
 

 

                                                                                                                            

Výňatok z kroniky Vasila  
Vzduchoplavca,  
20. Júl, 1313 

 
Zapísal: Miliroj Ladvinka,  Kronikár 

 
 
V týchto pohnutých časoch sa novodobí hrdinovia vydávajú do tých 
najnebezpečnejších kútov Kráľovstva, kde sa zjavujú znamenia. 
Jedným takýmto miestom je aj osada Vlčie skaly, ležiaca neďaleko 
Červenokamenského panstva. Práve tu sa z neba na zem zniesol 
meteorit. A okolo neho sa diali zvláštne veci. V Kráľovstve sa objavili 
cudzinci z krajov, o ktorých jakživ nikto nepočul a les potemnel. 
Najväčšia pohroma však nastala, keď sa blížil letný slnovrat roku 
Praotca 1313 a v lesoch sa zjavil duch trolieho boha Fenrira. Osada bola 
svedkom masakry, akú pamätajú už len staré piesne. O tejto noci sa 
bude spievať ako o Noci vlkov. Ďalší deň na dedinu udrela druhá 
pohroma. Po trúbení večernice sa zrazu ozval temný hlas: „Ja som tieň, 
ktorý padol na tieto lesy a preklínam vás, ktorí ste sa opovážili vstúpiť 
na pôdu môjho pána!“ Hneď ako to dopovedal, pod vplyvom mocného 
čara sa proti sebe so zbraňou v ruke postavili brat proti bratovi, druh 
proti druhovi, matka proti dcére. Našťastie tu boli hrdinovia, ktorí č
ítali znamenia už dlhší čas a vedeli ako tieň poraziť. Ten príbeh však 
pozná iba málokto a ešte menej ľudí verí, že je pravdivý. 
Tak či onak Vlčie skaly naďalej stoja a pripravujú sa na tuhú zimu.  
 



 

 

                                                                                                                            

Úryvok z učeného spisu 
Pád meteoru,   
20. Júl, 1313 

 
Preklad: Mário Oščinoha,  pisár 

 
 
To miesto pôvodne slúžilo ako morová jama. Málokto sa už na to 
pamätá, pretože od tej pamätnej udalosti sa zmenilo na nepoznanie. 
Tam, kde sa to kedysi hemžilo hnilobou a žúžolami, teraz stoja 
svätyne a oltáre. Uprostred toho miesta leží meteor, nebeský kameň 
rozosievajúci všade navôkol mocnú magickú energiu. Tej noci, iba pár 
dní pred letným slnovratom, sa zniesol z oblohy spolu so spŕškou 
zlatého dažďa a ľudia vraveli, že je to azda Norveidský Fénix, alebo 
Praotcova smršť, trestajúca bezvercov a modloslužobníkov. Keď sa 
zvírený prach usadil a strach konečne vyprchal zo sŕdc statočných 
občanov Vlčích skál, po prvý raz ho zbadali. Prítomní mágovia ihneď 
pochopili, že sa jedná o mocný zdroj magickej energie a presýtili 
vzduch kúzlami. Veľmi rýchlo prišli na to, že každá formulka 
vyrieknutá v prítomnosti meteoru má silu mocného kúzla, každý 
runový obrad uvoľňuje nebezpečné množstvo moci. Od tých čias 
mágovia meteor skúmajú a pokúšajú sa naplno využiť jeho magický 
potenciál, ktorý je v najkoncentrovanejšej forme prítomný v jedinom 
kuse kameňa, ktorý dokázali mocní čarodeji vytrhnúť z jeho útrob,  
v srdci meteoru. Tento kameň predstavuje najväčší prenosný zdroj 
magickej energie v celom kráľovstve a hovorí sa, že ho Hájničkovci 
ukrývajú na hrade Červený kameň. Ako sa tam však dostal, ostáva 
záhadou aj pre samotných mágov.      



 

 

                                                                                                                            

Výňatok z kroniky Vasila  
Vzduchoplavca,  
21. Júl, 1313 

 
Zapísal: Miliroj Ladvinka,  Kronikár 

 
 
Vo Vlčích skalách nastali zmeny. Potom, ako nastúpil na trón Pataj 
Šukaj, vyslal do mnohých kútov Kráľovstva svojich miestodržiteľov. 
Jedného vyslal i do Vlčích skál, jednak pre ich strategickú polohu 
neďaleko Červeného priesmyku, ale tiež preto, aby sa dozvedel viac 
o tajomnom meteorite, ktorý tam údajne pristál. Tým vyslancom bol 
Ulrich von Wolfurt, šľachtic známy svojimi šermiarskymi 
schopnosťami a vierou v tvrdé dodržiavanie zákonov. Podarilo sa mu 
prežiť Noc vlkov i útok tieňa, no napokon ostal bezmocný voči hrdým 
obyvateľom Vlčích skál. Jeho panovanie trvalo iba krátko a s podporou 
pospolitého ľudu prevzal vládu nad dedinou iný šľachtic, Kruppe al 
Hazzali z Norveidu. Ulrich musel z dediny utiecť a uchýliť sa k 
svojmu bratancovi Svätoplukovi Hájničkovi, pánovi Červeného 
kameňa. Hovorí sa, že v útrobách hradu chystá svoju pomstu. Jeho 
hostiteľ však nie je tak prchkej povahy, a preto so svojím verdiktom 
vyčkáva. Určite nechce byť tŕňom v oku nového kráľa, avšak 
nepriateľov si nepotrebuje vytvárať ani v Norveide, ktorý patrí medzi 
najbohatšie mestá Kráľovstva. Zima sa pomaly blíži a on tak ako 
každoročne, pozýva šľachticov a hrdinov z celého Kráľovstva na 
veľkolepú hostinu, poslednú veľkú slávnosť pred zimným 
slnovratom. Tam sa ukáže,  kto na koho strane stojí, a kto proti komu 
zbrojí.  Nech sa ukáže tak či onak, Červený kameň zažije poriadne 
búrlivú noc.  
 



 

 

                                                                                                                            

Výber z miestneho denníka 
Vlčí deň: Veveričak začína   
20. Júl, 1313 

 
Zapísal: Mário Oščinoha, pisár 

 
 
Sú vínne víly konečne v bezpečí? 
Boli únoscovia potrestaní, alebo sa jedná iba o spravodajskú hru?  
Kto je Veveričiak a akým právom trestá zločincov vo Vlčích skalách? 
Tieto a mnohé ďalšie otázky znepokojujú nás a našich čitateľov už 
dlhší čas. Prípad únosu vínnej víly, za ktorým údajne stojí cech 
zlodejov, spájaný najmä s menami Donalda McEesha a Kruppeho al 
Hazzali, nie je ojedinelým javom. Únosy a krádeže sa za vlády Ulricha 
von Wolfurta vo Vlčích skalách rozmohli a orgány činné v trestnom 
konaní nie sú schopné konať tak, aby sa občania cítili bezpečne. Je 
pravdepodobné, že práve táto situácia viedla k objaveniu Veveričiaka, 
hrdinu na voľnej nohe, ktorý sa preslávil najmä záchranou už 
spomínanej vínnej víly, ale tiež niekoľkými ďalšími hrdinskými 
kúskami. Medzi obyvateľmi dediny jeho popularita rastie, pretože na 
rozdiel od vlčích stráží je schopný konať. Vladyka Ulrich však 
prejavil otvorenú nespokojnosť s takýmto prejavom občianskej 
iniciatívy a vyzval Veveričiaka aby sa vzdal. Do dnešného dňa na to 
maskovaný hrdina nezareagoval a vo svojej činnosti viditeľne 
nepoľavil. Ostáva nám tak iba dúfať, že samotný Veveričiak to 
s Vlčími skalami myslí naozaj dobre a vladyka Ulrich von Wolfurt čo 
najskôr dostane situáciu pod kontrolu za pomoci vlastných zákonných 
prostriedkov.          



 

 

                                                                                                                            

Úryvok z knihy Neuveriteľné 
Príbehy štamgastov, 1. časť  
20. Júl, 1313 

 
Zapísal: Hugo Predkus, literát na volnej nohe 

 
 
Ja Ti teda poviem ako to bolo. Ale musíš to napísať, ako Ti hovorím. 
A nie inak. Píšeš si? Aj toto? Dobre. Tak si píš. Bol pekný deň. Ráno 
teplé, nie ako dnes keď sa na svitaní po skalách preháňala horalova 
zhuba. Že nevieš, čo je horalova zhuba. No to je taký hnusný studený 
prízemný vietor, čo Ti zafúka pod kilt a potom chodíš od stromu 
k stromu a ... Ale odbočil som. Ráno bolo teplé a popoludnie tiež. Len 
neviem, čo to vošlo do tých trolov. To sú vlastne slušní chlapi. Len 
majú veľký žalúdok a ešte väčší hlad. A keď sú hladní sú nevrlí. Ale 
toho dňa nie. Toho dňa boli ako medveď, ktorého vyťaháte za chvost. 
Zlostní a rozdráždení do biela. Vieš čo si myslím? Ja Ti to poviem. 
Môžu za to tí lesáci. Ale nie elfovia, kdeže. Však tí druhí, tí ... 
hraničiari. Áno. Tým asi tiež niekto vytrepal mozgy na šľahačku. Že 
vraj nie sú z tohto sveta. Že musia odísť ... a podobné hlúposti. No 
ale iné som chcel. V tom ich divnom stave si asi mysleli, že im pomôže 
ak vypália Vlčie skaly do základov. A nahuckali na to aj trolov. No 
a tak sa popoludní pred bránami strhla mela. Šiel som práve do 
dediny, keď mi pred nosom zabuchli bránu. A tak som zostal trčať 
vonku. Z dlhej chvíle som sa zapojil do tej bitky. No a ... že nech už 
idem k veci. No dobre, dobre. Zomrel som tam. Vážne, prisahám na 
káro a na všetkých svojich bratrancov, a že ich mám veľa. Ja som tam 
zomrel. 



 

 

                                                                                                                            

Úryvok z knihy Neuveriteľné 
Príbehy štamgastov, 2. časť    
20. Júl, 1313 

 
Zapísal: Hugo Predkus, literát na volnej nohe 

 
 
A veru nebol som jediný. Boli nás stovky. No čo tak pozeráš ... Tak teda 
desiatky ... možno dva tucty, ale menej nie. Nech je ako chce, stačilo to 
na to, aby sa pred bránou do záhrobia vytvorila pekne dlhá šóra. 
Zrejme na tú zakáľačku neboli tam dole pripravení. Bolo to bezútešné 
miesto. Ani hore ani dole. Ale boli sme tam dobrá partia, tak sme si 
skrátili čakanie. Niekto mal so sebou ploskačku, iný fľašku... Hodne 
sme sa nasmiali. Ach ... dúfam, že keď sa tam raz vrátim, dajú ma 
k nim do noclažne. Bude veselo. Šóra sa slimačím tempom skracovala. 
Mohlo to trvať celé dni. ... Už zase tak pozeráš ... Ako som vravel, 
trvalo to celé dlhé hodiny. A prišiel rad na mňa. Vnútri to bolo také 
aké si asi predstavuješ. Obludné. Ale niečo Ti poviem. Zároveň to bolo 
aj také nejaké ... formálne. Obludne formálne, ak mi rozumieš. Ako 
u bankára. Za veľkým stolom, celým z kostí sedela ona. Smrtka. ... Ale 
čo to táraš, žiadne kostnaté prsty a vyškľabený úsmev. Nie, nie. Ver 
mi, že keď raz pôjdeš dolu, budeš veľmi milo prekvapený. Máš sa na 
čo tešiť. A vieš, čo mi povedala? Že vraj tam dole majú taký zvyk, že 
z každého veletucta kopy kôp nebožtíkov sa jeden vráti zase hore. A že 
to môžem byť ja. Ak sa len nebojím stráviť so Smrtkou pár spoločných 
chvíľ, aby som jej spríjemnil čas. ... Čo vyvaľuješ oči. Na ženy tak občas 
pôsobím. Nesmej sa. Je to tak. ... Že ako to dopadlo? No ... ako vidíš, 
som zase medzi živými. Viac ti nepoviem, lebo to sa na džentlmena 
nepatrí. Ledaže by mu iný džentlmen zaplatil ešte flašku whisky. 



 

 

                                                                                                                            

Prepis kázne jeho velebnosti 
Ctihodného otca Brambora    
20. Júl, 1313 

 
Zapísal: Mário Oščinoha,  Pisár 

 
 
Obyvatelia Vlčích Skál, hrozienka moje. Ako sa dobrý vinohradník 
stará o svoj vinič a smeruje ho, kade rásť, aby mohol niesť ešte 
skvostnejšie plody, tak i ja sa ako otec úprimne snažím starať o vaše 
blaho. A preto Vám poviem toto. Vinohrad navštevujú rôzni hostia. 
Niektorí len prídu a odídu, ničoho sa nedotknú, ničomu neublížia. Iní, 
ako napríklad včely, majú pre vinohrad blahodarný vplyv. Opeľujú 
kvety viniča a zastanú pri tom kus práce. Bohužiaľ, častejší 
návštevníci sú škodcovia, čo hodujú na plodoch vinohradníkových 
mozoľnatých rúk. Škorce, sršne, spála, hniloba. Tých sa musí vinár 
striehnuť a z celých síl proti nim bojovať. Naša obec, naša komunita 
vo Vlčích Skalách je ako onen vinohrad. Je otvorená svetu, navštevujú 
ju cudzinci z blízka i zďaleka. Väčšina z nich príde a odíde. Iní sa 
zapíšu do našich sŕdc a obohatia nás. Pre tých môžeme nechať dvere 
otvorené. Ale za našimi bránami sú aj nebezpeční hostia. My sme im 
otvorili brány, prichýlili ich pod našou strechou, nechali ich piť 
z nášho vína a ponúkli im našu pomoc. A preto sme dnes tu, s hlavami 
v smútku a trúchlime nad našimi blízkymi, ktorých čas ešte 
nenadišiel. Títo hraničiari, či ako si hovoria, zhanobili telá i duše 
našich blízkych, ktorým sa nepodarilo utiecť, a tým dokázali, že sú 
poslami zla, nenávisti a násilia. Sú ako tie škorce vo vinohrade. A my 
ich, s pomocou Praotca, ako tie škorce vyženieme. Zdvihnime čaše 
a pripime si, vo víne je Praotcova múdrosť a požehnanie, ktoré budeme 
v najbližších dňoch potrebovať. 



 

 

                                                                                                                            

Stratený list z Pudmerickej 
Univerzity od bakalára Jána    
20. Júl, 1313 

 
Zapísal: Ján, Bakalár 

 
 
Medzi stromami sa začal zhmotňovať Tieň, ktorý nadobúdal kontúry 
Čierneho rytiera. Vtedy si ho všimli už aj dedinčania, stál tam temný 
ako noc, nehybný ako tma. Keď prehovoril, jeho hlas znel ako búrka:  

 
"Ja som Tieň čo padol na tieto lesy! 

Bojte sa jeho mena: Lešij! 
A vy všetci, čo máte pánovo znamenie, 

Pripojte sa ku mne, duše stratené!" 
 
A tak sa začala bitka proti Lešijovmu Tieňu. Všetci, čo mali na sebe 
čierne znamenie, sa ako v tranze pripojili k temnému rytierovi a 
oproti sebe stála rozdelená dedina, brat proti bratovi, milenec proti 
milencovi. Preveliká bola Lešijova lesť, všetci sa báli, no na koho 
viesť útok? Vtedy sa ukázalo, že som podcenil obyvateľov Vlčích skál. 
Neboli všetci slepí k znameniam, ktoré sa objavovali po predošlé dni. 
Skupina horalov začala unisono prednášať prastarú kliatbu a z 
druhej strany sa svojim magickým tancom pripojili aj lesné víly. 
Bojovníkom sa navrátila stratená odvaha a na čele s Ulrichom sa vrhli 
do boja. Hoci tieň nepoznal strach ani únavu, kliatba, ktorá na neho 
dopadala, sa začala prejavovať. Jeho kontúry sa rozplývali a roztekali 
až boli natoľko priesvitné, že ich Ulrich jedným mocný sekom rozťal 
do zatratenia. Bolo po všetkom, znamenie na rukách očarovaných sa 
rozplynulo a oni sa prebrali. 



 

 

                                                                                                                            

Zápis do kroniky hradu 
Červený kameň, 1. časť   
15. December, 1313 

 
Zapísal: Ján Popoltvár,  Hradný pisár 

 
 
Tohtoročná slávnosť zimného slnovratu bola pre môjho pána 
mimoriadne náročná. V prvom rade musel pohostiť pútnikov z celého 
sveta, zúčastnili sa urodzené dámy aj páni zo všetkých kútov 
kráľovstva. Ctihodné knieža Johan Wilhelm Sebastian Wolfgang von 
Rizlingsdorf aj s jeho družinou, známy bojovník a hrdina vznešenej 
krvi požehnanej Praotcom vínnej révy, Dornfelderský vikomt Alessio 
di Maria Merlotini, vyhlásený someliér a arbiter alegancie, vladyka 
Vlčích skál, Kruppe al Hazzali z Norveidu, lady Lada di Selva, dcéra 
Vladia a Tillie di Selva, svetoznámych mecenášov a podporovateľov 
umenia. Okrem nich sa slávnosti zúčastnil aj vznešený Kaleb al Uma, 
syn Rasula liečiteľa, ambasador Kaunis Kaunien Tajdelien Haliceva 
z kontinentu obývaného elfami, vznešený Marcus Curtius Godefroi de 
Merleau, vyslanec z mesta Dornfelder, kráľovský vyslanec Ulrich vo 
Wolfurt a Wolfgang Pretzelmayer so svojou rodinou. Okrem 
urodzenosti a ich sprievodu sa však na slávnosti objavili i pútnici z 
Vlčích skál, Fragmundských lesov a iných krajov Kráľovstva.  
Z ďalekého východu prichodili dvaja Rusácki bratia menom 
Bezukľadnikovci so sprievodom. Prišli do Kráľovstva  predávať svoju 
pálenku, no nevedeli, že na tunajších má neblahé účinky. Veliteľ 
Rizlingsdorfskej gardy obvinil Olega Bezukľadnikova z otravy, no 
našťastie môj pán spravodlivo vypočul obe strany a vysvitlo, že išlo o 
nedorozumenie. Z rusáckej pálenky totiž tunajší ľud kokce.   

 

 



 

 

                                                                                                                            

Prvý spis o blahorečení 
Sv. Donalda,   
15. December, 1313  

 
Zapísal: Ján Popoltvár,  Hradný pisár 

 
 
Vôbec prvým horalom z klanu McEeshovcov, ktorý bol vyhlásený za 
svätého bol Donald, syn Gordona a Diane McEeshovcov a stalo sa tak na 
hrade Červený kameň 15. decembra roku pána 1313. Po dôkladnom 
preskúmaní jeho prípadu bolo preukázané, že je priamo zodpovedný 
za aspoň tri udalosti, kvalifikované odborníkmi z Kráľovskej 
ekumenickej spoločnosti za zázraky. Najsamprv dokázal na jediný 
nádych vypiť celú rieku medoviny, ktorá sa za záhadných okolností 
zjavila v blízkosti dediny Vlčie skaly, pričom svedkami tejto udalosti 
nebol nik iný ako páter Baziliskus zo svätej cirkvi Myrmekovej pod 
dozorom Demetera, veľkňaza Praotca vínnej révy. Krátko na to dokázal 
sv. Donald premeniť sedem sudov čistej vody z potoka na pivo. 
Ochutnávky tohto piva sa zúčastnili špičky nielen Myrmekovej 
a Praotcovej cirkvi, ale tiež elfskí a trolskí duchovní, ktorí jednohlasne 
potvrdili svätý pôvod predkladaného nápoja. Posledným a azda 
najzázračnejším Donaldovým skutkom bolo jeho vstúpenie do sviatosti 
manželskej krátko po tom, ako bol smrteľne ranený v súboji, zomrel, 
bol oplakaný a pochovaný. Svadby sa okrem väčšiny obyvateľov Vlčích 
skál zúčastnili aj lesné bytosti a dokonca samotná smrť, ktorá vyšla 
z pekla a oddala mladomanželov priamo na miestnom cintoríne. Chvála 
sv. Donaldovi! Haleluja!        
 



 

 

                                                                                                                            

Zápis do kroniky hradu 
Červený kameň, 2. časť,   
15. December, 1313  

 
Zapísal: Ján Popoltvár,  Hradný pisár 

 
 
Veľkým prekvapením boli na slávnosti najmä zástupcovia bytostí, 
ktoré si vravia elfovia. Vyznačujú sa neveľkým vzrastom a špicatými 
ušami, no správajú sa nanajvýš civilizovane. Podľa očakávania, 
najväčšiu pozornosť na seba strhla elfka menom Kaunis, ktorá 
pricestovala Vasilovou vzducholoďou zo zeme spoza západného mora. 
Je vôbec prvým cudzincom z tejto vzdialenej zeme, ktorý zavítal do 
Červenokamenského panstva a pre naše panstvo to bola obrovská česť. 
Vravela, že v zemi odkiaľ pochádza, je dokonca urodzeného pôvodu. 
Spolu s ňou sa na hostine objavilo i mnoho ďalších zástupcov tohto 
podivného plemena. Jeden z nich, istý Ilumian, pôvodom vraj z 
Fragmundských lesov, sa dokonca uchádzal o postavenie lesného 
správcu. Môj pán mu po dôkladnom zvážení nakoniec umožnil 
vykonávať správu lesov spoločne so súčasným správcom, aby si mohol 
overiť jeho kvality. Za známku stoja i predstavitelia zvláštneho kmeňa, 
ktorí si vravia holobyti a zo zásady nenosia na nohách obuv. Vraveli, 
že na svete už jestvujú do počiatku vekov a že jestvuje kniha, ktorá to 
môže dokázať. Môj pán, zaujímajúc sa o všetky kmene, ktoré by ešte 
mohol objaviť v okolí divokého Fragmundu, im vydal listinu s 
povolením na vstup do Veľkej knižnice v Terra Bozin. Po skončení 
uvítacích slávností a zoznamovacích ceremoniáloch sa musel môj pán 
venovať i správe svojho vlastného panstva.   
 



 

 

                                                                                                                            

Zápis do kroniky hradu 
Červený kameň, 3. časť   
15. December, 1313 

 
Zapísal: Ján Popoltvár,  Hradný pisár  

 
 
Na programe boli spory a prosby obyvateľov a správcov Vlčích skál. 
Píšem príznačne správcov, nakoľko Vlčie skaly, ako sa zdal,o mali 
vladykov dvoch. Jedným z nich bol Ulrich von Wolfurt, bratranec 
môjho pána, do pozície miestodržiteľa ustanovený Kráľovským 
správcom a druhým bol Kruppe al ´Hazzali z Norveidu, ktorého si 
zvolilo obyvateľstvo Vlčích skál. Dôvodom bola vraj Ulrichova 
nesmierna krutosť. Môj pán nechcel Ulricha trestať za jeho prchkú 
povahu, už od mladi ho poznal ako znamenitého bojovníka, ktorý bol 
nekompromisný a tvrdý. Nebol to predsa jeho nápad, že sa stane 
miestodržiteľom Vlčích skál, ale rozhodnutie kráľovskej byrokracie. 
Kruppe, ktorý sa stal miláčikom Vlčích skál, síce nebol takým 
bojovníkom ako Ulrich, no rozhodne mu nechýba takt a je dôkladne 
zoznámený s umením diplomacie. Môj pán ho napokon ponechal vo 
funkcii vladyku. Ďalej môj pán musel rozhodnúť o osude hraničiarskej 
jednotky, ktorá sa vraj podieľala na útoku na Vlčie skaly. Nakoľko však 
útočili proti miestodržiteľovi, ktorý sa vraj znesvätil voči ľudu, bola 
jednotka zbavená viny. Pán však nevylučuje tresty voči jednotlivcom z 
tejto družiny, ak by sa dokázalo, že sa dopustili zla na niektorom z jeho 
poddaných. Poslednou oficiálnou návštevou z Vlčích skál bol klan 
horalov z rodu McEeshovcov, ktorý sa v poslednom čase zapríčinil o 
rozvoj Vlčích skál. Za ich služby panstvu ich môj pán odmenil 
privilégiom chovu dobytka a povolil jeho členom založiť v dedine 
obchodnú komoru.  

 

 



 

 

                                                                                                                            

Úryvok z osobného denníka 
Ulricha von Wolfurta 
15. December, 1313 

 
Zapísal: Ulrich von Wolfurt osobne  

 
 
Nech nás na kusy roztrhajú ťažné voly Norveidské a pomaly pod zemou 
prežúvajú kruté žížaly Rizlingsdorfské, nech nás zrazí na kolená 
padajúci dub Červenokamenský a utopíme sa v kyslom víne 
DornFelderskom, nech nás nabodnú na štandardy vejúce nad citadelou 
Kráľovského mesta ak nebude naše meno pomstené. Úbohí dedinčania 
z Vlčích skál, čvarga nehodná čo i len zobďaleč pozrieť na špičky 
topánok urodzeného pána akým sme my, Ulrich von Wolfurt, sa 
opovážila znevážiť meno nášho rodu a pošliapať všetku časť, ktorú 
svojím mečom bránime. Ako spráskaného psa nás vyhnali z prašivej 
dediny, ako posledného žobráka vystrčili za zavreté brány toho 
práchnivého mraveniska, krčiaceho sa pod hradným kopcom. Ak 
Svätopluk Hájniček nestrestá tieto skutky najtvrdším trestom, 
urobíme tak my, a naša pomsta bude chutiť tri razy trpkejšie celému 
panstvu, než by chutila naša osvietená vláda. Nech sa len prizerajú tí, 
čo si hovoria šľachta, ale neprúdi v nich ani za mak modrej krvi, ba 
naopak, nerozozná ich panstvo od sedlače a slamou, ktorá im trčí 
z topánok by sme mohli ohádzať strechy domov v piatich mestách 
kráľovstva. Každého si pamätáme a na každého myslíme v našej 
spravodlivej odplate. Traste sa, úbohé duše, ktoré ste si mysleli, že 
ľahko vypečiete s Ulrichom von Wolfurt, najurodzenejším mužom, 
ktorý kedy vkročil na túto špinavú zem.    

 

 


