
 

 

                                                                                                                            

Denník Konráda Kolohnáta,  
kupca z Vlčích skál,  
18. Júl, 1315 

 
 

Už rok leží na našej dedine kliatba, už rok sa nad nami mračná 
zbiehajú. Akoby sa všetka tá nevraživosť zbierala vo vzduchu 
okolo nás a hustla, a hustla, až sa tu nedalo dýchať. Niektorí 
odišli, ako námorníci opúšťajúci potápajúcu sa loď, ale mnohí 
prišli. Zlietajú sa okolo nás aj teraz, ako vrany, túžiace odtrhnúť 
si svoj kúsok z mršiny. Nič sa však nevyrovnalo tomu, keď do 
dediny vstúpil Lesovik. Aj najchrabrejší bojovníci, stojaci na 
stráži, pustili z rúk svoje oštepy, žiaden muž sa neodvážil 
prehovoriť. Bol to snáď len výplod našej čarami a nešťastím 
pobláznenej mysle? Nech je ako chce, týmito očami som ho videl 
vojsť na námestie, hlava s ozrutnými jeleními parohami 
a krutým pohľadom sa nad nami týčila a jeho pazúry, zvesené 
pri tele, trčali do všetkých strán ako hrozba. Kto nestihol zaliezť 
predtým, teraz primrazene stál na mieste. Až keď položil na 
šibeničný klát to, čo zvieral v dlani, uvedomil som si, že je to 
ľudská lebka, naplnená takmer doplna krvou. Položil ju tam, 
a než sa ktokoľvek stihol pohnúť, rozplynul sa v hmle. Mnohí 
pribehli s obavami k lebke a jeden pochabý chlapec sa jej odvážil 
dotknúť. Nikdy som nevidel nikoho tak kričať, ako v ten deň 
zavýjal chlapec. Traja statní chlapi ho museli odnášať preč, tak 
sa metal. Aj ja som sa prišiel pozrieť na lebku, ale dotknúť som 
sa jej neopovážil. Nech si panstvo hovorí čo chce, my, ľudia 
z Vlčích skál vieme, čo je to zač. Posledné varovanie pred koncom.  
 



 

 

 

Úryvok z oficiálnej zápisnice 
jeho veľkopanskej milosti,  
vladyku Mareka 
Vinohradníka, 18. Júl, 1315 
 

Pred súd boli privedené štyri ženy. Po jedinom krátkom vypočúvaní 
boli samé od seba ochotné vypovedať, ani kliešťami sa im nechty 
netrhali, ani žeravé olovo sa im do nečistých telesných otvorov 
nenalievalo, ba ani očné buľvy sa im nevylúpli z jamiek. Ich vina bola 
jasne preukázaná, keď  len malá ukážka žeravého kutáča im rozviazala 
jazyky a bosorky sa ku všetkému priznali. Vypovedali, ako na dedinu 
kliatbu uvalili, ako hanebným spôsobom urodzených mužov pre 
potechu temných mocností pokántrili a potom utiekli do lesov. Ešte 
šťastie, že v týchto pohnutých časoch aj statočných ľudí jesto, ktorí 
pochybné ženy pred súd privlečú a spravodlivosti sa spolu s nami 
dočkajú. I bosorky riekli, ako zlo na celú dedinu a každého jej obyvateľa 
zoslali, ako zlé myšlienky v lese prebudili a samotného Lesovika proti 
ľuďom poštvali. Veľké boli zločiny proti dobrým ľuďom z okolia, ktorí 
všemožné príkoria po celý rok trpieť museli a zbaviť sa ich tak skoro 
nemali. Ortieľ nad bosorkami bol neúprosný, smrť a škrípanie zubov 
malo im byť poslednou potechou na tomto svete. Smiali sa, keď sa pod 
nimi hranica pálila, smiali sa divokým smiechom a pred smrťou 
Jonášovo meno vedno volali, až sa im hlasy na škrek vrán zmenili a ich 
čierne duše si peklo vzalo. Od tých dní jeho veľkopanskú milosť 
Mareka Vinohradníka jediný sen, každú noc sa vracajúci, trápi. Vždy 
mŕtvy Jonáš sa mu pred očami zjaví, mlčí a temným pohľadom ho 
preklína. Prekliatie na dedine stále leží, hoc bosoriek už niet, a ani 
najmúdrejší nevedia, ako sa ho nadobro zbaviť.     
 



 

 

 

Zápisnica z vyšetrovania  
zločinu peňazokazectva,  
18. Júl, 1315 

 
Zapísal: mário oščinoha,  vrchný pisár 

 

Celkovo boli v jaskyni za kameňom a vo vedľajšom bútľavom strome, 
nachádzajúcom sa na pozemku vinohradu pána Donalda McEesha, 
nájdené tri hrubé účtovné knihy, dve plné vrecia cenných papierov a 
listín, sedemnásť mešcov plných falošných mincí a jedna raznica, 
upravená špeciálne na falšovanie kráľovských strieborniakov. Podľa 
mien, zapísaných v účtovných knihách, je zrejmé, že celú falšovateľskú 
skupinu viedli podozriví Donald McE. a muž známy ako malý Will 
McE., ktorých vlčia stráž nedokázala zastihnúť v ich dome od začiatku 
vyšetrovania. Posledné slová, ktoré podozrivý malý Will McE. pred 
svojím zmiznutím adresoval reportérkam denníku Vlčí deň naznačujú, 
že v prípade preukázania viny oboch podozrivých ich dolapenie 
pravdepodobne nebude jednoduché: „Prepáčte, teraz nemám čas, som 
nevinný! všetko popieram! Donald, kde mám cestovný kabát? dúfam, že 
kone sú pripravené! čo? Samozrejme, že do konca vyšetrovania 
ostanem tu v dome, nemám predsa čo skrývať. Mimochodom, neviete 
kade je to najrýchlejšie do Norveidu? Ďakujem, už musím ísť.“ 
Podrobnejší prieskum zaistených materiálov preukázal, že okrem 
nezaplatenia daní za mnohé majetky, ktoré obvinení nadobudli v 
priebehu predošlých iba štyroch dní, sa dotyční previnili aj zločinom 
falšovania peňazí, vystavovania falošných šľachtických dekrétov, 
dlžných úpisov a bol dokonca objavený doklad, ktorý formálne 
potvrdzoval, že menovaný Donald McE. je právoplatným kráľom 
Kráľovstva vína. Preto prosíme každého, kto vie poskytnúť informácie, 
vedúce k dolapeniu týchto mužov, aby tak bezodkladne učinil.        



 

 

 

Dáriov dlhý skon, ako ho 
opísal slávny básnik a prozaik 
Chabaro Manca, 18. Júl, 
1315 

 
Oficiálny preklad: Hlupus Aristobulos,  učenec 

 

Kto zahľadel sa samotnému pekelnému ohňu do očú, kto preklínal slnca 
ostré čepele zlatých mečov, kto azda najpodivnejšie obrazy siení tisíca 
bijúcich srdci pobadal priamo pred svojím zrakom, jednako by sa 
čudovať musel tomu, čo zhliadol som jedného dňa vo Vlčích skalách. 
I strhla sa tam trma storaká a vrma storakejšia od všetkých tŕm. Človek 
človeka na onen svet posielal, elf elfa, i trol každého, kto do cesty sa mu 
vkročiť odvážil. V tej chvíli udatnosť veľkú preukázal šľachtic 
z mocného rodu, udatný Darius. Sám sa na obranu svojho statku 
postavil, iba paloš v rukách a ťažký pohľad miesto zbroje mu bol 
oporou. Sťa sto hromov ťali doňho troly, elfy, muži, ženy ba 
i nedochôdčatá sotva na svet privedené, no márne. Hromady protivníkov 
bez duše sa po zemi váľajúcich týčili sa okolo neho, keď zradný to jazyk 
zašepkal: „Len jeho naraz so ženou zabiť musíte, inakšie mu dušu z tela 
nevytrasiete.“ Tak Darius seba i ženu svoju obraňoval, kým im obom 
prekliate čepele údery do sŕdc nevrazili a s horkosťou na perách obaja 
v prach nepadli. I v posledných minútach svojich, keď na oči im tma 
sadala, iba jeden na druhého v dobrom mysleli a večnú smrť 
a škrípanie zubov bezbožníkom, čo životy im zmarili, zapriali. Kruté 
slnce sotva k západu sa chýlilo, keď statočný Darius naposledy 
vydýchol. Iba jeho paloš a verná žena mu po boku ostali, kým neprišla 
tma a krkavce im zádušnú omšu nad temnejúcimi skaliskami päť razy 
nezakrákali. Len potom sa ich duše vedno k večnému odpočinku pobrali 
a strasti sveta pozemského navždy za sebou zanechali.               



 

 

 

Úryvok z prozaického diela 
Zaslúžilého umelca Borgaša, 
Skaza Mareka Vinohradníka,  
18. Júl, 1315 

 
Zapísal: Mário Oščinoha,  pisár 

 

Na môj pravdu, len nemnohí z ľudu Vlčích skál mohli by krivého slova 
na svojho pána a vládcu, jeho veľkopanskú milosť vladyku Mareka 
Vinohradníka v triezvom stave ducha povedať. I dobrým milostivo 
pomohol, i chudobným grošík daroval, i bohatým pozemky pridelil, aby 
všetok pospolitý ľud slobodu a šťastie v srdci nosil. Jednako, duša 
veľkorysá, hoc prostoduchá, azda práve kvôli prostoduchosti onej za 
manželku veľkú hriešnicu si zapýtala. Práve pravé poludnie odbíjalo, 
keď pod patronátom samotného vladyku za jeho účasti a podpory, veľký 
pivný závod v dedine sa začínal. I pozdvihol on čašu, čo mu žena jeho 
nehodná poslať dala aby pripil zápoliacim junákom na zdravie a tomu 
najlepšiemu dobrého šťastia zaprial. Keď však jeho pery pohára sa 
dotkli, otrávený mok ochutnali, čo z jedovatej mantichory prekliata roba 
nadojila, ihneď mu tvár osivela, z meravých prstov džbán mu vypadol 
a sám sa na zem sklátil ako podťatý buk. Za hrdlo sa driapal i po dychu 
lapal sťa ryba morská na suchom piesku, päste zatínal a z hrdla šelesty 
a chrapot sa mu ozývali. Ako to junáci a devy prítomné zbadali, hneď sa 
dali dobrému vladykovi pomáhať, no neskoro bolo. Otrava mu dávno 
v žilách kolovala a na smrť jeho milostivú dušu odoslala. Tak splnilo sa 
jeho žene mrchavej, čo za iného vydávať sa chcela želanie a Vlčie skaly 
navždy dušu vernú stratili. Pod hlavu mu krígeľ vložili a hrob jeho 
navždy ťažkým kameňom zapečatili, i po tri noci ho vlastnými slzami 
panny omývali, kým si oči celkom nevyplakali.             



 

 

 

Zápis o činoch neprispôsobivých 
občanov Vlčích skál,  
18. Júl, 1315 

 
Zapísal: Mário Oščinoha,  pisár 

 

Vymožiteľnosť práva vo Vlčích skalách je podľa prieskumov na 
historickom minime. Vysoký komisár z Kráľovského mesta pre finančnú 
kultúru pohraničných dedín konštatuje, že aktivita takzvaného 
zlodejského cechu a doposiaľ neznámeho nástupcu bývalého bossa 
dedinského podsvetia Kruppeho al Hazzaliho nie je takmer vôbec 
kontrolovaná orgánmi činnými v trestnom konaní, v tomto prípade 
Vlčími strážami, ktoré boli vyhodnotené ako neefektívne 
a akcieneschopné. V správe vysokého komisára je tiež uvedené, že popri 
organizovanom zločine v dedine prekvitá aj zločin neorganizovaný, 
ktorý si mnohí obyvatelia spájajú najmä s prítomnosťou niekoľkých 
mužov tmavej pleti, ktorí prejavujú nezvyčajný záujem o všetky kovové, 
drevené alebo iné predmety, ktoré sú bez dozoru umiestnené na 
verejných priestranstvách. Dvaja z týchto mužov boli identifikovaní ako 
istí Onur a Gejza, neznámi pustovníci z divočiny. O ich skutočnom 
pôvode nie je nič známe, faktom však ostáva, že ich aktivita v dedine je 
nanajvýš podozrivá a týmto vyzývame všetkých obyvateľov Vlčích skál 
aby zvýšili obozretnosť vo vzťahu k vlastnému majetku pokiaľ nebude 
situácia vyriešená. Samotní Onur a Gejza neboli do týchto chvíľ pre 
nedostatok dôkazov stíhaní a aj v posledných dňoch bolo v súvislosti 
s nimi zaznamenaných niekoľko podozrivých obchodov, ktoré budú 
ďalej vyšetrované, ak sa vo Vlčích skalách nájde niekto, kto by ich 
vyšetril. Stabilizácii vzniknutej situácie by malo napomôcť zvolenie 
nového vladyku, ktorého prvoradou úlohou bude boj proti všetkým 
formám zločinu v dedine.                   



 

 

 

Oficiálna zápisnica z 
predvolebného súboja,  
18. Júl, 1315 

 
Zapísal: Mário Oščinoha,  pisár 

 

Sťa hejno supov, pustili sa jeden do druhého urodzení páni, keď 
vysvitlo, že jeho veľkopanská milosť, vladyka Marek, vydýchol 
naposledy. Prekárali sa, kto by bol najväčšmi vhodným pánom v dedine 
a kto najčestnejšie právo na vladykovo kreslo má. Jeden kričal, že on 
najmocnejším zbrojnošom velí, druhý, že on najmúdrejšie knihy a učené 
listiny o vládnutí študoval, tretí volal, že on najviacej peňazí vo svojom 
mešci má, a preto, že vládnuť by mal. Ľudia pozorne si všetkých 
vypočuli, a keď sa na ich vôľu panstvo opýtalo, zdráhali sa jedinému 
z nich za pravdu dať. I slovo dalo slovo, ktorýsi z nich ako prvý oceľ do 
ruky vzal a hľa, už sa panstvo aj s bohatiermi bilo hlava-nehlava, 
priamo uprostred dediny. Bojovníci palošmi sa oháňali, rytieri brnením 
štrngali a pospolitý ľud papekmi a náčiním všakovakým oháňal sa. Po 
neveľkej chvíli každému jasné byť muselo, že pani Violet Saether z Dorn 
Felderu najľútejšiu družinu priviedla a ostatní voľky-nevoľky, museli 
zbrane zložiť, ak len sa nechceli na onen svet pobrať. Prišli  ženy 
zranených poodnášať do domov, mŕtvym oči zakryli a pani Violet sa ako 
novej vládkyni uklonili. Celá dedina do súmraku pokľaknúť pred ňou 
musela a vernosťou svojou sa jej zaviazala, od toho dňa až naveky, 
pokým neskončí svet alebo nepovie inak kráľ. Violet zasadla na 
vladykovom stolci, napila sa z veľkého džbánu a svojou pečaťou na 
listine priznala, že vládnuť bude Vlčím skalám múdro a spravodlivo, 
pokiaľ jej sily a rozum postačia, že pred nebezpečím chrániť bude svoj 
ľud a nedopustí mu krivdy. V ušľachtilom to skutku nech jej pomáhajú 
všetci bohovia a svätí.           



 

 

 

Úryvok z diela Pamäte  
Hrdinov Vlčích skál,  
18. Júl, 1315 

 
Zapísal: Lapajtáš Starokrký,  Kronikár 

 

Nad Vlčími skalami viseli sivé mračná. Kliatba bosoriek, hnev Lesovika 
a dávne zlo, spáchané na obesenom Jonášovi gniavilo ľudí, i lesné tvory. 
Ľudia si šepkali Jonášov príbeh medzi modlitbami, a keď ich ťažilo 
svedomie. Príbeh o tom, ako keď im bolo ťažko, keď celú dedinu 
obkľučovali krvilační Malrogovia, vymenili jeho život za úsmev vrtkavej 
šťasteny a nechali nevinného muža netvorom, aby ho obesili. Málokto si 
trúfal v tej ťažej hodine vzoprieť sa temným silám, no našli sa i takí. 
Malá skupina verných, na čele s lekárkou a podnikavými hobitmi, 
pozbierala každého, komu ešte ostalo srdce na mieste a uprostred skál 
Vysočiny zaklínadlom zlomili kliatbu bosoriek. Na tom istom mieste sa 
zmierili s Lesovikom, ktorý prijal ich prosbu o odpustenie a dary, ktoré 
mu dedinčania priniesli. Napokon, práve keď sa slnko klonilo k západu, 
verní prišli k Jopiho stolcu a kajúcne prosili o odpustenie aj Jonášovu 
dušu. Priniesli so sebou aj klinec z jeho rakvy, slučku, ktorá mu 
naposledy zovrela hrdlo a kosť z jeho mŕtveho tela. Ich úprimné slová 
napokon obmäkčili Jonášovho rozhnevaného ducha, ktorý sa im zjavil 
a odvolal svoj hnev. Jeho duch naposledy prehovoril a zmizol spolu 
s posledným slnečným lúčom. Nastala tma, a po nej ráno. Pre Vlčie skaly 
to bolo prvé ráno po dlhom čase, kedy slnko skutočne hrialo a les ukázal 
dedinčanom priateľskú tvár. Lesovika ani Jonáša od tých čias žiaden 
živý dedinčan nevidel, iba keď sa za súmraku nad lesom preženie 
vietor, ľudia na nich s úctou spomínajú.                  



 

 

                                                                                                                            

Výňatok z vyšetrovacieho  
Spisu Ruky zákona, hrdinu  
27. December, 1315 

 
 
Na oslave zimného slnovratu sa k večeru prihodila zvláštna udalosť. Aj 
keď stretnutia mnohých kultúr a vrstiev často vedú k vyostreniu 
rozhovorov. Vyťahovanie starých krívd, posmešky voči tradíciám 
iných, generácie staré spory o to, koho ded ako prvý vymyslel koleso. 
Preto sa zbrane odovzdávajú už pri príchode a stráže bdelo...nuž, 
strážia. Ale tentoraz to bolo, i keď len na chvíľu, iné.  Akoby všetkých 
hostí zrazu naplnila láska a šťastie, na krátky čas boli všetky krivdy 
zabudnuté a sieňou sa rozliehal len smiech a zvuky radosti. Tento jav sa 
šíril ako oblak požehnanej energie, vďaka ktorej bol každý vtip 
najlepším vtipom na svete, každý okoloidúci najlepší priateľ a každý 
zvuk tou najlepšou tanečnou hudbou. Bohužiaľ, ako sa vzduch prečistil, 
ukázalo sa, že naozaj išlo o oblak, avšak o dosť zlovestnejší, než sme si 
mysleli. Predsedkyňa Cechu Bylinkárov, víla menom Clairett totiž 
skúšala akési neznáme byliny, úplne cudzie prostrediu Kráľovstva vína, 
hneď vedľa svojich vonných olejov. Malé „neúmyselné pošmyknutie 
ruky“ potom vyvolalo oblak dymu s účinkom, ktorý Bylinkári popisujú 
ako „relaxačný“. Hrdinovia i muži zákona (keď sa dosmiali a pozbierali) 
sa pokúsili Clairett zadržať, no narazili na malý procesný problém, a to 
konkrétne, nemohli sa dopátrať ani jednej osoby, ktorá by bola týmto 
„oblakom“ poškodená. Práve naopak, mnohí sa dožadovali „druhého 
kola“. Zmätení strážcovia poriadku teda vílu prestali stíhať. No nie 
Ruka Zákona. Netrvalo mu dlho, kým si spojil dve a dve a zistil, kde 
víla byliny získala. Do dovozu „rekreačnej flóry“ sa zaplietli úhlavní 
nepriatelia Zákona: zlovestný Cech Zlodejov!  



 

 

                                                                                                                            

Úryvok z korešpondencie  
Sama Listobrata, právnika  
27. December, 1315 

 
 
Vážený Majster Liar, 
píšem Vám ohľadom svojho zimného dobrodružstva, presne ako som 
sľúbil. Všetko sa to začalo na hrade Červený kameň, kde som zastupoval 
náš Cech Právnikov na slávnostiach zimného slnovratu. Počas večera ku 
mne prišiel jeden nemenovaný gentleman a ponúkol mi ako protislužbu 
za moju pomoc účasť na najväčšej výprave roka – vraj mal indície 
o poklade, ktorý hradný pán v návale šialenosti ukryl niekde na hrade! 
O tom, že by hradný pán schovával poklady po hrade som nepochyboval, 
ten človek bol šialený dokonca aj na ľudské pomery. Chcel dokonca 
obyvateľom Vlčích skál vymeriavať dane! Z osobnej skúsenosti viem, 
ako to dopadne... 
Každopádne, na výpravu som sa pridal. Nebolo to jednoduché, po hrade 
plnom šľachticov, cudzincov a obchodníkov hľadať indície s nejasným 
významom. Raz nás takmer zatkli, ale ako ste ma naučili, správny 
právnik nezaplatí ani pokutu ak nemusí. Nakoniec nás úplatky, 
prieťahy, odvedenia pozornosti a nebudem preháňať ak poviem, že 
vskutku hrdinské činy doviedli až do tajnej chodby v najstráženejšej 
miestnosti hradu – samotných komnatách hradného pána! 
Tam sme spolu s mužom menom Chlapec zostúpili len s dvomi 
sviečkami a napnutými ušami, či nezačujeme stráže. Po kúsku sme 
prehľadali temné chodby, až kým sa svetlo mojej sviečky neodrazilo od 
dvoch truhlíc. Jednej plnej zlata a druhej, ktorá skrývala najväčší poklad 
zo všetkých – Srdce prekliateho meteoritu, artefakt neskutočnej sily 
a hodnoty. Iba so šťastím sa nám ho podarilo vyniesť a ukryť. 
  
 
 
 



 

 

                                                                                                                            

Príspevok publikovaný   
v novinách Vlčí deň 
27. December, 1315 

 
 
Dane! 
Hradným pánom zjavne neleží na srdci nič z toho, čo postihlo 
mierumilovnú dedinu Vlčie skaly v posledných rokoch. Akoby snáď 
kliatba bosoriek, Lesovikov hnev ani nájazdy trolov a úskokov neboli 
dostatočnou porobu, súčasný hradný pán a ex-vladyka Vlčích skál, 
Ulrich von Wolfurt, sa rozhodol, že počas slávnosti zimného slnovratu 
bude vypisovať nové dane pre svojich poddaných, miestne cechy 
a spolky. Všetko má vraj byť prerokované počas dnešnej veľkej hostiny 
priamo na hrade, kde bude každý zástupca cechu, spolku, cirkvi či inej 
organizácie hovoriť priamo s jeho veľkopanskou milosťou. O tom, či sa 
dane zvýšia alebo znížia sa zatiaľ nehovorilo, ale keďže odkedy bola 
dedina založená prvým vladykom Vlkoňom, dane sa ešte nikdy 
neznižovali, je veľmi pravdepodobné, že niektorí z obyvateľov si siahnu 
až na dno mešca. Výpravy zastupujúce bylinkársky a obchodnícky cech 
už potvrdili účasť na hostine, no všade vládne nervozita, lebo podľa 
správ, pochádzajúcich priamo z prostredia hradu, sa hradný pán 
správa čudne a jeho obávané zmeny nálad prichádzajú častejšie než 
kedykoľvek predtým. Podľa slov služobnej Margity vraj dokonca na 
hrade mizne služobníctvo a v Ulrichových komnatách vídať neznáme 
podozrivé osoby. Aký vplyv tieto osoby môžu mať na hradného pána 
môžeme len hádať. S blížiacim sa večerom však môžeme s najväčšou 
pravdepodobnosťou očakávať ďalšie nepriaznivé správy.             
  
 
 
 



 

 

                                                                                                                            

Výňatok z vyšetrovacieho  
Spisu Veveričiaka, hrdinu  
27. December, 1315 

 
 
Oslavy zimného slnovratu na hrade Červený kameň od začiatku 
neprebiehali podľa predstáv. Už počas prvej fázy príprav zmizlo bez 
stopy niekoľko  hradných sluhov a všetko sa vyhrotilo v priebehu noci. 
Zatiaľ čo väčšina prítomných sa pokorne zúčastnila hostiny 
a prerokovávala s pánom Ulrichom von Wolfurtom nové výšky daní, 
môjmu bystrému oku nemohlo uniknúť, že s hradným pánom, 
nepríjemným aj počas dobrých dní, niečo nie je v poriadku. Náhle 
záchvaty hnevu, strata orientácie v čase a priestore a podivné 
rozhodnutia nemohli byť dôsledkom požívania nadmerného množstva 
alkoholických nápojov, lebo okrem svojho pohára s vínom sa hradný pán 
ničoho ani nedotkol. V priebehu noci som však mohol v jeho prítomnosti 
opakovane pozorovať dve zvláštne ženy. Tieto ženy pravidelne 
vykonávali malý rituál v blízkosti jeho veľkopanskej milosti a práve 
v tých chvíľach sa hradný pán správal najpodivnejšie. Pátranie po 
dôkazoch a hľadanie súvislostí ma nakoniec zaviedlo až k jednému 
z významných učencov, známemu pod menom Avisena Rušd. Okolo 
polnoci sa už aj hradnej stráži podarilo nazbierať dostatok dôkazov 
proti tomuto mužovi a ďalšie vyšetrovanie odhalilo, že bol v skutočnosti 
členom tajnej teroristickej organizácie, známej ako Vodnáci. Zatknutie 
Avisenu Rušda a jeho spoločníčok okamžite pomohlo prinavrátiť 
hradnému pánovi duševnú rovnováhu a ochránilo tak celé okolie pred 
zhubným vplyvom vodnákov. Avisena Rušd bol úderom polnoci podľa 
rozsudku samotného pána Ulricha popravený sťatím.       



 

 

                                                                                                                            

Úryvok z denníka magistra  
Eckardta Schifnera, mága  
27. December, 1315 

 
 
Všetky hodiny na hrade už takmer ukazovali polnoc a magické iskričky 
na konci mojich prstov blikotali ako už dávno nie. Kúzlo zastavenia času 
bolo pripravené a naše očakávania boli upreté na zvon, ktorý mal 
čoskoro začať odbíjať. Peklo tej noci už vrcholilo a kat sa práve rozohnal 
sekerou nad starým Avisenom, keď začalo zvoniť. Vyriekli sme 
zaklínadlá a čas pre všetkých ostatných zastal. Nestáva sa často, aby boli 
hviezdy v sedemnástom dóme a za jedinú noc by mohol byť počatý aj 
zrodený mág. Bola to jedinečná chvíľa. Jeho matka, vládkyňa neďalekých 
Vlčích skál, lady Violet Saether z Dorn Felderu nemohla ani tušiť, čo sa 
okolo nej deje. Dieťa sa narodilo a moji verní muži ho odniesli do 
bezpečia, preč od zvedavých očí všetkých prítomných. Ani hradný pán 
si nič nevšimol a naše hlavy sa na katov klát len z diaľky pozerali. Čas 
začal znovu plynúť, akoby sa nič neudialo. Ľudia sa napili z pohárov, 
ktoré zdvihli k ústam a odtrhli si z chleba, ktorý mali pripravený. 
Kňazi vyslovili posledné požehnania starého sveta a všetko, čo bolo ešte 
pred sekundou zmrazené, znovu ožilo. Aj ja som si vydýchol, keď bolo 
po všetkom. Zvon dozvonil, hviezdy sa na oblohe o nepatrný kúsok pohli 
a mágia okamihu bola preč. Málokto však vie, že stále prežíva v dieťati, 
z ktorého, až dospeje, bude ten najväčší mág všetkých čias. Mág, ktorý 
konečne prinesie rovnováhu a prinavráti múdrym moc a česť, ktoré im 
právom patria. Až sa jedného dňa obzrieme za sviatkom zimného 
slnovratu na Červenom kameni, budeme naň spomínať ako na začiatok 
novej éry sveta.    


