdina, ktorý si hovorí Lišiak, ktorý celkom sám 
priniesol bránu z jamy trolovej.  
  



 

 

                                                                                                                            

Úryvok z piatej knihy  
Pamäte Vlčích skál,  
25. Júl, 1314 

 
  

Zapísal : Mário Oščinoha,  pisár 

 
Medzi ľuďmi sa začala šíriť nová choroba ťažkých nôh, ktorú liečitelia 
nazvali troliáza. Ľudia sú čoraz viac znepokojení, oporu hľadajú vo 
viere a čarovných amuletoch. V noci bardi zaspievali starú baladu o 
Jonášovi, ktorú vo Vlčích skalách už roky nikto nespieval, pretože vraj 
nosí smolu. Ráno nasledujúceho dňa prinieslo veľké prekvapenie. 
Posvätný kameň z nebies stratil svoju silu. Cítili to mágovia 
i senzibilovia. Kňazi i učenci sa dali do ekumenických debát o príčine 
pohromy, nový vladyka sa pokúsil posilniť Vlčiu stráž a pribral do 
nej nových brancov. V dedine začal kolovať popísaný-pokreslený 
pergamen, ktorému vravia "Nov viny". Istý Nahe Mosel do neho 
zapisuje denné udalosti a klebety. Jednou z najhorúcejších noviniek 
medzi plebsom bola svadba nového vladyku Alessia s mladou 
dievčinou neurodzeného pôvodu z okolia. Obrad sa konal napoludnie, 
no keďže sa nepodarilo nájsť kňaza Praotca vínnej révy, mladý pár 
sobášil hrobár Ferenc. Mladomanželia i svedkovia prišli na zdobenom 
voze spolu so svedkami a družičkami. Ako svedkovia vystupovali 
veľavážení manželia Tilia a Vladius di Selva. Svadbu takmer 
prekazil Alessiov krajan a priateľ Marcus, ktorý obvinil mladú 
nevestu, že mu počarila. To vladyka kategoricky odmietol a za svoju 
ženu sa zaručil. Nakoniec si vymenili manželské sľuby a hrobár ich 
vyhlásil za muža a ženu. Nasledovala veselica, tancovalo sa a spievalo 
a pokračovať sa malo ešte v noci, kedy sa chystala veľká hostina.  
 
 
  



 

 

                                                                                                                            

Úryvok z diela Pamäte  
Hrdinov Vlčích skál,  
25. Júl, 1314 

 
  

Zapísal:  Samík Listobrat,  právnik  

 
Mimoriadne nepokojné časy, ktoré obyvatelia Vlčích skál zažívali, 
priniesli okrem iného aj zvýšenú činnosť podvratných 
a kriminálnych živlov. Obchody s elfskými rekreačnými mastičkami, 
severskými hubami či chýrny Pierkový tanec boli len príkladom 
mnohých nekalostí, ktoré sa diali. Zločinci sa neštítili ani takých 
zákerností, ako je únos mladej, bezbrannej maliarky. Na jej zmiznutie 
bol upozornený hrdina Vlčích skál, Oranžový ochranca, známy pod 
menom Veveričiak. Hoci by zločincov bol schopný nájsť aj sám, 
rozhodol sa, že zaučí mladého začínajúceho hrdinu-hobita Ruku 
Zákona ako svojho pomocníka. Spolu prehľadali lesy, skaly i útesy, až 
konečne začuli podozrivé hlasy a zbadali tábor zločincov. Ruka 
Zákona šiel na výzvedy, vyzbrojený len svojím umom a ostrým 
jazykom. To sa rýchlo zmenilo, keďže skôr ako zločincov našiel miesto, 
kde zločinci schovávali zbrane. Vyzbrojený umom, jazykom a dvojicou 
veľkých mečov ľahko odviedol pozornosť dvojice zloduchov, ktorí 
strážili bezvedomé dievča. S Veveričiakom brániacim únikovú cestu 
a Rukou Zákona, mávajúcim na nich ich vlastnými zbraňami nemali 
zločinci inú možnosť ako vyjednávať. Oslobodená maliarka sa rýchlo 
spamätala, no nevedela povedať, kto ju uniesol. Dvojica sa bránila 
a vyhovárala, až to vyzeralo, že obmäkčili i samotného Veveričiaka, 
lebo ten ich nechal bez trestu odkráčať. No únoscovia si neuvedomili, 
že teraz, keď Veveričiak vie, kto sú, nakoniec jeho i ostatných hrdinov 
dovedú k skutočným organizátorom únosu i iných zločinných 
činností, možno dokonca aj...k tajnému Cechu zlodejov. 

  



 

 

                                                                                                                            

Úryvok z ľudovej kroniky 
Vlčích skál,  
25. Júl, 1314 

 
  

Zapísal:  Samík Listobrat,  právnik  

 
Toto je udalosť taktiež známa ako „Vzbura ľudu“ či „Krčmu si 
nedáme!“. I zapisovateľ tohto príbehu hral v udalostiach tu 
zaznamenaných nemalú úlohu, no aj tak sa snažil udalosti zaznamenať 
čo najpresnejšie a najobjektívnejšie, ako sa len dalo. Začalo sa to, keď 
sa v provizórnej pracovni hobitského právnika Samíka Listobrata 
sformovala Škótska obchodná spoločnosť, ktorej najbližší cieľ bolo 
neľahké poverenie vyberať vo Vlčích skalách dlho zabudnuté dane. 
Jednatelia spoločnosti, vážení páni z rodu McEeshovcov potom spolu 
s ich právnym zástupcom hneď po založení obišli všetkých 
remeselníkov v dedine a predniesli im neľahkú voľbu – buď zaplatia 
dane, alebo bude ich obchod či dielňa oficiálne zatvorená. Keďže už 
nejaký čas boli medzi remeselníkmi „dane“ akurát čosi, čím sa strašili 
neposlušní učni, Škótska obchodná spoločnosť efektívne zastavila 
život v celej dedine. Príslovečná kosa na kameň však dopadla 
v momente, kedy uzavreli i Deravý sud, vychýrenú (a jedinú) miestnu 
krčmu. Netrvalo dlho a ľudia sa začal zhromažďovať pred jej 
zatvorenými dverami. Škótska obchodná spoločnosť mala pripravené 
prehlásenie pre ľud, no v dave začali kolovať chýry, že horali chcú 
krčmu premenovať na Krčmu sv. Donalda a zdvojnásobiť ceny. Dav 
zdivel a následné lynčovanie bez úhony prežil iba právnik, a i to len 
vďaka zásahu kňazov Myrmekových, ktorý mu poskytli požehnanie. 
Krčma bola pod pôvodným menom znovuotvorená, remeselníci sa 
vrátili do svojich dielní a až na pár členov už neexistujúcej Spoločnosti 
všetci súhlasili, že to celé vlastne dobre dopadlo. 
 



 

 

                                                                                                                            

Prepis umeleckého textu 
Povedačky o tej noci,  
25. Júl, 1314 

 
  

Zapísal : Baganec Kotrmelec,  rečník 

 
Ľudia sa začali obávať kliatby, čo visela nad dedinou. 
Spoločníčky vladykovej ženy obvinili z bosoráctva, hlavným svedkom 
mal byť muž jednej z nich. Na stranu žien sa postavil vladyka, aj keď 
všetky svedectvá vraveli opačne. Nakoniec sám zronený muž údajnej 
bosorky vzal všetku vinu na seba a prial si skoncovať so svojím 
životom. V dedine to vrelo nedočkavosťou, hrobárov zmocnenec uviedol 
žrebovanie o česť odkopn úť obesencovi stoličku (nosí to vraj šťastie). 
Šťastlivým vyžrebovaným sa stal vinohradník Marek. A tak sa pri 
šibenici stretla takmer celá dedina, aby sa zbavila ťažoby, ktorú všetci 
cítili a chudáka chlapa tam obesili. Dedinčania na chvíľu uverili, že sa 
kliatby zbavili a chystali sa na večernú hostinu na počesť 
vladykovej mladej ženy. Vladyka do svojho domu pozval významné a 
mocné osobnosti Vlčích skál: kňaza Demetera, kováča Laskyho, 
dvoch trolských vyslancov a šľachticov Kruppeho a Marcusa. Všetko 
nasvedčovalo tomu, že Vladyka je očarovaný. Runovým mágom sa 
podarilo kliatbu na chvíľu oslabiť, takže Allesio vyzeral 
dezorientovaný, no po chvíli sa spamätal a zistil, že z jeho područia 
vykĺzli Marcus i Kruppe. Zdá sa, že si obaja dali dokopy, čo sa stalo a 
utiekli do noci. Situáciu okolo vladykovho domu si začali všímať aj 
dedinčania, ale zvyšní žoldnieri strážili vchod. Veveričiak zburcoval 
Vlčiu stráž a spolu s Dariom, Kruppeho vazalom, sa pokúsili potajme 
dostať do domu, no prišli neskoro. V momente, keď sa dostali dnu, 
začuli zvnútra zariakavanie bosoriek. Keď vošli, zazreli päť otrávených 
mužov, nad ktorými bosorky odriekavali kliatbu.  



 

 

                                                                                                                            

Pamätná listina rady 
Vlčích skál,  
25. Júl, 1314 

 
  

Zapísala : Leilora,  kaligrafka  

 
Dariovi sa podarilo predstihnúť Vlčiu stráž a oknom vniknúť do 
pobosorovaného domu. Nestihol však zariekanie prerušiť a jedna z 
bosoriek za pomoci ich očarovaného služobníka ho bodla dýkou. Potom 
bosorky zmizli, ani čo by sa po nich zľahla zem a ich kliatba padla na 
dedinu. Zdá sa, že dobro nevíťazí zakaždým. Po večernej tragédii a 
následnom úteku čarodejníc sa o dedinu musel niekto postarať. Tým 
niekým sa stala Dočasná rada Vlčích skál (to jest prvých päť ľudí, ktorí 
sa vošli do domu potom, ako bosorky zmizli). Skladala sa z Mareka 
Vinohradníka, Veveričiaka, Hobita Samíka Listobrata, ktorý si vraví 
Ruka zákona, novinára Nahela a Daria, ktorému sa zázrakom podarilo 
prežiť kuté zranenie. Rozhodnutia rady ako i udalosti vo Vlčích skalách 
som zapisovala ja, Leilora - Dariova manželka. Rada si prizvala veštca, 
aby určil nového vladyku. Prirodzene sa očakávalo, že vladykom bude 
Darius, vzhľadom na jeho postavenie a hrdinské činy, no veštec vravel 
takto: "Darius by bol silný vladyka, no Vinohrandík bude hojný 
vladyka.“ Rada tak rozhodla, že novým vladykom bude Marek 
Vinohradník a Darius sa stane veliteľom Vlčích stráží. Obaja budú mať 
práva pri rozhodovaní Rady. Zároveň sa uzniesli, že do Rady prijmú i 
nového kováča a nového kňaza Praotca vínnej révy, ak sa takí v dedine 
objavia. Rada si vždy vypočuje i názor trolieho šamana, keďže 
bosoráckou kliatbou bol zasiahnutý i tento kmeň, žijúci neďaleko. Na 
ďalší deň sa Rada rozhodla usporiadať turnaj na počesť 
nového vladyku. Tak toto všetko nám priniesli lunárne slávnosti 
nebeského kameňa. 
  



 

 

                                                                                                                            

Príbeh o Ceste do pekla 
a zase naspäť,  
25. Júl, 1314 

 
  

Zapísal:  Samík Listobrat,  právnik  

 
Sú to vskutku ťažké časy, keď sa človek nemôže spoľahnúť ani len na 
to, že mŕtvi ostanú mŕtvymi. Tak sa totiž stalo vo Vlčích skalách, že 
samotnú Zubatú čosi z jej trónu v podsvetí vyhodilo. Namiesto 
spravodlivého súdu to duše naspäť medzi živých vracalo, no všelijako 
poprekrúcané, deformované, prekliate. A toto prišlo do pozornosti 
najväčšieho hrdinu Vlčích skál, Veveričiaka. No ani hrdina ako on 
nemohol Smrť zachrániť sám. Zorganizoval teda výpravu. Kňaz a jeho 
manželka niesli mocný artefakt Okulus, ktorý umožňoval vidieť onen 
svet, Ruka Zákona, Veveričiakov pomocník, sa pridal z lojality 
k dedine. Pridal sa i bard, ktorý umrel a prebudil sa s prekliatím, 
ktoré ho nútilo stále sa smiať. Pridal sa kováč, ktorý chcel vykonať 
hrdinský čin, i zvedavý novinár. A mnohí ďalší, no väčšina sa vzdala 
zoči-voči strastiplnej púti. Nakoniec iba skupinka hrdinov dosiahla 
brány pekla. Na Smrtkinom tróne sedelo odporné stvorenie, démon 
chaosu, rozorvaný vnútri i na povrchu, šklbúci každým kusom tela. No 
odhodlanie hrdinov bolo nezlomné, a preto začali Smrť privolávať 
naspäť do srdca jej ríše. Ruka Zákona jej pripomenul lásku, no Smrť 
neprišla. Hrdinovia skúšali odohnať démona poriadkom, číslami 
a recitáciou zákonov, no nič nepomohlo. Napokon napadlo bardovi, či 
by démona nezahnala harmónia. Začal teda mocným hlasom spievať 
pieseň. A ako sa všetci hrdinovia pridali, harmónia upokojila chaos, 
ktorý démona živil, a ten utiekol z trónu, nechávajúc za sebou Smrť, 
ktorú predtým posadol. Tá, oslobodená, vrátila svetu poriadok 
a každému z hrdinov splnila jedno želanie.   
  
 


