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Věnováno všem přátelům dětí noci.





1. kapitola

První věc, na kterou si pamatuji, je to, že všude kolem mě byla 
tma. Hustá, neprostupná tma.

Vleže jsem natáhla ruce nahoru, abych se něčeho chytila a 
vytáhla se, ale dokázala jsem nahmatat jen hladkou dřevěnou 
desku, nacházející se jen pár centimetrů nad mým obličejem.

Nervózně jsem ohmatávala stěny. Vůbec jsem nevěděla, co 
se děje. Nejprve jsem vše považovala za pouhý sen a snažila 
jsem se z té hrozivé noční můry nějak probudit. Byla jsem čím 
dál nervóznější, protože jsem vytušila, že tohle nemůže být 
jenom sen.

Začala jsem řvát a kopat kolem sebe, ale nebylo to nic 
platné. Neměla jsem sílu na to, abych s dřevěnou deskou hnula. 
Po prvním záchvatu jsem se uklidnila, ale pak přišel další. 
Začala jsem oběma rukama vší silou mlátit do jednoho místa na 
desce. Pocítila jsem jakousi zvláštní slabost, která snad 
pramenila z mé silné úzkosti, z mého strachu. Cítila jsem se 
velice podivně, jako by mi začal žilami proudit hořký chladný 
jed, který mi ubíral síly a pevnou vůli.

Všechny hrozivé pocity se ve mně smísily a vyvrcholily v 
další záchvat, při kterém jsem opět mlátila okolo sebe. Pak 
jsem zase začala v marné naději tlouci oběma rukama do 
tvrdého dřeva, snad abych se nějak prolámala ven, anebo aby 
mě někdo uslyšel a přišel vysvobodit.

Nikdo se neobjevil. Jímala mě hrůza a strach, netušila jsem, 
kde jsem a co se to vlastně děje. Následovalo další 
nesoustředěné kopání a mlácení kolem sebe. Najednou jsem 
zaslechla kovové zazvonění. Natáhla jsem ruku směrem, odkud 
ten zvuk vzešel... Do žil se mi vlila nová naděje, můj strach 
však nepolevil. Opatrně jsem se konečky prstů dotkla povrchu 
toho předmětu. Měla jsem strach, aby nově rozžehnutá 
jiskřička naděje, která mě držela při smyslech, zase neuhasla. 
Pod svými třesoucími se prsty jsem ucítila chladný kov. 



Opatrně jsem ho ohmatala. Byl to meč. Sebrala jsem všechnu 
zbývající sílu a udeřila jsem mečem nad sebe. Strop povolil a 
do obličeje se mi začala sypat hlína. Místo naděje mě však 
zachvátila další vlna strachu. Strop se zhroutil a najednou jsem 
byla zavalená masou kypré půdy a čekala jsem, že každým 
okamžikem zemřu. Ale přesto jsem to nevzdala. Bojovala jsem 
dál.

Za nějakou dobu, o které vím jen to, že byla nesnesitelně 
dlouhá, jsem se po šíleném zápasu o život vyhrabala na povrch. 
Venku byla noc, ale přesto jsem viděla velmi dobře. Myslím, 
že mi tma vůbec neubírala na síle zraku, ba spíše naopak.

Velice mě znepokojovalo to, že před místem, kde jsem stála 
a odkud jsem se právě vyhrabala, stál náhrobek. Hned jsem 
všechno pochopila, ale pořád jsem se snažila namluvit si, že je 
to jen sen.

Nemohl to přece být předčasný pohřeb, říkala jsem si, ale na 
náhrobku jasně stálo mé jméno. Začala jsem se fyzicky cítit 
velmi zle a myslím, že jsem se i na okamžik zhroutila.

Když jsem se později probrala, cítila jsem se naopak jako 
ještě nikdy ve svém životě. Bylo mi úžasně. Cítila jsem, jak se 
mi do žil vlévá nová síla, jejíž velikost byla nepředstavitelná a 
ještě nepředstavitelněji se mi promítala do myšlení. Všem 
zásadám, všemu, čemu jsem předtím věřila, jsem se jen smála. 
Ještě jsem nevěděla, čím jsem, ale věděla jsem, že již nejsem 
člověkem. Věděla jsem, že jsem mnohem výše a že mi žádná 
lidská bytost nemůže konkurovat. 

Praštila jsem do náhrobku do místa, kde stálo mé jméno, 
protože to už vlastně mé jméno vůbec nebylo. Byla jsem teď 
někdo jiný než kdysi. Kamenný náhrobek praskl a já si teprve 
teď uvědomila, jak je má skutečná síla veliká.

Když se ze mě mé staré já konečně úplně vytratilo, zaslechla 
jsem nějaké zvuky a několika opatrnými skoky jsem se 



přemístila hlouběji mezi hroby. Kryla jsem se jako zkušený 
voják a pohybovala jsem se rychleji a obratněji než jakákoliv 
šelma. Byla jsem lehká jako pírko a bez toho, aby mě mohl 
kdokoliv zpozorovat, jsem doběhla až k dveřím chatrče, která, 
jak jsem později zjistila, byla skromným domem zdejšího 
hrobníka. 

Zapomněla jsem na své předešlé instinkty a bez jakékoliv 
snahy být tichá a nepozorovatelná, jsem rozrazila dveře.

Viděla jsem, jak se hrobník s tváří plnou děsu a zmatku ze 
spánku probral v jeden jediný okamžik. Nechápavě se ptal: 
„Kdo je tam?“ Snažil se zjistit, co se děje. Uviděl mě teprve až 
v okamžiku, kdy jsem přešla k oknu. Skrz ušmudlané sklo 
dovnitř pronikal jasný svit luny. Bledý a studený svit, a právě v 
něm uviděl hrobník mou tvář. Než jsem mu odpověděla, zarazil 
mě výraz zděšení a absolutní hrůzy, jakou má snad jedině oběť, 
když se ji chystá zabít vrah, kterým se pyšnila popelavá tvář 
hrobníka. Zdálo se, že chce křičet, ale to jsem nemohla dovolit. 
Rychle, jako kočka, když útočí na myš, jsem se přihnala k jeho 
obličeji a svou rukou jsem mu pevně zakryla ústa. Viděla jsem, 
jak se jeho oči ve výrazu strašného zděšení obracejí k mé tváři. 
Pak jsem pocítila jeho tep - silný a rychlý tep člověka, který je 
strachem šílený. Viděla jsem velkou naběhlou tepnu na krku, 
jak neznatelně pulzuje, a v ten okamžik jsem objevila svého 
nového učitele, který mě od začátku provázel a zachraňoval v 
mém novém životě. Ten učitel se jmenoval instinkt. a já jsem 
se jeho radami řídila.

Vrhla jsem se k hrobníkovu krku a lehce jsem se ho ve 
zvědavosti dotkla špičkou jazyka. Pak jsem jej políbila. Polibek 
nebyl aktem lásky, ale instinktu, který jsem ještě plně 
nechápala a teprve objevovala. a pak se to stalo. Svými zuby 
jsem prorazila kůži na jeho krku a s tím, co jsem cítila, jsem 
byla nesmírně spokojená. Začala jsem sát jeho krev a to, co 
jsem cítila, nikdy necítil a ani nemohl cítit žádný člověk. s 
každou kapičkou krve jsem se cítila silnější a silnější. Opájela 



jsem se mocí a nepředstavitelnou slastí.
Když vše skončilo, připadalo mi, že to skončilo příliš rychle, 

jakoby ten člověk měl krve jen poloprázdný pohár. Tělo 
hrobníka jsem nezaujatě nechala ležet na bílém povlečení na 
posteli, zmáčeném krví. Krev měla ve tmě černou barvu a já ji 
měla na svých rtech i na své slastné tváři.

Poprvé v životě jsem mohla říct, že jsem byla šťastná a 
spokojená. Ve stavu zvláštního opojení jsem se stočila na zemi 
jako dosyta nakrmené zvíře.

Jen okamžik jsem přemýšlela o tom čím, jsem a co jsem 
udělala. Konec konců, byla jsem silná. Spokojenost se 
rozlévala mými cévami. Ten hrobník, to byl jisto jistě on, jenž 
mě pohřbil pod povrch chladné země, to byl on, kdo mohl 
zjistit, zda-li jsem naživu a kdo mě dal zaživa pohřbít. O všem 
jsem přemýšlela, přestože nebyla potřeba přemýšlet. Byla jsem 
spokojenější než kdykoliv předtím. Hrobníkova krev ve mně 
zanechala ten nejkrásnější pocit, mnohem lepší než který ve 
vás zanechá životní úspěch nebo jakákoliv droga, kterou 
lidstvo již poznalo nebo ještě pozná.

Ráno, když jsem se začala probírat, ještě nebylo světlo, ale 
mně to vůbec nevadilo. Viděla jsem stejně dobře, jako vidím ve 
dne, a možná i lépe. 

Oblouznění z lidské krve pominulo, ale hlad jsem neměla. 
Pořád jsem se cítila mnohem silnější než kdykoliv předtím. 

Vstala jsem a zvědavě jsem se začala probírat hrobníkovými 
věcmi. Zvědavost a touha zjistit něco více o tom, proč jsem se 
probrala v rakvi stále sílily. Možná jsem jej neměla zabíjet, 
možná jsem ho měla nejdřív vyslechnout, přemítala jsem.

Ten nuzák neměl nikde žádnou zapsanou poznámku, knihu 
nebo pero. Určitě neuměl psát. 

Pod jeho postelí byla ukrytá mohutná dřevěná truhla. Svými 
rozměry byla tak veliká, že by ji slabá žena, jako jsem bývala 
já, nikdy nemohla sama vytáhnout. Sáhla jsem po ní a s 



překvapením jsem ji vytáhla tak snadno, jako kdyby to byla jen 
drobná šperkovnice. 

Byla zamčená, ale hledat klíč se mi nechtělo. Vzala jsem 
nevzhledný, starý zámek do dlaně a několikrát jsem jím 
zkusmo škubla. Až když jsem to zkusila potřetí, zámek povolil. 
Byla jsem ohromená obrovskou silou, kterou jsem teď měla ve 
svých pažích. Jak velkou sílu vlastně mám? přemítala jsem. 
Cožpak jsem teď jako nějaký z dávných hrdinů, o nichž se tolik 
píše v prastarých příbězích? Vší silou jsem praštila do těžké 
dubové postele, ve které stále leželo zkrvavené mrtvé tělo 
hrobníka. Slyšela jsem jak nejtvrdší Urdakthské dřevo praská 
jako tříska.

„Úžasné, ” řekla jsem a má vlastní slova ostře zaútočila na 
můj sluch. Byla jsem blíže bohům než kdy jakýkoliv člověk - 
slyšela jsem lépe než kdokoliv přede mnou, viděla jsem v noci 
stejně dobře jako v pravé poledne a měla jsem sílu, proti níž 
byla síla dvaceti mužů silou bezmocného batolete. 

Plně jsem nechápala, co se to vlastně děje, a raději jsem o 
tom ani nepřemýšlela. Otevřela jsem dřevěnou truhlu.

Uvnitř byla neskutečná špína a nepořádek, byly zde 
pootevírané konzervy na důkaz toho, jak rychle se šíří pokrok i 
k těm nejzaostalejším ubožákům. Roztříštěné misky, vidlička, 
jedna bota, zhnědlé kusy bůhvíčeho, sušené houby, hřebíky, 
kusy látky. Napadlo mě, k čemu to vlastně hrobník má, 
takovéhle harampádí.

Po chvíli jsem mezi tím vším nalezla malý kožený měšec. 
Opatrně jsem jej vytáhla a vysypala jeho obsah na svou dlaň. 
Vypadlo sedm blyštivých zlatých mincí. Skutečný poklad. 
Hrobník si za to býval mohl žít hezky dlouho v pohodlí, aniž 
by musel hnout prstem. 

Zkoumala jsem mince ze všech možných úhlů. Vůbec jsem 
nepochybovala o tom, co to je za mince. Byly to mince z 
Laaneji, mého domova. Nevěděla jsem sice přesně, kde jsem, 
ale byla jsem přesvědčená o tom, že ať už jsem kdekoli, v 



Laaneji určitě ne.
Můj domov bylo malé království obehnané hradbou z 

vysokých hor. Všude na jeho území kvetl mák a každá jeho 
louka byla porostlá lučními orchidejemi. Ač bylo Laanejské 
království malé, bylo nesmírně bohaté a veliký a odvážný král 
Andromalius XIV. se postaral o to, aby se všichni obyvatelé 
měli dobře. Taky nechal vydláždit cesty. v celé zemi byli 
přívětiví lidé s kulatými tvářemi a silnými hnědými nebo 
zlatými vlasy. Půda po celém území byla krásná, černá, úrodná. 
Nikdy úplně nevysychala a zemědělci v Laaneji měli největší 
úrody na celém světě. Hluboko pod Laanejskou černozemí pak 
bylo obrovské podzemní bohatství. Má rodná země byla bohatá 
na křišťál, zlato, stříbro, černé sklo, měď, rubíny a železo. 
Jediné, co tam skutečně scházelo, bylo moře. Ale ani o ryby 
jsme však neměli nouzi. v naší zemi pramenily mnohé velké 
řeky a každá malá ves měla svůj vlastní rybník. Některá větší 
města byla prosázena modrými oky rybníků, a právě z nich 
jsme měli na talířích všemožné sladkovodní ryby - kapři, štiky, 
sumci, pangasové, raci a úhoři byly ty nejběžnější. v některých 
vodách pak žily škeble a dokonce i perlorodky s nádhernými 
perlami.

Byla jsem si jistá, že ať už jsem byla kdekoliv, tak v Laaneji 
ne. Dokonce i vzduch byl zde jinak cítit a půda, skrz kterou 
jsem se prohrabávala na svobodu, byla jiná. Jílovitá, suchá a 
písčitá. 

Jedině od někoho z Laaneji mohl dostat hrobník laanejské 
zlato. a jedině za něco, jako za zakopání někoho za živa, by 
mohl dostat tolik. Myslím však, že za zakopání šlechtičny, jako 
jsem byla já, mohl ten hlupák chtít víc.

Přemýšlela jsem, kdo by mi chtěl provést něco takového. 
Vždyť jsem nikomu nemohla v ničem vadit. Vše, co se zatím 
stalo za posledních několik hodin, mě pohroužilo ve strašný 
duševní zmatek. Nevěděla jsem, co se děje, pořád to bylo jako 
nějaký sen, a co se týče mé mysli, vše z mé deduktivní a 



myslící části, bylo podivně ukolébáno. Nic mě 
neznepokojovalo a nemohlo zneklidnit. Mé nitro bylo jaksi 
apatické, bezcitné, v mém srdci zela strašlivá prázdnota. Byl to 
ryzí cynismus, který zcela překryl mé dosavadní city. Všechno 
lidské bylo pryč.

Abych zahnala vtíravé myšlenky a hlomozící hlasy zmatku a 
konfliktu ve svém nitru, vyšla jsem ven. Hned, jak na mě 
dopadly sluneční paprsky, se moje kůže začala škvařit. 
Rozběhla jsem se schovat do nedaleké chatrče. Uvnitř, ve stínu, 
se moje kůže začala sama uzdravovat. Měla jsem jen jediné 
vysvětlení na věci, které se staly.

Jsem upírka.
Přidala jsem se do řad dětí noci.
Počkala jsem a po západu slunce jsem se vrátila na místo, z 

kterého jsem utekla. Až teď jsem si uvědomila, že je to hřbitov. 
Já jsem neutekla z bedny. Utekla jsem z rakve.

Svět okolo mě se začal točit, musela jsem si lehnout do 
trávy a uklidnit se. Vzala jsem do ruky meč, který jsem předtím 
objevila u sebe v rakvi, a prohlédla jsem si ho. Po celém jílci se 
táhly podivné runy. Znala jsem je. Pocházely z temného 
království, které se nacházelo daleko v horách.

Sedla jsem si ke svému hrobu a přemýšlela o své 
budoucnosti. Budu muset najít temné království a přidat se na 
stranu zla.

Na obzoru začalo svítat,, a tak jsem přešla do lesa za 
hřbitovem.

Přes den jsem se vždycky chovávala v křoví, v noci jsem 
chodila po hřbitově a přemýšlela o svém životě.

Matně jsem si pamatovala na svůj poslední večer, než jsem 
se stala upírkou. Tvář svého milého jsem viděla jako by v 
mlze…

V krku mi vyschlo a já začala přemýšlet, jak žízeň utišit. 
Vyšla jsem ze hřbitova a zamířila k nedalekému potoku. Voda 



moji žízeň nedokázala zahnat. Šla jsem po proudu potoka, ve 
tmě daleko přede mnou se jako stíny rýsovaly domy z vesnice, 
ke které hřbitov patřil. Vešla jsem do ulic.

Upírka musí jíst a pít jen jedno. Dobře jsem věděla, co 
musím udělat, ale to mi můj těžký úkol nezlehčovalo, spíš 
naopak.

Prošla jsem boční temnou uličkou. Povaloval se tam 
bezdomovec. Do obličeje jsem mu neviděla. Chytila jsem 
nešťastníka za ramena a zabořila jsem mu svoje dlouhé tesáky 
do krku. Teplá krev mi stékala po ústech. Vysála jsem ho a 
odhodila mezi dřevěné bedny. Vrhla jsem pohled na svou oběť. 
Ten člověk vypadal, jako by byl měsíc pohřbený pod zemí. 
Jeho kůže měla popelavou barvu. Viděla jsem i jeho tvář, 
vypadala děsivě. Nikdy jsem nebyla nějaké bojácné stvoření, 
ale tohle na mě bylo poněkud moc.

Moje noční řádění protrhl nějaký křik. Za mými zády stála 
žena a křičela. Sama jsem nevěděla, co dělám. Vyskočila jsem 
na střechu jednoho z domů a běžela pryč, jak nejrychleji jsem 
mohla. Pod sebou jsem viděla nějaké žoldáky s meči. Šlo 
nejspíše o stráže. Přeskočila jsem ze střech na zem a utíkala z 
města zpět na hřbitov.

Stačila jsem doběhnout do křoví, kde jsem se už jednou 
schovávala, dřív, než začalo svítat.

Celý den mi připadal strašlivě dlouhý, na hřbitov za den 
přišlo spoustu lidí, ale nikdo se naštěstí nepřiblížil k místu, kde 
jsem se schovávala. Opět na mě dolehla chuť na krev a byla 
ještě silnější než předtím.

Den pomalu končil a já se hned s prvními náznaky budoucí 
noci smířila s tím, že zabiji dalšího člověka. Musím to udělat. 
Uslyším další zděšený křik.

Opět jsem začala přemýšlet o své budoucnosti. Měla bych 
co nejdřív vyrazit a začít hledat říši temnot, místo, které nemá 
žádné jméno. Pro mě tam ležel celý můj osud. 



Tuto noc jsem se ještě chtěla blíže seznámit se všemi svými 
upířími schopnostmi a příští noc vyrazit.

Pomalu jsem se blížila k městu a myslela na člověka, pro 
kterého bude tato noc poslední. v hlavě jsem měla chaos. 
Děsila mě myšlenka, že už pro mě smrt dalšího člověka 
neznamená tolik jako ze začátku. Divné myšlenky mi vířily 
hlavou i v okamžiku, kdy jsem šplhala po zapomenutém, 
žebříku na střechu jednoho domu. Přítomnost stráží v ulicích 
mi náladu nezlepšila. Přeskočila jsem na druhý dům a našla 
osamoceného strážného, který nebyl, až na dlouhý klacek, 
ozbrojen. Kdyby nepřecházel z jedné strany uličky na druhou, 
vůbec by mě nenapadlo, že je to strážný. Jedním jediným 
dlouhým skokem jsem seskočila ze střechy a strhla muže na 
zem. Strážný nestačil ani zakřičet.

Popadla mě jakási zuřivost. Oběma rukama jsem mu zlomila 
vaz a moje oči přikryl rudý závoj. Zakousla jsem se muži do 
krku a pila jeho krev. Svoje žíly jsem náhle cítila ještě víc, 
cítila jsem v nich nový život, moje srdce začalo prudce bušit. 
Rozběhla jsem se na další lidi, byla jsem si jistá svou novou 
mocí. v jednom domě bylo otevřené okno. Skočila jsem 
dovnitř, můj dopad nebyl vůbec slyšet. Okno patřilo ložnici 
nejspíše bohaté rodiny. v posteli přede mnou spala nějaká žena 
a nejspíše její muž. Přešla jsem k nim a chvíli je pozorovala. 
Zakousla jsem nejdřív muže, vysála jsem jak nejvíc to šlo, 
stejně jako dvě minulé oběti. Byla jsem zvědavá, co by se stalo 
s ženou, kdybych jí nevysála úplně. Kdyby jí v těle ještě nějaká 
krev zbyla. Zakousla jsem se jí do krku a tentokrát jsem se ale 
snažila ovládnout. Nechala jsem ženě v těle ještě nějakou krev, 
ačkoli to bylo těžké odtrhnout se od ní, a sedla jsem si na 
koberec vedle postele. Na ženě nebyly žádné viditelné změny, 
tedy až na blednoucí kůži. Za okamžik se obnovilo i její 
dýchání. Pak dlouho nic.

Začínalo už svítat a žena konečně otevřela oči. Vypadala 
dezorientovaně. Rychle jsem zatáhla závěs na otevřeném okně, 



pak jsem radši zavřela i samotné okno. Žena se mezitím na 
posteli posadila, ale její oči měly pořád ten prázdný výraz. 
Najednou prudce zamrkala a začala se rozhlížet. Přisedla jsem 
si k ní a vysvětlila jí, co se stalo. Že je taky upír, manžel je 
mrtvý a ona už nikdy nebude tím, čím bývala. Snesla pravdu 
docela rychle. Byla jsem na sebe hrdá. Stvořila svého prvního 
upíra.



2. kapitola

Můj první upír, nebo spíše upírka, se mi představila jako 
Miriel. Byla spřízněná se šlechtou, ale moc majetku neměla. 
Její jediné dítě už zemřelo. Miriel nechtěla říct jak. Nenutila 
jsem ji, aby mi vypravovala o svém životě. v jejím domě jsme 
zůstali pár dní, koně ze stáje nabízeli velký zdroj krve. Jednoho 
večera jsme ale společně vysály posledního koně a musely se 
začít ohlížet jinde.

Miriel mě zavolala k sobě a ukázala mi dvě staré zbroje z 
černé kůže, vyztužené železem. Teprve teď jsem si všimla, co 
mám vůbec na sobě. Zašedlá halena a hnědé kalhoty, které byly 
už značně opotřebované, nebylo to pravé pro osobu, která se 
jde ucházet o místo v městě temnoty.

Obě dvě jsme se převlékly a vylezly střešním oknem na 
střechu domu. Lidé tentokrát neposílali na ulice stráže, protože 
už měsíc nikdo nezemřel. Jak málo stačilo, aby si lidé mysleli, 
že jsou v bezpečí. Ze střechy jsme seskočily na vedlejší malou 
vilu, z té na zahradu domu a nakonec jsme přes pole uprchly do 
lesa. Šly jsme na sever, kde podle pověstí leželo hnízdo všeho 
zla. Potom jsem se rychle vrátila do lesa.

Najednou jsem za sebou uslyšela kopyta,, a tak jsem se hned 
otočila. Přímo před sebou jsem spatřila bytost, kterou upíři 
nemají zrovna v lásce. Stál tam bílý kůň a na něm seděl elf. 
Napínal luk. Další tři vyšli ze skrytu stromů.

Na nic jsem nečekala a na toho nejbližšího elfa jsem se 
vrhla. Zlomila jsem mu vaz a hodila ho do křoví. Chtěla jsem 
skočit také na dalšího elfa, když vtom mě něco praštilo do 
hlavy a já ztratila vědomí.

S trhnutím jsem se probudila. Na chvíli mě přepadl děsivý 
pocit, že ležím opět v rakvi. Byla jsem v malé kamenné 
místnosti. Zvedla jsem se a šla ke dveřím. Byli zamčené. Přešla 
jsem k protější zdi a vyhlédla ze zamřížovaného okna. Utrpěla 



jsem obrovský šok. Nacházela jsem se v nějakém elfím městě. 
Nemohla jsem věřit vlastním očím. Všude, kam jsem dohlédla, 
byli elfové a jejich bílí koně.

Za nějakou dobu se dveře od mé cely otevřely a dovnitř 
vešel vysoký štíhlý elf v kovové zbroji. Bez váhání jsem po 
něm hned skočila, ale nenašla jsem žádné místo, kam bych se 
zakousla. Jeho brnění zakrývalo i tu nejmenší částečku těla. 
Spadla jsem na zem.

Elf písknul a do cely vešel někdo další. Společně mě vzali 
každý za jednu nohu a táhli po podlaze z místnosti ven. Nebylo 
to nic příjemného, a proto, když mě nechali ležet v nějaké 
aréně, hodili po mě meč a odešli, tak jsem byla spokojená. 
Jakmile se za nimi zabouchli dveře, vzala jsem roztřeseně meč 
do ruky a rozhlédla se kolem sebe. Naproti mně stálo podivné 
stvoření. Jeho černá kůže se leskla slizkým povrchem.

Stvoření bylo samý sval. Když se tvor rozběhl přímo proti 
mně, mé upíři instinkty nabyly vrcholu. Vyskočila jsem do 
vzduchu a netvora jsem kopla do tlamy. Jen zaskučel a vzápětí 
po mě vystřelil ohnivou kouli. Plameny olízly mojí nohu a 
spálily mi kalhoty.

Netvora moje kopance nezranily. Do arény někdo hodil 
dýku. Rychle jsem ji vzala a opět jsem se vrhla po netvorovi. 
Podařilo se mi bodnout ho do ramene. z rány okamžitě začal 
stříkat pramen temně rudé krve. Zvíře bylo tedy v oslabení a 
můj strach vůči němu trochu vymizel. Odrazila jsem se a 
jedním skokem jsem přistála na netvorově hřbetě. Jedním 
rychlým škubnutím jsem mu zlomila vaz. v tu chvíli pode 
mnou zvíře vzplálo a zmizelo. Nezůstalo po něm ani památky.

Spadla jsem na zem, přemýšlela jsem, co to mělo znamenat.
Po pár minutách se z temnoty za dveřmi vynořil elf a 

ladným krokem kráčel přímo ke mě. Každý jeho pohyb byla 
harmonie. Na sobě měl černou koženou zbroj, na rukou kožené 
rukavice. Ozbrojen byl dlouhým mečem z nějakého černého 
kovu, který jsem na pohled neznala.



Z ladné chůze přešel do rychlého běhu a když mě míjel, sekl 
mečem proti mně. Nečekala jsem to, a proto jsem nestihla 
uhnout. První ránou mě zasáhl do jedné ruky, druhou ránou do 
druhé ruky.

Uvědomila jsem si, že ten elf si se mnou jen hraje. Kdyby 
mě chtěl zabít, už by to býval udělal. Příležitosti k tomu už 
měl.

Začala jsem se bránit a náš souboj protrhlo až hlasité, 
dlouhé zavytí.

Elf ode mě okamžitě odskočil a stejně jako všichni ostatní 
elfové v místnosti, se začal i on divoce rozhlížet kolem sebe.

Na hledišti arény stála smečka vlkodlaků. Všichni byli 
potřísnění čerstvou krví. Jeden z vlkodlaků si všiml mého 
pohledu. Zamávala jsem mu a on na mě na oplátku posměšně 
zamával utrhnutou elfí paží.

Vytáhla jsem meč a vrhla jsem se do skupiny elfů. Ačkoli 
vlkodlaci přepadli elfy nečekaně a zpočátku to vypadalo velmi 
nadějně, neměli šanci na úspěch. Elfové byli v početní přesile. 
Vlkodlaci to brzy pochopili a začali se stahovat a ustupovat. 
Přidala jsem se mezi ně. Společně jsme utekli do jednoho lesa, 
nacházejícího se daleko od elfího města.

V noci, když jsme se všichni schovávali v lese, mě něco 
napadlo. v aréně jsem se pohybovala za slunečného, bílého 
dne, ale přesto mě moje kůže nepálila a ani se nezačala škvařit. 
Vrtalo mi to hlavou, proto jsem se na tu záhadu zeptala 
jednoho z vlkodlaků. Poslal mě za jiným, který seděl kousek od 
zbytku smečky. Položila jsem mu stejnou otázku a nemohla se 
dočkat odpovědi.

Začal mi vyprávět o zvláštním lektvaru, který umí uvařit 
pouze elfové, po jehož užití se mohou upíři nějakou dobu 
pohybovat i v plném slunečním světle.

Neuvědomovala jsem si, že bych něco takového někdy pila. 
Museli to do mě nalít během toho, co jsem byla v bezvědomí.



K ránu jsme vyrazili na cestu. Šli jsme pěšky docela dlouho 
a na rozdíl od vlků jsem byla už po několika hodinách unavená 
a bolely mě nohy. Za šest dní, nebo spíše nocí, cestování jsme 
se přiblížili k temnému městu, které bylo naším cílem, na tolik, 
že už jsme ho mohli v dálce vidět. Rozkládalo se na skalách a 
jeho věže sahaly až k nebi, jenž pokrývaly černé, magickým 
způsobem vytvořené mraky. Trvalo ještě celé dva dny, než 
jsme se dostali k samým branám města.

Už v prvních minutách jsem byla městem naprosto 
ohromená, nápadité stavby mě fascinovaly, stejně jako jejich 
obrovské rozměry. Za hodinu jsme došli k nějakému paláci a 
vlkodlaci se přeměnili do lidských podob. Všimla jsem si toho, 
že největší část vlkodlaků byla převážně z trpaslíků a elfů. 
Jeden vlkodlak v lidské podobě zabušil na dveře a otevřel je 
dva metry vysoký chlap. Připadalo mi, jako by smrděl 
zatuchlinou.

„Pojďte za mnou, “ vybídl nás nezvykle hlubokým hlasem a 
při tom si nás prohlížel.

Procházeli jsme dlouhou chodbou, na stěnách okolo nás 
viselo mnoho obrazů, které mě hodně zaujaly. Vyobrazovaly 
elfy, naražené na kůl, nebo trpaslíky, kteří řvali bolestí s 
mečem nebo sekerou zabodnutou v břiše.

Asi po hodině cesty jsme dorazily k velkým dřevěným 
dveřím. Všichni vlkodlaci nás opustili, zůstal jen vlkodlak-elf. 
Pomalu zaklepal na dveře.

Otevřela bytost, která nejvíce ze všeho na první pohled 
připomínala ženu, tedy až na hnědá křídla a sněhobílou kůži. 
Mlčky jsme vešli do sálu obřích rozměrů, kde na trůnu seděla 
obří postava. Podvědomě jsem chytila jílec meče. Stvoření bylo 
nezvykle vysoké a celé tělo se mu lesklo slizem.

„Dostane pokoj u věže, “ proneslo stvoření vysoce 
položeným pisklavým hlasem.

Vlkodlak-elf mě odvedl chodbou k vysokému schodišti z 
nějakého černého kamene a poslal mě nahoru. Pomalu sem 



vycházela nahoru a opět jsem obdivovala obrazy na stěnách. 
Na konci schodiště jsem otevřela černé dveře, za kterými se 
nacházela veliká komnata, přizpůsobená potřebám upíra. Pod 
oknem stála krásná černá rakev a všude byly vysoké černé 
svíce. u rakve stál stolek a na něm džbán. Opatrně jsem se 
napila a zjistila jsem, že v poháru je čerstvá krev, podle hustoty 
zřejmě trpasličí. Pomalu jsem se procházela svým novým 
domovem.

Rozjímala jsem o budoucnosti a z tohoto stavu mě vytrhlo 
až zaklepání. Otevřela jsem dveře.Přede mnou stál trpaslík v 
černé zbroji. v ruce držel pergamen s erbem temného království 
a useknutou lidskou hlavou. Mlčky mi pergamen podal a zase 
odešel. Přečetla jsem si informace o chystaném přepadu 
trpasličí říše. Kdo chtěl jít, měl se ráno dostavit na nádvoří. a 
protože do rána bylo času dost, uložila jsem se do rakve a 
usnula jsem.

 
S trhnutím jsem se probudila. Spaní v rakvi ve mě vyvolalo 

vzpomínky na noc, kdy jsem se proměnila. Popadla jsem ze 
stolu svou zbroj a vyběhla z pokoje. Výpadu na trpaslíky jsem 
se docela bála, podle pověstí právě oni chránili 1500 let lidi 
před Temným městem. Zároveň sem se ale i těšila. Jednalo se o 
trpaslíky, kteří nedokázali uchránit lidi před skřety a vlkodlaky. 
Vyšla jsem na nádvoří. Čekalo tam v hloučku už několik 
vlkodlaků, proměněných do vlčích podob. Mezi vlkodlaky 
stála temná elfka. Představila se mi jako Morana, dcera Gorila, 
a hned se dala do vyprávění o skutcích svého otce.

Gordil byl kapitán Krále Natiala. Se svou armádou porazil 
už několik lidských a elfích pevností. Šla do boje, aby aspon 
částečně dokázala to, co její otec.

V poledne jsme začali svou cestu k horám. Ty hory jsem 
ještě neznala. Byly příliš daleko od mého starého domova. 
Přešli jsme planinu, která se rozkládala před hradem.



Za dva dny jsme vešli do lesa. Všude jsem cítila nebezpečí, 
les byl častým úkrytem elfů a jiných, jim podobných bytostí. 
Po dvou nocích cest jsme si udělali čas pro odpočinek.

Šla jsem se projít kolem místa naše táboření. Les byl velký a 
vyskytovala se tam mnohá stvoření, která jsem jinde neviděla. 
Prošla jsem vysokým křovím, protože jsem uslyšela frkání jako 
od koně. Schovala sem se a sledovala, co se bude dít. k našemu 
táboru se blížila skupina trpaslíků.
Trpaslíci vypadali jako špehové, byli vyzbrojeni jen noži. Tiše 
sem se přiblížila k nejbližšímu trpaslíkovi. Nožem jsem ho 
bodla do krku. Trpaslík se na místě skácel na zem. Zbylá 
skupinka trpaslíků se na mě otočila. Došlo mi, jakou chybu 
jsem udělala. Rychle jsem se rozeběhla, co nejdál od tábora. 
Trpaslíci si mysleli, že běžím pro pomoc, a proto mě 
následovali. Trpasličí rychlost běhu se vůbec nedala srovnávat 
s rychlostí upíra,, a tak jsem je dokázala setřást během chvilky. 
Potkala jsem pak ještě tři trpaslíky, jdoucí cestou proti mně. 
Nejbližšího trpaslíka jsem bodla do hlavy, druhý zemřel na 
bodnutí do zad a třetí trpaslík vytáhl sekyru a skočil proti mě. 
Uhnula jsem a pokusila se mu vrazit dýku do břicha. Trpaslík 
ale na poslední chvíli uhnul. Kopla jsem trpaslíka do brady a 
potom jsem dýku vrhla proti trpaslíkovi. Dýka se mu zabodla 
do čela. Mrtvý se skácel k zemi. 

Rozeběhla jsem se k táboru, všude bylo hrobové ticho, 
žádné náznaky boje.

V táboře nikdo nebyl, jen deset trpasličích mrtvol. Žádný 
vlkodlak ani temná elfka Morana. Začala jsem se procházet 
sem a tam. Všude bylo plno stop od trpaslíků i od vlkodlaků. 
Najednou mi někdo položil ruku na rameno. Lekla jsem se a s 
trhnutím jsem se otočila. Za mnou stála Morana.

„Přepadli nás trpaslíci, “ začala vyprávět. „Vyběhli všichni 
najednou zpoza křoví a pochytali „Oni je jen zajali?“ divila 
jsem se. „Neměli by je spíš rovnou na místě pozabíjet?“



Morana jen pokrčila rameny.
Sedly jsme si k povyhaslému ohništi a přemýšlely, co dál. 

Přes den jsme se obě schovaly v křoví. Ráno jsme společně 
vyrazily dál k říši trpaslíků, chtěly jsme zachránit, co se dalo. 
Bez naděje na úspěch jsme zastavily u hradeb trpasličí říše, 
která se nacházela na úpatí velkých hor. Morana vytáhla lano s 
kotvou (měli ho všichni vlkodlaci, vzaly si ho z kovárny 
temného města) a hodila ji na hradby. Zachytila se o kamen. 
Obě dvě jsme po provaze vyšplhaly nahoru. Začalo vycházet 
slunce a jeden ze strážných se nás všiml. Morana vytáhla 
dlouhý meč, který zdědila po svém otci. Strážný si připravil 
sekyru. Dostala jsem ránu do nohy a okamžitě se mi z ní začal 
řinout proud krve. Morana usekla trpaslíkovi hlavu. Torzo 
trpaslíka spadlo přímo na mě. S odporem jsem ho shodila dolů. 
s hrozným dupotem se na nás řítilo vojsko trpaslíků.

Zatočila se mi hlava kvůli ztrátě krve.
Rozběhly jsme se do trpasličích kováren. Před kovárnami 

jsme zabočili doleva.
Po chvíli jsem padla na zem, z nohy mi už vyteklo hodně 

krve a já ztrácela síly Trpaslíci nás doběhli. Boj byl rychlý, 
pokud se to, co jsem viděla, dalo nazývat bojem. Načerpala 
jsem mezitím zase trochu energie. Vstala jsem d aal znamení 
své spolubojovnici, mohli jsme pokračovat dál. Doly byly 
naštěstí prázdné. Běžely jsme hluboko pod zem. Ticho jeskyní 
náhle protrhlo hrůzné zavrčení. 

S leknutím jsem se otočila a pak se lekla podruhé. Přede 
mnou stál ten elfí vlkodlak. Jeho oči svítily mrtvolným, 
zeleným světlem. Na hlavě měl helmu z nějakého černého 
kovu. Nevypadal, že by mě poznával. Začaly jsme couvat. 
Vlkodlak se rozběhl a skočil po Moraně, která na poslední 
chvíli uhnula. Vlkodlak ji jen trochu škrábl do ramene. To, co 
se dělo s ránou sem ještě nikdy neviděla. z rány se linulo 
zelené světlo a její ruka se začala rozkládat. Morana začala 
křičet. Spadla na zem a rukama hrabal v písku. Jejího těla se 



zmocnila agonie. Dívala jsem se, jak se má přítelkyně pomalu 
rozkládá. Nejdřív kolem rány, pak až k ramenu, trup… Všude 
stříkala její krev, jak se převalovala v okolní špíně. Po tvářích 
mi stékaly slzy smutku, z Morany zbil jen meč. Bála sem se ho, 
ale dotknout.

Vlkodlak znovu zavrčel. Rychle sem vytáhla svůj meč. „Mě 
nedostaneš, “ zašeptala jsem, spíš pro sebe než pro něj. „Mě 
ne.“

Vlkodlak opět vyskočil, odrazil se od stěny a proletěl 
vzduchem. Chtěl mě poškrábat jako Moranu, ale byla jsem 
připravená a mečem sem mu usekla končetinu. Z ramene mu 
začala stříkat krev.  Vyhnula jsem s spršce krve a připravila se 
na další útok.

„Zabiju co nejvíc těch horských vší, “ zakřičela jsem, když 
jsem utíkala pryč na druhou stranu od krvácejícího vlkodlaka. 
Měla sem v úmyslu zabít trpasličího krále. Po celé říši 
probíhalo pátrání. Skočila jsem na střechu domu, tam čekal 
trpaslík se sekyrou, dostala sem dobrý nápad.

Rozeběhla sem se proti trpaslíkovi, který se rozpřáhl svou 
sekyrou. Šikovně jsem mu uhnula a kousla ho do ruky. 
Trpaslík se zapotácel. Rychle jsem využila příležitosti a 
zakousla jsem se mu ještě do krku. Sála jsem dlouho, trpasličí 
krev byla hořká a hustá. Zcela vysátý trpaslík spadl na tvrdou 
zem. Čekala sem asi půl hodiny než začal opět dýchat. 
Vystrašeně se podíval na svoje ruce potom si osahával ránu na 
krku. Neměla jsemč as na to, abych mu vše vysvětlila. 
Instinkty mu ale poradí aby mě poslouchal.

„Jdi a zabij tolik trpaslíků , kolik dokážeš, “ nařídila jsem 
mu. Můj hlas pronikl do každé částečky jeho duše. Pokud v 
tomto stavu nějakou měl.Trpaslík rychle přikývl, nemotorně 
vstal a rozeběhl se ze schodů. Sama jsem se chvíli kochala 
pohledem, jak zaskočil nic netušícího strážného. Okamžitě se 
mu vrhl na tepnu na krku a začal pít jeho krev. Usmála jsem se. 
Šlo mu to, byl šikovný.



Pokračovala jsem po střechách domů. Daleko přede mnou 
se rozléhal obří palác trpasličího krále. Jakmile jsem se k němu 
přiblížila, seskočila jsem dolů na ulici. Nikde jsem neviděla 
žádné stráže a to mi bylo trochu divné. Opatrně jsem vešla na 
chodbu paláce.

Přede mnou se otevřelo srdce trpasličí říše. Místo obdivu k 
těmto bytostem jsem najednou začala cítit spíš nechuť. Něco se 
prostě změnilo. Pomalu jsem vešla do obytných místností, do 
nějakého pokoje. Podle hlasitého pochrupávání jsem poznala, 
že se jedná o dětský pokojíček. v kolébce v rohu místnosti tiše 
spalo nemluvně. Vzpomněla jsem si na Moranu, na to, kolik 
věcí chtěla ještě vykonat.

Vzala jsem meč a dítěti jsem usekla hlavu. Tu jsem potom 
připíchla mečem k dřevěnému sloupku u kolíbky. Schovala 
jsem se za skříň a čekala, až někdo přijde. Za půl hodiny přišla 
nejspíš chůva. Oči se jí rozšířily náhlým zhrozením. Pravou 
rukou se dotkla malého, krvavého tělíčka v peřinkách, jako by 
mu tím chtěla vrátit život. Než stačila udělat cokoli dalšího, 
vyskočila jsem zpoza skříně a zabodla jsem jí meč do zad. Bylo 
příjemné, dívat se, jak umírá. Přes oči jí padla mlha a život se z 
ní pomalu vytrácel. Její duše už byla jinde. Vyšla jsem ze 
dveří, zpět na chodbu.

Moje cesta pokračovala do královských komnat. Dva 
strážní, kteří mě chytili cestou, přišli o hlavu. Pomalu jsem 
vstoupila do komnaty. Nikdo tam nebyl. Stála jsem uprostřed 
místnosti a přemýšlela, co dál.

Napadlo mě už jen jediné místo, kde trpaslíka hledat, 
kovárna. Otevřela jsem dveře a rozeběhla se chodbou. Po pár 
odbočkách se mi ale podařilo zabloudit. Najednou jsem 
zaslechla nějaký hlas. Rychle jsem se schovala do místnosti 
nacházející se nejblíž ode mě. Nechala jsem dveře pootevřené. 
Zjistila jsem, že hlas nepatřil trpaslíkovi, byl sípaví a výhružný. 
Škvírou mezi dveřmi jsem zahlédla zahalenou postavu a 
nějakého vysokého trpaslíka, podle zbroje vysoce postaveného. 



Rychle jsem vyběhla z místnosti a zahalené postavě zabodla do 
zad svůj meč. Trpaslík na tohle zareagoval rychle, vytáhl 
krátkou dýku. Zasmála jsem se a v divoké euforii jsem ho 
bodla do krku, k mému zděšení se mu nic nestalo. Trpaslík mi 
vytrhl meč z ruky a polil ho nějakou tekutinou. Došlo mi, že to 
byl ten jed, co rozložil Moranu. Byla jsem vyděšená a 
nevěděla, co mám dělat. Soupeř se ke mně začal blížit. 
Vzpomněla sem si, že se jed musí dostat na holou kůži. Rychle 
jsem kopla levou nohou do meče. Čepel okamžitě vyletěla 
trpaslíkovi z ruky a několik kapek toho jedu spadlo i na 
trpaslíkův krk. Trpaslík zařval bolestí.

Na nic jsem nečekala a rozběhla jsem se směrem, kterým 
původně měli namířeno trpaslík s upírem, zahaleným do pláště. 
Uprostřed kruhové místnosti, napojující se na konec chodby, 
stála další zakuklená postava. Během pár vteřin se za mnou 
ozval hlasitý dupot. Zděšeně jsem se podívala, jaké další zlo se 
ke mně blíží. Vytasila jsem meč a připravila se na další boj. 
Tentokrát nejspíše můj poslední.

K mé velké radosti to byli všichni trpasličí upíři. Vypadalo 
to, že můj první upír se dost činil, ale jelikož jsem ho v davu 
nikde neviděla, došla jsem k názoru, že je asi mrtev.

Zakuklenec se otočil a začal mumlat nějaká slova. Celé 
moje tělo ovládlo zvláštní chvění a potom jsem ztratila vědomí.

 Po probuzení jsem všude kolem sebe slyšela dupot. Po 
několika vteřinách jsem opět padla do bezvědomí. Když jsem 
se probudila podruhé, odněkud zazníval zvláštní jekot. Jakmile 
se mi vědomí vrátilo naplno, vyšvihla jsem se na nohy. Zjistila 
jsem, že když mě to kouzlo skolilo na zem, mysleli si upíři, že 
mě postava zabila a šli se tajemnému pomstít. Jeden trpaslík 
teď držel v rukou hlavu neznámého, mával s ní všude okolo 
sebe a krev, která z ní stříkala přímo na něj, mu vůbec 
nevadila.

Jeden upír si všiml mého probuzení a zakřičel to na zbytek 



mé nové armády. Všichni se otočili a začali se mi klanět. Po 
dlouhé době mojí tvář ozdobil krátký úsměv. Úsměv značil 
radost z mé armády a z myšlenky, že se pomstím lidem, kteří 
mě zakopali a udělali ze mně upíra. Začala jsem se ptát svých 
nových vojáků, zda náhodou neznají cestu do mé vesnice. 
Jenže nikomu její název nic neříkal. Úsměv mi z tváře opět 
zmizel. Nechala jsem si přinést mapu celé Aganty. Hledala 
jsem temnou říši na severu. Našla sem ji zakreslenou jako 
černé místo v horách. Dále jsem hledala cestu k trpasličí říši, 
nacházela se kousek odsud, cesta vedla jen na druhou stranu 
lesa. Poté sem vyhledala i cestu do elfího království. Byla jsem 
mu už blízko. Moji rodnou vesnici se mi najít nepodařilo, ale 
zato jsem našla město, ve kterém sem vysála svoji první oběť.

Vzpomněla sem si na jednu věc. Když upír vysaje člověka, 
stane se z něj také upír. z mé první oběti bude tudíž také upír a 
pokud je dosud živ, tak nám jistě rád pomůže pomůže.

„Od tohoto města najdu už cestu do mé rodné vesnice a pak 
světu ukážu, co jsem zač, “ zamumlala jsem si pro sebe, 
„královna upírů.“

Zvedla jsem se od mapy a zavelela k pochodu. Jeden upír 
začal odporovat, protože nechtěl z bezpečí hradu. Právě 
takovéhle chování bylo důvodem, proč bylo upírů tak málo. 
Vzala jsem meč a dotyčnému trpaslíkovi usekla hlavu. 
Nechtěla jsem se s ním zbytečně otravovat. Zbytek mě mlčky 
následoval. Spokojeně jsem šla na začátku našeho průvodu 
smrti. Vyšli jsme před vchod paláce.

Město bylo obrazem zkázy. Všude byla vidět krev, ale nikde 
žádný mrtvý. Všichni trpasličí upíři šli za mnou. Budou 
bojovat za moje jméno, za moji slávu. Byla hluboká noc, 
nejlepší čas upírů. Vyšli jsme hlavní branou. Vydali jsme se 
přes pláně před pevností a vešli do lesa. Přes den jsme byli 
schovaní mezi stromy. Tak dlouhé dny jsem ještě nezažila. 
Čekat až se setmí, bylo nějak těžší než jindy. Když se dostavila 
vytoužená noc pokračovali jsme z lesa. Při pochodu jsem se 



dívala na krajinu, odkud mělo přijít nebezpečí. Nalevo od nás 
byl další les, tam bylo království elfů, nejhorších stvořením v 
celé Agantě.

Šli jsme pořád dál po cestě, minuli cestu obloženou bílými 
kameny, která odbočovala do elfí říše. Začalo vycházet slunce, 
a proto jsme se všichni rozběhli. Paprsky už začaly zabíjet 
první upíry. Vklouzli jsme do města. Zdejší lidé se nás zalekli a 
začali křičet a schovávat se do domů. Zoufale jsme přeběhli 
polovinu města. Nejdřív jsme si všimli kostela. Rozrazili jsme 
vrata a nahrnuli se dovnitř. Lidé, kteří tam zrovna byli, se 
zoufale snažili utéct, ale mí upíři je do jednoho chytili a 
pozabíjeli. Podívala sem se na svůj průvod. Byl až žalostně 
prořídlý. Lidé kteří padli zuby upírů, se za několik minut 
probudili k novému životu, ale ani tato posila nestačila, aby 
zacelila místo po všech mrtvých upírech. v kostele jsme 
přečkali, dokud nezapadlo slunce.

Přemýšlela jsem a oznámila upírům: „Takhle to dál nejde, 
nemůžu po každém pochodu přijít o polovinu upírů. Ve městě 
elfů najdeme více lektvaru, který nám pomůže pochodovat v 
plném denním světle. Budeme se tam pro něj muset dostat.“ 

Všichni souhlasili.





3. kapitola

  Čas před příchodem noci jsme si krátili prohlídkou kostela. 
Byl velice zanedbaný. Všude zuřila válka a většina peněz šla 
na udržení vojsk. Hodně vojáků už uteklo ze svých pevností a 
většinou je zabili skřeti. Měla jsem v úmyslu dobýt nějakou 
velkou pevnost a potom si vytvořit temnou říši tak silnou, aby 
porazila hordy skřetů, ale uskutečnění této představy bylo ještě 
hodně daleko. Lehla jsem si na jednu dřevěnou lavici a usnula 
sem. Při západu slunce mě zbudil jeden z upírů. Společně jsme 
všichni vyšli ven.

Před budovou byl klid. Zakřičela jsem na své upíry. 
Najednou se k nám přiřítili lidé. Nesli pochodně, někteří 
dokonce i vidle a lopaty. Mí upíři vytasili sekyry a kladiva. 
Sama jsem popadla meč a skočila na prvního člověka, kterého 
jsem spatřila. Strhl se krvavý boj. Upíři bez slitování mlátili 
kladivy vše, co se pohnulo. Člověk, na kterého jsem se vrhla já, 
byl asi dvacetiletý mladík, celý se třásl strachy. Ušklíbla jsem 
se a bodla ho mečem do ramene. Krev vystříkla až na mě. Další 
rána probodla chlapci krk a jeho tělo se skácelo na zem.

Náhle jsem vykřikla.
Otočila sem se a podívala se na svoje rameno. Trčela z něj 

dýka. Vedle brány stál voják a házel nože po upírech. 
Konkrétní cíl si vůbec nevybíral. Další jeho dýka projela 
jednomu upírovi krkem. Popadla jsem ze země kámen a hodila 
ho po vojákovi.

Bojovali jsme ještě dlouho, ale bitva byla předem vyhraná. 
Všichni jsme to věděli. i naši protivníci to dobře věděli, ale 
přesto se dobrovolně nevzdali. z lidí nakonec zbyli jen ti, kteří 
do bitvy nezasahovali. Všechny takové jsme potřebovali najít a 
zabít je dřív, než o našem průvodu povědí králi Aganty. 
Rozdělila jsem upíry na skupinky, každá se vydala na jiné 
místo v městě. Sama jsem pak přešla náměstím, na kterém byl 
kostel, vzala zapálenou pochodeň od jedné mrtvoly a hodila ji 



na doškovou střechu nejbližšího domu. Ta rychle vzplála a 
plameny začaly svou práci.

Plameny se rozlily po celé střeše a jakmile to spatřili upíři, 
ukončili veškerá svá pátrání. Ve městě stejně našli jen pár 
malých dětí. Upíři začali na můj rozkaz brát hořící kusy domu 
a ty potom házely na další domy. Za pár okamžiků hořelo celé 
město.

Opět jsme museli svést závod s časem. Za pár hodin bude 
východ slunce. Doběhli jsme k dalšímu městu akorát v čas. 
Věděla jsem, kde se schováme, bude to v domě mého 
snoubence. Vzala jsem s sebou jen skupinu upírů. Zbytek měl 
za úkol schovat všude jinde, kde to jen bude možné.

Pár lidí si nás všimlo a s jekotem běželo pro vojáky. Rychle 
jsem i se svojí skupinkou běžela k domu. Vykopla jsem dveře a 
spatřila snoubence, který stál v hale. z jeho tváře jsem četla 
hotové romány. Zřejmě si už myslel si, že se mě nadobro 
zbavil. Moji upíři ho na můj rozkaz chytili a svázali. Sama 
jsem šla do jiné místnosti, lehla jsem na postel a přemýšlela 
jsem, co s ním udělám. Nejdřív jsem z něj musela dostat kdo 
mně proměnil v upíra a proč. Vrátila jsem se zpátky do 
místnosti, kde seděl svázaný na zemi, a zabořila mu zuby do 
krku. Začal křičet, ale za chvíli umlkl. Čekala jsem. Za půl 
hodiny se probudil a přetrhl provazy.

Moje otázka byla jasná.
„Proč jsi ze mě nechal udělat bestii?“ štěkla jsem na něj.
Odpověď jsem sice dostala, ale ne takovou, jakou jsem 

očekávala. Myslela jsem na tisíc jiných důvodů, ale ne na 
tenhle. Král Aganty mu za jeho zásluhy slíbil ruku jeho dcery, 
ale nejprve se musel nějak zbavit mě. Uspal mě proto a dovezl 
ke kouzelníkovi, který bydlí na jihu Aganty. Kouzelník mu po 
dni vrátil moje bezvládné tělo. Magie měla fungovat pouze, 
když mě sám zakope v hrobu svých předků. Snoubenec na to 
ale sám neměl odvahu a nechal mě zakopat od svých přátel. 
Kouzlo tedy bylo porušeno a místo, aby mě přeneslo do jiného 



světa, mě proměnilo v upíra.
Po tomto vyprávění jsem hned věděla, co mu provedu. Po 

západu slunce jsem šla na náměstí. Na mých rtech byl 
zlomyslný, natěšený úsměv. Vesnice to byla malá takže kostel 
tu nebyl. Upíři z kusů domů vyrobili hranici. Celou noc jsem 
čekala, až začne svítat. Hned, jakmile jsem spatřila první 
známky slunečního světla, přivázala jsem svého snoubence 
pevně na kůl, tak pevně, aby se nemohl ani pohnout. Ostatní 
upíři se rozutekli po okolí, aby se zachránili. Snoubence jsem 
předtím proměnila v upíra, takže sluneční paprsky udělají 
zbytek. První paprsky se táhly po dlažbě náměstí a jako jazyky 
démonů se pomalu plazily ke své oběti. Můj snoubenec věděl 
co mu hrozí a začal trhat provazy, ty ale byli příliš silné i na 
upíra. Když paprsky dopadly na jeho nohy, splnila se moje 
pomsta. Kůže se pomalu začala škvařit. Rozklad pokračoval do 
celého těla. Jeho křik museli slyšet v celém okolí. Pár lidí 
vylezlo ven z domů a zděšeně se koukalo na celou podívanou. 
Pach spálené upíří kůže byl cítit hodně daleko. Znovu jsem se 
usmála a těšila se ze svého malého vítězství. Nakonec popel z 
mého snoubence odvál vítr.

Rozhlédla jsem se po domě, kde jsem se schovala. Patřil 
někomu velice chudému. Všechno tu bylo poškrábané a sešlé. 
Zub času se na tom už podepsal. Majitel už v domě nebyl, 
možná ho zabil můj průvod smrti. Vybavení domu vypadalo na 



muže. Jedna stará postel, stolek a pár kousků dalšího nábytku. 
Místo kuchyně bylo jen ohniště. Lehla jsem si na postel a 
čekala na západ slunce. v hlavě se mi honily představy o mojí 
temné říši. Tam bude stále tma. Po nebi budou létat supi a 
budou žrát zbytky, které jim upíři předhodí. z mých představ 
mě vytrhl nějaký zpěv. Podívala jsem se z okna. Na popelu, 
který zbyl z hranice, stála nějaká dívka. Kdyby nebyl den, řekla 
bych, že je to také upírka. Bledou pleť rámovaly dlouhé černé 
vlasy, na sobě měla černou koženou zbroj. Zpívala píseň plnou 
žalu a utrpení. Chvíli jsem si myslela, že zpívá o utrpení města, 
o okamžiku, kdy do něj vtrhli moje hordy, ale v jednu chvíli 
jsem zaslechla část textu.

„… chtěla bych být upír…“
Žasla jsem jak může být někdo tak drzý a zazpívat tohle, 

když jsou okolo hordy upírů. Další slova její písně mě ale 
vyvedly z míry úplně.

„… chtěla bych se pomstít všem, co mě kdy zranili…“
Zaposlouchala sem se do její písně ještě víc, chápala jsem 

každé slovo. Kdyby byla upír, mohla by se lidem pomstít snáz, 
bylo by to jednoduché a rychlé.

Začalo se stmívat a dívka zpívala pořád dál. Setmělo se 
úplně a dívka smutně svěsila hlavu. Stála pořád na stejném 
místě.

Dupání, které se začalo ozývat ze všech postraních uliček, 
mě varovalo, že jsem nebyla jediná, kdo slyšel píseň. Mí vojáci 
ale chápali slova jako urážku a chtěli ji za to potrestat. Vyšla 
jsem z domu a zakřičela na ostatní upíry, ať od ní jdou pryč.

Přistoupila jsem k dívce. Ta se ke mně pomalu otočila. 
Klepala se strachy.

„Doopravdy si přeješ být upírkou?“
Sama jsem ani sama nevěděla, proč s ní zacházím tímhle 

způsobem. Mohla jsem ji jedinou ránou zabít.
Dívka mi pověděla o svém snoubenci, kterého nechal 

popravit král Aganty. Snoubenec chtěl jet za svojí láskou, ale 



král mu to zakázal, byl voják a bojoval na nejhorším místě. 
Láska byla ale silnější než slova krále, tak utekl, ale nedošel 
ani k městu královi vojáci o chytili. Král ho potom nechal 
popravit za zradu svého krále a celé říše. Její příběh mi 
připomněl ten můj.

Slíbila sem jí, že z ní udělám upíra a pomůžu jí zabít krále. 
Společně jsme zašli do domu mého snoubence. Zeptala sem se 
jí na jméno. Jmenovala se Nardia. O své minulosti nechtěla ale 
prozradit nic. v domě mého milence bylo pusto, tedy až na 
jednoho upíra, kterého jsem hned vyhnala. Nardia si sedla na 
židli. Sklonila jsem a se k ní a pomalu k ní začala mluvit. 
Připravovala jsem ji na vše, co zažije. Nechtěla jsem, aby 
začala stejně jako já, zmatená a dezorientovaná. Pomalu jsem ji 
kousla do krku. Po dlouhé době mi krev nechutnala. Když sem 
ji vysála, šla jsem raději ven. Nevím proč, ale v tu chvíli bych 
nejradši všechnu tu krev vyzvracela. Nebylo na ní nic dobrého, 
necítila jsem z ní život a energii

Za půl hodiny se ke mně připojila i Nardia. Lehce se 
potácela a tvářila se udiveně. Zakřičela jsem a přivolala 
všechny své upíry. Všichni, co mě slyšeli, se dostavili a zbytek 
jsem nechala, aby vyplenili město. Už jsem je nepotřebovala. 
Celý náš průvod vypadal zlověstně, v čele jsme kráčely já a 
Nardia. Za námi mlčky následovali upíři z trpaslíků i lidí. Naše 
cesta vedla na sever. Opět jsme přišli těsně před východem 
slunce do vypálené vesničky.

K mému překvapení ale slunce nevyšlo úplně a my se mohli 
i ve dne pohybovat venku. Temná moc vzrostla už do takové 
míry, že zastínila i slunce. Společně s Nadriou jsme se radily, 
co uděláme dál. Kdyby jsme zabili krále, už nemáme žádnou 
zbraň proti temné moci na severu. Náš plán byl jasný - zničit s 
pomocí krále temnou moc a potom zabít krále samotného. 
Zničená země potom nebude mít jinou možnost, než padnout 
před armádou upírů. Změnili jsme trasu, elfové ještě počkají, 
nejdříve jsme museli jít za králem.



Už nám nic nebránilo v pochodu. Před námi se zvolna 
objevily zdi města Leriano, které kdysi postavili elfové. To už 
odsud ale byli dávno pryč. u hradeb jsme si všimli ozdob, které 
byly na vrcholech zdí. Žoldáci na ně narazili skřetí lebky. Muži 
byli placeni za kus, tímto způsobem chtěli přilákat další 
armádu. Měli smůlu, že nepřilákali skřety, ale upíry. Rozběhli 
jsme se přímo proti hradbám. Já a Nadria jsme skočily na 
hradby a šplhaly nahoru. Zbytek upírů rozmlátil bránu a vběhl 
dovnitř. Lidi začali utíkat. Žoldáci nejdříve běželi k hradbám, 
když si ale všimli, jdu se k nim blíží, tak jen drželi zbraně a 
čekali na smrt. Nadria se činila, její meč mezi vojáky řádil. Po 
zabití všech žoldáků jsem zavelela k ústupu. Nemohli jsme 
zničit celou vesnici, to by s námi král žádné spojenectví 
neuzavřel. Odešli jsme proto z města a vydali se po cestě, která 
vedla do bažin. Byla to ta nejkratší cesta k hradu krále Aganty.

Cestou jsme nepotkali nic živého. Na pokraji bažiny se táhl 
puch jako by tam bylo stádo trolů. Opatrně jsme vešli pod 
klenbu stromů. Průchod bažinou byl horší než jsem původně 
předpokládala. Najít cestu, která by vedla přes zadušená jezírka 
byl i na upíra těžký úkol. Každý den jsme postoupili jen o pár 
metrů. Každý den byl plný smutku, polovina upírá začínala 
tvrdit, že nikdy nevyjdeme. Čtvrtý den naší odvahou otřáslo 
utopení jednoho upíra. Zmizel v kalné vodě a už se nevynořil. 
Další den se nestalo nic zajímavého.

Začínala jsem být v koncích. Napadlo mě celou bažinu 
vypálit. Ale nevěděla jsem, jestli by nám to nějak pomohlo 
přejít přes jezírka,, a tak jsem svou myšlenku tedy ani neřekla 
nahlas.

Jedné noci, která byla vyhrazena pro spánek, jsem z ohniště 
vzala klacek a zapálila jeden šíp, který jsem pak střelila mezi 
stromy do nedohledna. Podle toho, co jsem viděla se zarazil do 
stromu, a ten začal okamžitě doutnat. Posadila jsem se na zem. 
Země pode mnou se ale začala otřásat. Vstala jsem a začala 
budit upíry. Potichu jsem chodila kolem nich a kopala je.



Dívala jsem se okolo sebe. Dobrá polovina stromů okolo 
našeho tábora zmizela. Za chvíli se další strom sesunul do 
vody. Bylo to jako by se pod ním propadla zničehonic země. 
Čekali jsme, co se bude dít dál. Další tři stromy se sesunuly do 
vody. Stromů okolo nás ubývalo a my se ocitli na nebezpečně 
volném prostranství. Při dalším sesouvaní jsme zaslechli 
svištivý zvuk shora a než jsme se stačili podívat, spadl mezi 
nás jeden z kmenů. s leknutím jsem zavelela na útěk. Běželi 
jsme dál do bažiny. Cestou padaly další a další stromy, ale v 
bažině se už ta věc, co je po nás házela, nemohla trefit. Upírů 
hodně ubylo. Běželi jsme dál.

Najednou se před námi otevřela mýtina. Na ní stál tvor, 
který ze všeho nejvíce připomínal strom. Místo koruny ale bylo 
jen pár větví. Stvoření drželo v rukou mohutný kmen. Zařvalo, 
jako když se hroutí skály a rozběhlo se na nás. Stvoření se 
rozehnalo stromem. Většina upírů stihla uskočit, ale dva nebyli 
dostatečně rychlí a bestie je zabila. Upíři proletěli vzduchem a 
zmizeli někde v lese. Tvor se po nás podíval. Nebyl zvyklý na 
takové nepřátele. Zvědavě jsem se podívala přímo do jeho 
zvláštních očí, ze všeho nejvíce mi připomínaly černou propast. 
Kdybych do nich hleděla déle, určitě bych se v nich ztratila. 
Tvor opět zařval. Upíři se ostražitě dívali, co má v úmyslu. 
Najednou se neznámý tvor rozběhl přímo na nás. Nikdo 
nečekal od tak obrovského stvoření takovou rychlost. Živý 
strom rozdupal tři upíry na kaši. Jejich krev pomalu stékala z 
mýtiny a mizela v lese. Zbytek upírů se rozběhl, co nejdál od 
podivného stvoření. Vběhli jsme pod ochranu stromů a běželi 
dál do bažiny. Nemohli jsme se vůbec zorientovat ve změti 
stromů. Najednou se kmeny rozestoupili a mi pohlédli na kraj 
bažiny. Oživlý strom byl ale znovu za námi a rozeběhl se ke 
kraji bažiny. Mohutné tlapy se rychle míhaly. Naše hrůza 
nabrala neobvyklou podobu, když se vedle prvního stvoření 
objevilo i druhé. To drželo pár polen a připravilo se je házet po 
nás. Rychle jsme utíkali dál. Naštěstí za námi už bestie dál 



neběžely.



Vyšli jsme na planinu plnou uschlé trávy. Pomyslela sem si, 
že nám snad musel pomoct samotný temný pán. Podivná 
stromovitá stvoření nás naštěstí nechala jít dál. Byli to asi 
ochránci bažiny, i když jsem o něčem takovém ještě neslyšela. 
Bažina tu byla od počátku věků, ale nikdy si tam žádný národ 
nepostavil svoje obydlí. Podívala sem se na trávu pod sebou, 
všude kam sem dohlédla byla jen suchá tráva. Na severu jsem 
viděla velké hory a věže temného města. Nebyl to sice můj 
úmysl, ale temné město jsem viděla ráda. Kritickým pohledem 
jsem zhodnotila ztráty na mém vojsku. Měla jsem. Jen sto 
upírů, to bylo hrozně málo. Měla jsem teď tři možnosti. Jít ke 
králi Aganty, jít do temného města a být jen vojákem pod 
temnou mocí nebo jít do lidských vesnic a čekat na lepší 
příležitost.

Zavolala jsem na svoje prořídlé vojsko. Chtěla jsem se vydat 
dál ke králi Aganty. Mezi palácem králem a námi leželo už jen 
pár vesnic. Šli jsme jen pár dní a před námi se otevřely brány 
první vesnice. Bylo to jen pár domečků a statků. Ostatní upíři 
měli podle mých instrukcí čekat před vesnicí. Sama jsem tedy 
vešla mezi vesničany. Prošla jsem v klidu městem. Moc lidí si 
mě nevšímalo, i když na ulicích bylo rušno. Okolo mě prošli 
vojáci krále. Ušklíbla jsem se. Podle zvyků by mě vojáci jako 
upírku měli na místě zabít, ale tihle si mě ani nevšimli. Moje 
sebevědomí vzrostlo, šla sem za vojáky. Celá skupinka asi šesti 
vojáků vešla do hospody. Šla jsem tiše za nimi. Nad dveřmi 
hospody byla cedule, na které byla velká hlava vlkodlaka. 
Chvíli sem si ji prohlížela. Hlava nebyla umělá, ale pocházela z 
opravdového zvířete. Nějaký mistr hlavu vycpal a jeho dílo 
skončilo jako ozdoba nad dveřmi této hospody. Otevřela jsem 
dveře a vešla dovnitř. Na první pohled se mi hospoda zalíbila. 
Její majitel měl na stěnách vystavěnou sbírku zbraní, kterou by 
se dala ozbrojit menší armáda. Zalitovala jsem kvůli mým 



plánům. Kdybych nechtěla jít za králem, mohla jsem majitele 
zabít a vzít všechny zbraně.

Posadila jsem se k prázdnému stolu. Za chvíli mi výčepní 
přines pivo. Ani jsem se ho nedotkla, jen jsem přemýšlela, jak 
to udělat, abych si mohla odnést zbraně, ale nepoštvala přitom 
na sebe krále. Čas běžel a já vymyslela plán. Majitele nezabiji 
já, ale moji vojáci. Já sama potom vyrazím za králem. Moji 
vojáci vypálí a vyplení vesnici. Ne já. Vyšla jsem z hospody a 
mířila hlouběji do města. Došla jsem na náměstí a hned jsem si 
všimla kostela. Moje kroky vedly přímo k jeho mohutným 
vratům. Pomalu jsem otevřela a vešla dovnitř. v kostele se 
nacházela jen jedna žena. Klečela před velkým oltářem. Tiše 
sem se přikradla k jejím zádům. Žena se zachvěla. Najednou se 
prudce otočila. Místo lidského obličeje jsem spatřila obličej 
tmavě červené barvy, rudé oči si mě přeměřily a stvoření 
roztáhlo dosud skrytá křídla. Všechno oblečení, co mělo 
stvoření na sobě, se rozpadlo v prach. Podle toho, co sem 
viděla, bylo stvoření žena, ale ne lidská. Patřila k nějakému 
druhu démonů. Stvoření rozepjalo velká rudá křídla a vyletělo 
až k oknům kostela. Rychle jsem přibouchla vrata a rozeběhla 
jsem se přímo proti zdi. Od ní jsem se odrazila a proletěla 
vzduchem přímo k démonce. Ta uhnula a já tvrdě dopadla na 
zem. Zvedla jsem se ze země a bezradně hleděla na stvoření. 
Zatím jsem jen čekala na útok a hleděla na netvora. Démonka 
se najednou prudce otočila ve vzduchu a vyrazila táhlý zvuk. 
Najednou jsem z venku zaslechla křik lidí. Démonka opět 
vydala ten zvuk a rozlétla se k bráně kostela. Rychle jsem 
uskočila stranou, démonka prolétla okolo mně a roztřískala 
vrata kostela. Letěla dál na náměstí města a na mě už se ani 
nepodívala.

Rozeběhla jsem se dál od bojiště a vklouzla do změti uliček. 
Pomalu jsem se vzpamatovávala z podivného boje.

Co proboha dělal ten démon v kostele? Bytost zmizela u 



jednoho velkého domu. Proto jsem šla přímo k němu. Šlo o 
stavení, které muselo patřit zámožnějším lidem. Masivní zeď 
pro mě byla jen malou překážkou. Rychle jsem se odrazila a 
chytila se jednoho výčnělku. Přelezla jsem překážku a skočila 
do zahrady.

Dveře domu byly dokořán,, a tak jsem k nim hned přešla. 
Teprve teď jsem uviděla i stopy po drápech a dřevě. Démonka 
si musela cestu dovnitř prorazit násilím. Vytáhla jsem meč a 
vešla do první místnosti. Zaslechla jsem tiché kroky. Plížila 
jsem se přímo ke zdroji zvuku a našla jsem, co jsem hledala. 
Netvor stál uprostřed jednoho z pokojů a skláněl se nad 
nějakým mrtvým mužem. Nejspíše majitel domu, napadlo mě. 
Měl tržnou ránu na obličeji a z pravého oka mu zbylo jen 
krvavé cosi, co už bych ani nepoznala.

Démonka si mě všimla a opět roztáhla křídla. Stála proti 
oknu, křídla zastínily světlo slunce. Zář způsobila že byla 
křídla průsvitná. Mohla jsem vidět každou žílu. Ten pohled mě 
přikoval na místo. Mohla jsem vidět každou kapku krve. 
Rozběhla jsem se směrem ke své soupeřce a skočila. Pohyby 
monstra byly ale rychlejší než moje.

Drápy se mi zranila do pravé ruky. Pustila jsem meč a 
ucítila zvláštní pálení v prstech. Na rukou mi začaly růst drápy. 
Menší než měla démonka, ale i tak jsem ale měla o jednu zbraň 
víc. Rychle jsem se sklonila pro meč a sekla soupeřce po levé 
noze. Do obličeje mi vystříkla sprška krve. Od té doby jsem si 
pamatovala jen krev, všude okolo mě. Nechala jsem se plně 
ovládnout svým upírstvím. Chytila jsem démonku za pravou 
paži a prudce škubla. Ozval se praskot kostí a zvuk jako když 
se trhá těžké plátno. Odhodila jsem utrženou paži a připravila 
se k poslední ráně. Dostala jsem se démonce za záda a moje 
pravá ruka s drápy prosekla její krk. Soupeřka se mrtvá skácela 
na zem. Přešla jsem k ní a z poslední rány se napila krve. 
Pomalu se mi vrátil ztracený klid. Pořád jsem nevěděla, proč na 
mě démonka zaútočila. Musela ve mně poznat stvoření zla, a 



proto by mě správně měla nechat jít. Začala se snad stvoření 
temnot pobíjet i navzájem mezi sebou? Skřeti se navzájem 
pobíjeli už od počátku věků. Upíři a další jim podobní ale na 
sebe neútočili.



4. kapitola

Vyšla jsem z domu a vracel se ke kostelu. Lidé mě míjeli a 
ani si nevšimli mých rukou, které byly celé od krve. Se 
vstupem do kostela jsem ale měla problém. Obyvatelé vesnice 
vstup zablokovali. Rychle jsem vykřikla první věc, co mě 
napadla. Zmatené věci o mrtvole v domě. Všichni se rychle 
rozběhli dál od kostela a já měla volnou cestu. Pár lidí jsem 
odstrčila a rozrazila vrata. Teď v něm už nikdo nebyl. Rychle 
jsem vrata zase zavřela a vstup zajistila závorou. Prošla jsem 
okolo dřevěných lavic a šla ke dveřím. Za nimi byla dlouhá 
chodba. k čemu byla jsem nevděla ale chtěla jsem vědět co 
dělaly démoni uprostřed vesnice.

Nikde jsem neviděla žádné dveře. Stěny začali být po pár 
krocích plné obrazů. Proč ale někdo na plátno zvěčnil takové 
výjevy, jsem nevěděla. Kresby spíš připomínali temné město, 
než výtvory lidí. Před jedním obrazem jsem se zastavila. Byla 
na něm žena na hořící hranici. Ruce a nohy měla popraskané 
žárem. Oči vytřeštěné hrůzou a nepředstavitelnou bolestí. 
Oblečení na ní už hořelo a pomalu se rozpadalo.

Šla jsem dál. Chodba vedla pořád hlouběji. Nevěděla jsem 
už ani jak hluboko pod městem jsem. Šero bylo moc velké i na 
mě,, a tak jsem na konec svojí cesty dohlédla až když jsem 
stála před černými dveřmi. Otevřela jsem a pomalu prošla 
dovnitř. Ve velké místnosti byla jen prázdná postel. Proč by ale 
někdo dělal takový pokoj, tak hluboko. Narazila jsem snad na 
doupě démonky, kterou jsem zabila? Procházela jsem se podél 
zdí a hledala něco dalšího. Jakoukoliv zmínku o tom že v 
kostele byl ještě někdo. Pomalu jsem přejela rukou po zdi a 
objevila cihlu, která byla uvolněná. Vytrhla jsem jí ze zdi a 
ztratila jsem pevnou půdu pod nohama. Padala jsem hodně 
hluboko, než jsem tvrdě dopadla na záda. Člověka by takový 
pád zabil. Já jsem ale jako upírka přežila. Vstala jsem a 
rozhlédla se. Stála jsem uprostřed velké jeskyně. Všude okolo 



mě byl život.
Malá stvoření s šedou kůži, stála a dívala se přímo na mě. 

Podívala jsem se nad hlavu a viděla kamenný poklop. Příště si 
budu dávat větší pozor, pokud nějaké příště bude. Jedno ze 
stvoření přišlo blíž ke mně a roztáhlo rudá křídla. Hned jsem si 
všimla podobnosti s démonkou. Potom se mi ptal, co v jeskyni 
hledám a kde je stvořitelka. Při posledním slovu jsem se 
zvědavě podívala po jeskyni. Stvořitelka? Mohli být tihle 
démoni potomci toho stvoření, které jsem zabila? Hned jsem se 
zeptala, koho tím myslí. Stvoření mi potvrdilo, co jsem si 
myslela. Démonka se jmenovala Nigura. Neřekla jsem, že jsem 
ji zabila, a stvoření mi o své stvořitelce začalo vyprávět.

Když bohové stvořili svět, stvořil temný vládce na severu 
první démony. Všichni ale nesouhlasili s posláním temných 
stvoření, a tak se vzbouřili. Spoustu z nich zabili skřeti. Ti 
jediní byli věrní temné moci, a tak zabíjeli i vlastní 
spolubojovníky, pokud jim to vládce přikázal. Nigura patřila 
mezi potomky svobodných démonů. k těm, kteří se vzbouřili a 
prchli. Předkové démonky postavili tento kostel. Nikdo by v 
něm totiž zlo nehledal.

Lidé sem chodili, aby se modlili ke svým bohům. Nigura z 
řad lidí vybírala zoufalé muže a slíbila jim bohatství, když 
přežijí noc v pokoji duchů. To byla místnost, do které jsem 
prošla chodbou. Démonka v noci přistoupila k mužům. Někteří 
si mysleli, že před sebou mají posla bohů. Jiní byli tak zoufalí 
že toužila po jakékoliv pomoci, a tak se milovali i s takovým 
stvořením. Nigura vybudovala i jeskyni a tam skrývala 
potomky, kteří vznikly za takovýchto nocí. Kouzly potom 
pomáhala mužům, kteří za ní přišli. Našli se i tací, kteří se 
vraceli, protože si mysleli, že jim další noci pomohou k 
většímu bohatství a úspěchu.

Vyslechla jsem si tento příběh a řekla jim o smrti démonky. 
Sama jsem teď svých činů litovala. Nigura si myslela že jsem 
poslem temné země, a tak se jen bránila. Zničila jsem jí, 



musela jsem za sebou nechávat jen poušť. Její potomci mi 
pomohli zpět do jedné z místností. Kostel teď zůstane 
opuštěný. Dokud nebude vybrána dědička, která bude 
pokračovat.

Vyšla jsem z budovy a vešla do jedné postranní uličky. 
Sama jsem si teď musela v hlavě srovnat své myšlenky a 
vymyslet jak dál. Pořád jsem před sebou měla tvář démonky. 
Jednu věc mi ale nikdo neřekl. Proč Nigura zabila toho muže, 
když lidem pomáhala? Na to už jsem ale odpověď nehledala.

Začalo se stmívat a já chtěla utěšit hlad, který se začínal 
ozývat. Krev mé soupeřky byla něco skvělého ale moje upírství 
proráželo pořád na povrch. Našla jsem jeden opuštěný stánek 
na tržišti a po jeho stěně vylezla na střechu nějakého domu. 
Přes střechy jsem se dostala zpět k domu, kde démonka zabila 
toho muže. Lidé se už rozešli zpět do svých domovů. Nikde 
jsem neviděla nic živého. Pomalu jsem se rozhlédla. Na jedné 
střeše se něco hnulo. Nejdřív mi to připadalo jen jako kočka. 
Tohle bylo ale daleko větší i když kočce hodně podobné. 
Rozeběhla jsem se tak rychle, jak jsem mohla. Po pár krocích 
ale vyrazila na útěk i bytost, kterou jsem spatřila. Nejvíce to 
připomínalo velkou černou kočku. Po všech čtyřech to běželo 
přes střechy budov, stejně lehce jako by šlo o pevnou půdu. Mě 
ale pohyb na takovém povrchu dělal potíže. Za chvíli jsem 
ztratila stvoření z dohledu. Tahle vesnice se mi líbí míň a míň. 
Démoni, upíři a jedno stvoření podobné kočce. Sedla jsem si k 
jednomu střešnímu oknu. Pravou rukou jsem otevřela a pomalu 
skočila do místnosti. Malý pokoj, byl skromně zařízený. To 
hlavní jsem ale viděla. Ve velké posteli spal nějaký muž. 
Hnědými vlasy už pomalu prorůstaly šedivé prameny. Přešla 
jsem k muži a podívala se mu obličeje. Moje budoucí oběť 
měla úsměv na tváři. Snad si ho zachová i ve chvíli, kdy se 
probudí jako upír. Sklonila jsem se a zabořila zuby do 
nechráněného krku. Tohle bylo to, co jsem potřebovala k 
životu. Mým nemrtvým tělem projela síla, která pomalu 



unikala z mé oběti. Muž sebou jen krátce škubl, to bylo to 
jediné na co se zmohl. Skončila jsem a sedla si na postel hned 
vedle mrtvoly. Smrt ho ale odmítne. Stejně jako mé minulé 
oběti. Podívala jsem se z okna a poslouchala zvuky v místnosti.

Venku zatím vládl klid. Lidé neměli ani tušení o upírce na 
lovu. Lovkyně udeřila aby zabila a napila se lidské krve. 
Obyvatelé vesnice se o tom budou pár měsíců bavit a vesnický 
básník o tom napíše další pokus o poezii. Nic víc se kvůli jedné 
oběti nestane. i to se ale nemusí stát, pokud z něho udělám 
upíra. Něco se za mnou pomalu hýbalo. Otočila jsem se a 
podívala se na svého upíra. Oči muže byli zastřeny mlhou. 
Zvykal si na svůj nový život. Při takových chvílích jsem si 
vždy vzpomněla sama na sebe. Dostat se z vlastní rakve a sama 
přijít na to co jsem, mi dalo práci. teď něco podobného čekalo i 
tohoto muže. Sedla jsem si zpět na postel a naznačila muži aby 
udělal to samé. Ještě napůl v šoku dosedl. Začal jsem mu 
vyprávět o tom co se stalo a kdo od této doby je. Upír se zatím 
vzpamatoval a začal vyprávět sám o sobě. Jmenoval se Jolosin 
a žil sám. Rodinu nikdy neměl a nikdy po něčem takovém ani 
netoužil. Jeho rodiče byli vlkodlaci když bránily koně ve stáji. 
Od té doby žil Jolosin sám v tomto domě.

Pomalu jsem se na posteli posunula blíž k muži. Upír 
potřebuje k životu krev, má ale i jiné potřeby. Muž mi pomalu 
přejel rukou po noze. Můj snoubenec byl už mrtvý a prach z 
jeho kostí už dávno zmizel ve větru. Usmála jsem se, muž 
přede mnou si myslel že úsměv patřil jemu, a tak ho to ještě víc 
povzbudilo v tom co chtěl udělat. Jeho upírství prorazilo na 
povrch a pomalu mě začal pokládat na postel.

Nechala jsem ho zajít i tak daleko, že mi začal sundávat 
zbroj. Pomalu jsem ho svlékala. Tak dlouho jsem musela čekat 
na nějakého muže.

Noční ticho nepřerušilo nic. Tajemné stvoření jsem už 
neviděla. Možná bych ho ale neviděla ani kdyby stálo přede 
mnou. Ráno jsem se probudila hned vedle Jolosina.



Pomalu jsem vstala a vyšla ven.



4. kapitola

Lidé venku se tiše bavili. Naléhavý šepot nevěstil nic 
dobrého. Pomalu jsem se přiblížila k skupince tří žen a 
poslouchala. Zvláštní kočka zabila v noci nějakou ženu, která 
hledala svého psa. Strážní v městě si ženy všimli a šli k ní, 
když bestie udeřila. Kočka své oběti skoro ukousla hlavu. 
Přešla jsem zpátky k domu a přemýšlela co udělat z Jolosinem. 
Vypátrám tajemné stvoření a pak teprve rozhodnu. Bestie ale 
nikdy neudeřila ve dne. Šla jsem tedy zpátky do domu. Jolosin 
seděl u stolu v místnosti, která by mohla být kuchyní. Vzala 
jsem si židly vedle něj a vyprávěla mu o svém životě. z doby 
kdy jsem byla člověkem, jsem moc věcí nevěděla. Moje 
existence jakoby začala od doby, kdy jsem se probudila ve 
vlastní rakvi. Čas předtím jsem vnímala jen jako něco, co znám 
z vyprávění. To mi ale nebránilo pomstít se vlastnímu 
snoubenci. Pořád mi v uších zněl jeho křik. Hudba plná bolesti 
a utrpení. Varovala jsem Jolosina. Pokud mě podrazí , čeká ho 
to samé. Tedy jen v případě, že nevymyslím něco lepšího. 
Nebudu věřit už nikomu. Spousta lidí mě podrazila, v 
okamžiku kdy jsem to nejmíň čekala. Chtěla jsem mít šťastný 
život, až do smrti. Místo toho jsem měla život po smrti. Zatím 
jsem o štěstí mluvit nemohla. Moje chvíle ale ještě přijde. 
Skončila jsem s vyprávěním a chvíli bylo ticho. Jolosin položil 
obě ruce na desku stolu a díval se na s voje dlaně. Vstala jsem 
a vyšla na chodbu domu. Nebylo tam nic zajímavého ale chtěla 
jsem dopřát upírovi trochu klidu. První dni jsou nejtěžší. Sama 
si to musím ještě v hlavě urovnat. Kam teď vlastně půjdu. Dál 
ke králi abych ho zabila? Bohové ke mně nebyli milosrdní. 
Můj průvod smrti prořídl, pár upírů mi moc nepřinese. Dostala 
jsem ale nápad, který mi přinese na konci velké vítězství, ale 
musím na něj přijít ten správný čas. Upíry jsem rozeslala do 
všech stran. Měli tiše sbírat síly a tvořit další upíry. Sama jsem 
šla dál a nechala jsem zatím králi jeho zbytečný a ubohý život. 



Jednala jsem příliš zbrkle. Kdyby bylo tak lehké zničit krále 
Aganty, udělali by to upíři už přede mnou. Já musela ale získat 
něco cennějšího. Bohužel jsem neznala žádnou legendu, o 
kterou bych se mohla opřít. Pomalu jsem šla k další vesnici. 
Nesměla jsem zůstat na místě, jinak bych dlouho nepřežila. 
Vrátila jsem se zpátky k Jolosinovi. Cestou jsem svůj plány 
domyslela. Moje zbraň byla ta kočkovitá šelma. Získám ji na 
svou stranu a použiji ji jako svou prodlouženou paži. Dva dny 
jsem žila v domě s mým upířím druhem. Zamilovala jsem se do 
něj a na svého snoubence už skoro zapomněla. Ten už byl jen 
tichou vzpomínkou na kdysi krásné časy. Jolosin byl ale u mě a 
měl mě rád. v noci jsem vylezla jedním oknem a šla hledat 
svoje ztělesněné vítězství.

Tiše jsem skákala po střechách a hledala každou známku 
pohybu. Tu jsem také našla. Obří kočka se hnala po jedné ze 
střech. Běžela jsem přímo ke stvoření a mávala rukou abych 
byla z dálky vidět. Odporná hlava se otočila přímo ke mně. 
Jediným skokem se zvíře ocitlo vedle mě. Rychle jsem řekla že 
se chci domluvit.

Šelma zůstala stát a natočila hlavu na pravou stranu. Tělem 
projela křeč a já najednou slyšela v hlavě nějaký hlas. Jak jsem 
později zjistila patřil zvířeti přede mnou. Kočka byla démon, 
spřízněný s vlkodlaky. Zeptala jsem se, jestli se umí proměnit 
do lidské podoby. Tělem zvířete projela další křeč a začala 
proměna. Přede mnou ze země vstala hubená žena s dlouhými 
černými vlasy, očima si mě pomalu měřila. Svoje nahé tělo se 
ani nesnažila skrýt. Sedli jsme se na doškovou střechu a tiše 
jsme se začaly bavit. Žena mi o sobě neřekla skoro nic a 
nezdálo se, že by se ke mně chtěla přidat. Ze všeho nejvíc 
toužila nejvíce po klidu a po místě kde by mohla v klidu lovit.

Toho jsem okamžitě využila. Pokud bude válka pokračovat, 
nebude nikde volné místo. Nebude žádné klidné město, kde by 
mohla dál zabíjet lidi, aniž by se jí nikdo nepostavil do cesty. 
Žena kývla na souhlasila.



„Mimochodem, jmenuju se Inna,“ představila se
Sešly jsme do tmavých uliček a vracely se k domu, kde jsem 

žila s Jolosinem. Napadla mě zvláštní myšlenka. Dohromady se 
dávala velice zvláštní rodina. Inna byla velice mladá, klidně by 
mohla být i mojí dcerou.

Až bude po všem, budu mít s Jolosinem vlastní děti a 
konečně povedu klidný život.

Moje vidina byla ale velice daleko. Nejdříve odejdeme 
všichni z tohohle místa. Až moc dlouho jsme byli na jednom 
místě.

Jolosin na mě čekal v domě. Při pohledu na Innu strnul na 
místě a chvíli trvalo než přešel ke mně a přivítal se se mnou. 
Další pohled na nově příchozí a pak přišel až dotaz na to , kdo 
to vůbec je. Pověděla jsem mu vše, co jsem o ní věděla. Při 
vyprávění mi došlo, že toho vlastně nevím tolik, kolik bych 
chtěla. Inna pro mě zatím skoro neznámou. Lidé v mém životě 
přicházeli a odcházeli až moc rychle.

Jolosin ukázal Inne její pokoj a pak jsme šli oba do ložnice. 
Museli jsme se domluvit, jak dál. Ve městě jsme už dál zůstat 
nemohli, nebylo to bezpečné.

Ani jeden z nás ale nechtěl jen bez cílně pobíhat z místa na 
místo a schovávat se. Nejlepší obrana je rychlý útok. Moji upíři 
sbírali síly a já měla spojence. Přesto nám ale pořád něco 
chybělo.

Celý den jsme seděli na posteli ale nic nevymysleli. Šla 
jsem za Innou, abych se na ni podívala, chtěla jsem si s ní ještě 
promluvit. Vešla jsem do malé místnosti, ale po ní nebyla 
nikde ani stopa. Okno, které vedlo na ulici, bylo otevřené. Na 
římse jsem viděla pár škrábanců. Nebyly jako od jejích drápů. 
Spíš vypadaly na vlkodlaka. Rozhodně to bylo něco většího 
než zvíře, ve které se měnila Inna.

Rychle jsem se vrátila k Jolosinovi a všechno mu rychle 
řekla. Oba jsme běželi zpátky do malého pokoje. Prohledali 
jsme celou místnost, ale nenašli nic, co by vysvětlilo, proč 



dívka odešla, nebo proč jí někdo unesl. Nepřipadalo nám, že by 
odešla sama od sebe,ale nikde jsme neslyšeli o tom, že by se v 
městě zdržoval nějaký vlkodlak. Ten by svou přítomnost 
nemohl skrývat. Bestie se nikdy neobešly bez zabíjení.

Vyšli jsme do prázdných ulic a hledali dál. Měsíc byl v 
úplňku a všechno zaléval překrásným světlem. Vzpomněla 
jsem si na obrazy v temné říši. Litovala jsem, že sama neumím 
malovat. Nikdy jsem to ani nezkoušela.

Přestala jsem ale myslet na obrazy. Chtěla jsem se soustředit 
jen na Innu. Vlkodlak ji mohl zabít hned na místě. Proč by jí 
unášel, to nemělo smysl. Pokud by chtěla odejít sama od sebe, 
nepřidávala by se k nám.

Nebo nás chtěla zradit a jen zjistit kde je náš dům?
Tomu jsem nevěřila, nebo jsem spíše věřit nechtěla? Jolosin 

našel další stopy drápů. Nějaké stvoření si razilo cestu mezi 
stánky kupců. Šli jsme do nějaké tmavé uličky a našli 
zamřížovaný poklop. Mříž byla roztavená nějakou magií. Silné 
tyče se zkroutily, rozpadli. Na jiném místě ale byli neporušené. 
Protáhly jsme se otvorem a vešli do stoky. Mohli jsme jít jen 
jedním směrem, zabloudit se tady nedalo. Čekali jsme na 
nějaké další stopy, ty ale nepřišli. Bylo tu něco co ovládalo 
magii. Vlkodlaci jí ovládali, ale ti by mříž vytrhli silou a 
neudělali by s ní něco takového.

Pomalu jsem se začínala bát, co se mohlo stát.
Pokračovali jsme chodbou až jsme došli ke tmavým dveřím. 

Byly vyrobeny z černého dřeva, které nevypadalo moc levně. 
Co něco takové dělalo tady? Sáhla jsem po klice, ale něco bylo 
rychlejší než já. Před námi se objevilo stvoření o hlavu větší 
než já. Do tmy zazářila rudá kůže. Rychle jsem uskočila z 
dosahu drápů démona. To bylo tedy to stvoření, které uneslo 
Innu? Drápy byly stejné jako u vlkodlaka a vypadaly i stejně 
nebezpečně.

Jolosin vytasil meč a rychle bodl stvoření do pravého 
kolene. Démon nemohl uhlídat dva soupeře najednou, a tak se 



ráně ani nepokusil vyhnout. Místo toho mi chtěl drápy rozpárat 
břicho, ale i já se jeho ráně vyhnula. Nějaké modré světlo 
ozářilo vnitřek stoky. Rychle jsme s Jolosinem utekli z dosahu 
záře. Světlo nás pálilo na kůži a vycházelo přímo ze dveří za 
zády démona. Měli jsme tedy před sebou protivníky dva.

Jolosin hodil mečem a bodl démona těsně vedl srdce. 
Udiveně jsem se dívala na ránu kterou muž způsobil. Tohohle 
bych se neodvážila. Stvoření před námi ale padlo na zem, z 
rány vytékala krev.

Modré světlo zmizelo a před námi se objevila postava v 
černém plášti s kapucí. Postava rychle pozvedla pravou ruku, z 
které vyšlehlo rudé světlo. Jolosin uskočil, kouzlo prorazilo 
otvor do jedné ze stěn a vyvalil se proud vody. Skočila jsem 
přímo k protivníkovi, který byl přede mnou

Ten zvedl levou ruku a já zůstala stát ne místě. Celé tělo mě 
brnělo. Jolosin se protáhl kolem temné postavy a zmizel ve 
dveřích. Napadlo mě, že šel zjistit kde je Inna. Sama jsem 
bojovala s účinky kouzla. Moje upíří krev mi ale v tomto 
ohledu moc nepomohla. Kouzelník se nevšímal nikoho jiného, 
jen mě.

Pak řekl, že přesně viděl, kam zmizel Jolosin. Nemáme prý 
doufat, že bychom odtud ještě unikli živí. Nevěděla jsem, proč 
nás chce každý zabít. Kolik temných stvoření tu vůbec válčilo 
proti sobě? Vypadalo to, že zlo není tak jednotné, jak se lidem 
zdá. Bojují snad mezi sebou?

Modré světlo opět prozářilo chodbu. z místnosti vedle mě 
byl slyšet křik, ale nepatřil jen Jolosinovi. Inna byla tedy pořád 
živá. Začala mě pálit kůže, ale nemohla jsem nic dělat. Cítila 
jsem, jak se mi kůže škvaří. Světlo zase pohaslo. Kouzelník se 
jen bavil a ukazoval nám svou moc. On měl být ten, kdo nad 
námi panuje. Za postavou se mihlo něco černého. Viděla jsem 
jen drápy a pak moc kouzla zmizela. Kočkovité stvoření strhlo 
zakuklence na zem. Opět jsem se mohla hýbat a i Jolosin se 
vrátil do boje.



Inna drápy roztrhala plášt a kapuci, kterou měl neznámý. 
Bledá kůže čaroděje byla protkaná rudými žilkami, vypadal 
skoro jako upír. Mečem jsem usekla neznámému hlavu. 
Nechtěla jsem, aby ještě provedl nějaké kouzlo. Počkala jsem, 
až z něj vyprchá poslední zbytek života a pak jsme všichni 
vešli do znovu do místnosti. Vypadala skoro jako jeskyně, 
všimla jsem si napolo opracovaných zdí, jakoby kouzelník tuto 
místnost teprve tvořil. Uprostřed podlahy byl vyrytý nějaký 
znak. Neznala jsem ho, ale připadal mi, jako by patřil elfům.

Ještě jsem si všimla tří kniha, které leželi na zemi. Všechny 
jsem sebrala a vyšli jsem zpátky do ulic. Cestou domů jsme 
nepotkali nikoho.

Až když jsme vešli do jednoho z pokojů, řekli jsme první 
slovo. Zatím jsme jen mlčeli a Inna nám prozradila všechno, co 
se stalo.

Po tom, co se zavřely dveře jejího pokoje, se otevřelo okno. 
Nejdříve nebylo nic vidět, pak ale od místnosti vletěl démon a 
tiše ale rychle vyletěl i s Innou, kterou znehybnil kouzlem, ven. 
Proto nemohla křičet ani se nějak bránit. Kouzlo vydrželo do té 
doby, dokud za ní nepřišel Jolosin. Neznámý kouzelník neřekl 
ani slovo a poprvé promluvil, až když jsme přišli my Innu 
osvobodit.

Celé vyprávění mi nedávalo smysl. Proč démon Innu unesl? 
Co na ní bylo tak zvláštního?

Museli jsme se rychle rozejít a začít s dobýváním Aganty. 
Všechny takové čaroděje zničit a svět bude hned lepším 
místem. Inna se proměnila zpátky do kočičí podoby a vyběhla 
na střechu. Já se chtěla ještě rozloučit s Jolosinem. Nevěděla 
jsem, kdy ho znovu uvidím a jestli ho vůbec ještě někdy 
uvidím. Bála jsem se toho, že se jednomu z nás něco stane a mi 
se už v tomhle světě nesetkáme.

Oba jsme byli bojovníci a smrt jsme viděli každý den. 
Dnešní noc jsem si naplánovala úplně jinak, ale člověk a někdy 
ani upír, nevidí až na konec věci. 



Nepřišlo žádné poslední políbení a poslední dotek. Přepadla 
mě neskutečná úzkost. Pak jsem vyšla z dveří a šla dál. Pořád 
jsem měla pocit, že se musím otočit a vrátit se zpátky. Šla jsem 
na konec měst abych se do východu slunce ztratila mezi 
stromy.

V dálce jsem viděla ale obrysy nějakého obřího stvoření. 



5. kapitola

Kolem mě byla neproniknutelná tma. Seděla jsem na zádech 
velkého draka. Pomalu jsem přicházela k sobě. Tvor, na němž 
jsem seděla, byla Elbaith. Moje věrná společnice, která už mě 
nesčetněkrát zachránila. Vůbec jsem nevěděla, kde jsem a co se 
děje, když tu najednou probliklo světlo.

Viděla jsem, že jsem v jeskyni plné kostí.
A pak se ozval hlas. Byl jakoby zamlžený. Nevýrazný a 

přesto mu bylo rozumět. „Vítej v mé jeskyni.“
„Co jsi zač?“ zeptala jsem se vyděšeně.
„Duch muže, který tu bydlel,“ odpověděl hlas. Náhle se 

přede mnou zjevil mlžný obraz. Byl to Titán ozářený 
neznámým světlem. v rukou držel meč - meč tak krásný, až 
zrak přecházel. 

„Pozorně se dívej,“ přikázal. 
Neměla jsem na vybranou. Stejně bych oči od toho meče 

neodtrhla. Vtom se obraz změnil. Místo Titána tam stálo město. 
Panoval tam velký ruch. Bojovaly mezi sebou nejrůznější 
bytosti. Harpyje s nagou, mág s medúzou, Golem s 
minotaurem... 

Město bylo v troskách. i přesto jsem ho ale poznala. Bylo to 
hlavní město naší země. Naše původní hlavní město. 
Jmenovalo se Holly Water. a teď bylo zničeno. Nikdo dosud 
nevěděl jakým způsobem k tomu došlo. 

Jen já jsem teď měla možnost to zjistit.
Vtom se scéna zase změnila. Přišel tam Titán. Ten, kterého 

jsem viděla předtím. Zašlápl Harpyje, Bleskem smetl medúzu, 
a minotaura odkopl. Poté pozvedl meč a mrštil jím daleko, 
velice daleko. Tak daleko, že nebylo možné rozeznat, kam 
dopadl. Neměla jsem čas nad tím přemýšlet, protože na scénu 
se přihnal černý drak a celé město vypálil. Zabil i onoho 
Titána. 

„Dívala ses dobře?“ zeptal se hlas. 



„Snad.... Snad ano,“ vykoktala jsem, stále otřesená náhlým 
zvratem událostí. 

„Takže sis jistě všimla, že není vidět, kam přesně meč 
dopadl. Tvým úkolem je ho najít.“

„A.... a co tu vlastně dělám? A kdo jsem?“ zeptala jsem se. 
„Jsi Adrien, Dračí paní.Tvůj úkol nebude jednoduchý. 

Vezmi si ode mě toto.“ Na zemi přede mnou se objevila krásná 
stříbrná dýka. „Vezmi si ji. Není to jenom obyčejná dýka. Je 
vyrobena z křišťálového diamantu, což je nejpevnější kov na 
tomto světě. a ještě něco. Když budeš chtít, promění se ve 
zbraň, jakou budeš právě potřebovat,“ vysvětlil mi hlas. 

Sesedla jsem tedy z Elbait a shýbla se pro dýku. Byla 
opravdu nádherná a zblízka to bylo vidět ještě lépe. Zasunula 
jsem si ji za opasek. Pak se znovu ozval hlas a bylo to 
naposledy, co jsem ho slyšela., co ho kdokoli slyšel.... 

„Sbohem,“ pronesl a já byla najednou před branami nějaké 
vesnice. 

Stála jsem tam jako přikovaná. Pak si někdo všiml Elbait. 
“Utíkejte!” zařval, “drak!”
Takto lidé reagovali na Elbait pokaždé, když ji spatřili. 

Nechápala jsem proč.
„Zůstaň tady,“ přikázala jsem Elbait. „Půjdu se podívat do 

té vesnice,“ dodala jsem. 
„Dobrá. ” odpověděla mi. 
„A ne, že někoho z těch lidí sežereš.“ 
Pak jsem se vydala k vesnici. Vládl tam chaos, ale tak to 

bývalo vždy, když jsem s Elbait někde přistála, sice jsem se 
dřív jmenovala jinak a za boha nevím jak, ale tohle si 
pamatuju. O Elbait si pamatuju všechno. 

Lidé ve vesnici do sebe vráželi, jak se snažili, co nejrychleji 
schovat. Zapadla jsem do hospody a sedla si k baru. 

„Co to bude slečinko?” zeptal se brunátný hostinský. 
„Dala bych si vodu a zajímalo by mě, jestli nevíte něco o 

Titánovi, který byl zabit drakem ve městě Holly Water.“ 



„O tom drakovi a Titánovi, o těch nic nevím, o městě vím 
jen, že to bylo naše hlavní město, dokud nepodlehlo destrukci a 
tuším kde přibližně jsou jeho trosky,” řekl hostinský, když 
přede mě postavil sklenku vody. 

„A kde teda leží?” zeptala jsem se a usrkla jsem vody. 
„Někde tam, co leží nové hlavní město, to se jmenujeHeaven,” 
odpověděl a šel obsloužit jiného hosta. 

No to je bezva a hlavní město je kde?
Zamyslela jsem se. Dopila jsem vodu a zavolala jsem 

čišníka, že chci platit. 
„Bude to jeden stříbrňák,“ oznámil mi. 
„Kde bych našla to hlavní město?” zeptala jsem se, když 

jsem vytahovala minci. 
„Na sever odtud, někde na okraji Mrtvého lesa, dřív se to 

jmenovalo Les života, ale dlouho už je mrtvý, je tam něco, co 
ho ničí. Možná to bude tím, že sousedí se zemí Zla,“ odpověděl 
hostinský, když přijímal minci. 

Zvedla jsem se a vydala se zpět k Elbait. Teď na ulici 
nebyla ani noha, všichni byli schovaní, protože se báli Elbait. 
Ta se nad vesnicí tyčila jak nějaký bůh pomsty. v pařátech 
držela ovci a krávu, ocasem přidržovala černého bujného koně. 
Byl osedlaný a živý. Vypadalo to, jako by ho schovávala pro 
mě. Stanula jsem před ní. 

„Pro koho je ten kůň?” zeptala jsem se bez obalu. 
„Pro tebe,“ oznámila mi s plnou pusou hovězího. 
Přešla jsem tedy k vraníkovi. Byl to nádherný kousek. 
„Pusť ho,” zavolala jsem na Elbait, když jsem vraníka 

chytila za uzdu. Elbait povolila sevření. Jakmile tak udělala, 
vraník se uklidnil. Nasedla jsem. 

“Jedeme na sever,” oznámila jsem. 
„A, co tam?” zeptala se Elbait. 
„Najít hlavní město Heaven,” vysvětlila jsem. 
Vyrazily jsme na cestu. Od vesnice vedla cesta. Nebyla moc 

dobře udržovaná, ale stačilo to. Minimálně pro Bleska, jak 



jsem si pojmenovala koně., ale Elbait za sebou zanechávala 
chaos. Její drápy a ocas cestu definitivně zdemolovaly. 

Pak jsme dojely do lesa. Nebyl to Mrtvý les, ale na cedulce, 
která stála u vjezdu, stálo:

„Mrtvý les – pozor, nebezpečí”
„Tak, co teď?” zeptala jsem se Elbait, “Odvážíme se tam, 

nebo to objedeme?”
„Objíždět to by bylo zdržování, mě nic neohrozí. ” řekla 

Elbait, „Jdeme skrz.”
„Když myslíš...” pronesla jsem opatrně. 
Ale to už byla Elbait na půli cesty do lesa. Vyrazila jsem 

tedy za ní. 
Les byl temný a cestička se zužovala až byla úzká tak, že 

Elbait měla, co dělat, aby se tam prodrala. Naštěstí jsem ji 
stihla předjet. Stát jí za zadkem s mávajícím ocasem mi vážně 
nepřipadalo bezpečné.

Najednou se před námi něco zalesklo. 
„Podívej, ” zvolala jsem, “co to tamhle je?”
„Nevím, ale, když se nepohneš z místa, tak to ani 

nezjistíme,” odsekla kousavě dračice, „už mě tu stát nebaví.”
Pohla jsem se tedy a dojela k pavučině. Byla obrovská a 

skládala se ze stříbrných vláken. Vytáhla jsem dýku a 
proměnila ji v dlouhý meč. Pak jsem sesedla a jala se pavučinu 
přesekat, jenže ouha... Jakmile jsem přesekla nějaké vlákno, 
narostlo na tom místě dvakrát tlustší. Zkoušela

jsem to dál, až se z pavučiny stala jednolitá plocha. 
„Co teď?” zašeptala jsem. 
„Nech to na mě, ” řekla Elbait, “a skrč se a to i s tím 

koníkem.”
Skrčila jsem se tedy s Bleskem a Elbait vychrlila plamen. 

Žár se skoro nedal vydržet, ale pavučina podlehla a zbyl z ní 
jen popel. 

“Výborně. ” zajásala jsem a vrhla jsem se dračici kolem 
krku. 



“Nech toho, nasedni a jedem dál,” zarazila mě. 
Poslechla jsem tedy a jely jsme dál. Meč jsem zase 

proměnila v dýku a zasunula ji za opasek. Vyjely jsme z lesa a 
před námi se rozprostírala vesnička. Byl už večer, tak jsem se 
rozhodla jsem se, že se tam zastavím. Vypadalo to, že se tam 
něco děje. a to mně samozřejmě zajímalo. Pobídla jsem Bleska 
do trysku a sjížděla k vesnici. Elbait se mi vznášela nad hlavou. 

Dorazili jsme tam. Vypadalo to, že ze strany, kde byl větší 
klid. To bylo dobré. Na straně, kde jsem se nacházela, byl 
kostelík. Zahlédla jsem nějakou dívku, jak od něj utíká. Pobídla 
jsem bleska a vydala se za ní. Elbait mi byla v patách. 

„Hej, stůj,” zavolala jsem na ni. 
Zastavila a ohlédla se. Pak vycenila zuby. Měla obrovské 

špičáky. Byla to upírka. 
„To ty máš na svědomí tohle pustošení?” vypálila jsem na 

ni. 
Místo odpovědi tasila meč. 
„Chcípni!” zvolala a vrhla se na mě. 
Stačilo, ale jediné mávnutí Elbaitina ocasu a už byla upírka 

na zemi. 
„Tak, a teď budeš spolupracovat,” řekla jsem a seskočila 

jsem z koně. Stoupla jsem si před ni a začala s výslechem. 
Zamumlala jsem kouzlo pravdomluvnosti a položila první 
otázku:

“Máš tuhle zkázu na svědomí?”
„Ano,“ odsekla upírka. 
„Dobře. ” řekla jsem, “jak se jmenuješ a co tu hledáš?”
„Alia,” štěkla, “A, co tu dělám? Po tom ti je míň, než nic. ”
„Nebuď protivná,” řekla jsem hlasem, který jí měl uklidnit.
„Ano,” sklopila hlavu. 
“Bezva,” řekla jsem, “a teď, měla bys napravit, cos 

způsobila a na to je jen jediný způsob. a sice: Zabít krále temné 
říše. Pak se rozpadne všechno, co kdy vytvořil., ale je v tom 
háček.”



„To je pravda,” přesvědčila Alia, „jsem upírka, rozpadnu se 
spolu s říší.”

„To jsem nemyslela, ale i to je problém, ale ne tak veliký,” 
řekla jsem. „Větší problém je, že musíme najít meč Titánů a já 
nemám moc jasnou představu.“

„Mám já ti vůbec věřit?” zeptala se najednou Alia. 
„No, můžu zařídit, aby z tebe byl zase člověk,” odpověděla 

jsem, „stačí, když se napiješ krve Temného krále. Její magická 
síla tě zbaví tvého prokletí. Ovšem, musí se tak stát předtím, 
než ho zabijeme. Kdybychom ho zabily dřív, než by ses napila 
krve, tak by ses rozpadla na prach. ”

„Tak já ti teda věřím. Stejně mi asi, ani nic jiného nezbývá” 
řekla Alia. 

„Dobře, a teď vypij tohle. ” podala jsem jí lahvičku. 
„A ty už ji můžeš pustit. ” prohodila jsem směrem k Elbait. 
Pustila ji a Alia se pak nedůvěřivě zadívala na lahvičku. 
„Co to je?” zeptala se. 
„Dračí krev, umožní ti pohybovat se na slunci,” řekla jsem, 

“ale účinek přetrvá pouze měsíc, pak se musí obnovit., cos pro 
nás nebude problém, máme Elbait,” řekla jsem. 

„Dej to sem,” vyškubla mi lahvičku z ruky a naráz ji 
vyprázdnila.

A takto jsem se tedy setkala s Aliou. Od té doby putujeme 
spolu a hledáme meč Titánů. 

„Nějak dost mi věříš, na to, že jsem upírka,” pronesla Alia 
svím protivným hlasem. 

„Mám Elbait, zkus udělat nějaký podraz a uvydíš jestli 
upírům vadí oheň, ” řekla jsem. 

Alia jen mávla rukou a šly jsme dál. Před námi se rýsoval 
velký les. Vybavila se mi pověst o tajemném vlčím králi, který 
tady prý přebývá. Málo lidí ho zpatřilo a ještě míň lidí se 
vrátilo do svích domovů, když na tohoto dravce narazili.

Les byl šerý a Elbait měla opět, co dělat, aby vůbec prošla. 
Les byl tichý, ticho působilo až nepřirozeně. Brzy jsme 



zaslechly vrčení. Alia vyskočila do vzduchu a zmizela ve 
skrytu stromů. Tasila jsem svojí dýku a proměnila jí na dlouhý 
meč. Elbait se vztyčila v celé své výši a čekala na protivníka. 
Vrčení ustalo a bylo opět ticho. Čekaly jsme pár minut než 
jsme se uklidnily a vrátily zpět na cestu. Alia se objevila přímo 
za mnou, ani jsem neslyšela její kroky. 

„Nikde jsem nic nezahlédla,” řekla Alia a zasunula meč zpět 
do pouzdra.

Pomalu jsme pokračovaly v cestě. Šli jsme ostražitě a 
neustále se ohlížely. Najednou po Elbait skočilo něco šedého. 
Útok byl rychlý, ale špatný. Tvor plnou silou narazil do Elbait 
a ztratil vědomí. Útočník byl velký šedý vlk. 

Alia si klekla před vlka. 
„Měl v úmyslu Elbait kousnout, ale nepočítal s její tvrdou 

kůží, ” řekla a vrhla na mě vyčítavý pohled jako kdybych za 
útok mohla. 

Zaslechly jsme vrčení, ze všech stran vylézali s křoví vlci. 
Tesáky měli pomalované červenou barvou. Nešlo tedy o vojsko 
vlčího krále, ale o skřetí válečníky. Alia opět zmizela ve skrytu 
stromů. Elbait začala chrlit ohěň. Pár stromů se vzňalo 
plamenem, se stromy vzpláli i dva vlci. Sama jsem vlky pálila 
magickým plamenem. Alia seskakovala ze stromů a zezadu do 
vlků bodala svůj meč. Míhala se mezi útočníky. Útočníci se v 
mnohých případech ani nevšimli, kdo je zabil. 

Elbait máchla ocasem a zabila tři vlky. Dalšího vlka vzala 
za ocas a praštila s ním o strom, ozvalo se nepříjemné křupnutí 
a vlk spadl na zem, z tlamy mu tekla krev. Zbytek vlků se 
rozutekl do lesa. Alia vyskočila na posledního protivníka a 
vrazila mu meč do zad. Vlk se skácel na zem. 

Chvíli jsme čekaly, jestli nepřijde další útok. Útok nepřišel a 
my jsme mohly pokračovat v cestě. Les byl pořád stejný. 
Stromy byli husté a neprostupné. Cesta šla až podezdřele 
rovně. Šly jsme dlouho, než les aspoň trochu prořídl. Před námi 
se náhle otevřela louka. Ze všech stran krytá lesem. Na louce 



byla ta největší smečka vlků jakou jsem kdy viděla. Alia stála 
vedle mě s otevřenou pusou. Elbait se krčila pár metrů za námi 
a snažila se aspoň trochu schovat před vlky. 

Blesk začal neklidně frkat. Tolik vlků bylo moc i na něj. 
Jeden z vlků zavětřil a zvolna se rozběhl k nám byl skoro u nás, 
když padl mtrvý na zem. 

Dívala jsem se okolo sebe. Všimla jsem si plamene na ruce 
Alii, měl fialovou barvu. 

Alia vlka zabila kouzlem. 
„Co děláš?!” zavrčela jsem šeptem na Aliu. 
„Zabijím protivníka, ten vlk nás mohl zabít nebo upozornit 

zbytek smečky.”
„Mohl nebo taky vůbec nemusel, nemůžeš zabíjet zvířata 

jen tak,” zněla moje odpověď. 
Alia si jen odfrkla a řekla: „Stejně, ale nemůžeme zůstat 

tady. Tohle je určitě smečka vlčího krále, jsou to ty nejhorší
bestie, jestli si nás všimnou jsme mrtví.”
„Nejsme,” odpověděla jsem, „máme sebou draka.”
Přešla jsem k Elbait a požádala jsem jí o pomoc. Elbait 

přeletěla přes stromy přímo do prostřed louky. Vlci začali 
kňučet a prchat do skrytu stromů. Já i Alia jsme vyběhli na 
louku a začali zabíjet vlky. Jeden vlk se, ale draka nelekl. 
Velká černá bestie, která byla dvakrát větší než normální vlk. 
Oči bestie žhnuly fialovím světlem. s temným zavrčením vlk 
skočil na Elbait, přistál ne jejích zádech a začal jí kousat do 
krku. Alia opět vyčarovala fialoví plamen, ale z vlkem to nic 
neudělalo. Elbait se obrátila na záda pohřbila vlka pod sebou. 
Potom zamávala křídly a vylétla do vzduchu. 

K naší hrůze to vlk přežil. z útoku Elbait si odnesl jen 
množství krvavých ran. Alia se rozeběhla přímo na vlka. Na 
vlka byly její pohyby moc rychlé. Upírka skočila vlkovi nad 
záda a zabodla svůj meč. Meč pronikl jednou z ran 
způsobených Elbait. Alia vyslovila nějaké kouzlo a po meči se 
rozlili plameny. Vlk začal vydávat hrozné zvuky plné bolesti. 



Celé tělo vlka začalo hořet fialovím plamenem. Alia uskočila a 
čekala, co se s vlkem stane. Přes plameny nebylo nic vidět, tělo 
hořelo hodinu než jsme viděli, co plameny provedly z vlka 
zbyla jen hromádka popela. 

Přistoupily jsme k jeho zbytkům. Sehnula jsem se, abych ho 
prozkoumala a uviděla jsem v něm ležet nějaký křišťál. Zvedla 
jsem ho. Na dotek byl teplý. 

„Co to může být?” zamyslela jsem se nahlas. 
„Ukaž,” dožadovala se Alia. 
Podala jsem jí křišťál. Chvíli ho obracela v prstech a pak 

vítězoslavně výskla. 
„Vím, co to je,” řekla. 
„A, co?” ptala jsem se, “nenapínej mě.”
„Je to srdce toho vlka.”
„Cože?” nechápala jsem. 
„Víš, proč bylo tak těžké ho zabít?” zeptala se Alia, 

„protože místo srdce měl tvrdý křišťál. Dával mu značnou sílu, 
ale mé kouzlo ho přemohlo. ”

„Tvé kouzlo by ti bylo nanic, kdyby ho Elbait nezranila. ” 
odsekla jsem. 

„Pravda,” souhlasila Alia, „půjdeme dál?”
Kývla jsem. 
Vyrazili jsme tedy dále. Přešli jsme mýtinu a i když jsme 

měly Bleska, šly jsme obě pěšky. Blesk nesl naše zavazadla. a 
bylo to tak dobře. Les byl stále neprostupnější. a nedalo se 
pomalu hnout. a byla tam neproniknutelná tma. Pro jistotu jsme 
s Aliou vytáhly zbraně., ale, co se nestalo.... Moje dýka začala 
zářit a vypadalo to, že nám ukazuje cestu. Nicméně jsme byly 
připravené k boji. 

V okolí jsem totiž vycítila démony. a jim podobné. Jediné, 
co je drželo zpátky, byla pravděpodobně moje dýka., ale lepší, 
než nic. Říkala jsem si. 

„Všimla sis těch démonů?” zeptala se Alia. 
„Jo, vím o nich celou dobu,” odpověděla jsem. „Vypadá to, 



že jediné, co je drží zpátky, je moje dýka. ”
“Máš pravdu.”
Pokračovaly jsme dále a bylo to čím dál horší. Cestou jsme 

ještě pro jistotu zapálily nějaké pochodně. a ukázalo se, že jsme 
dobře udělaly. Světlo dýky totiž pomalu uhasínalo. Pro jistotu 
jsem ji proměnila v dlouhý jednoruční meč, abych s ním mohla 
lépe bojovat. 

Najednou světlo dýky, teď už meče, uhaslo úplně. Zahalila 
nás temnota, kterou louče sotva osvětlily. a samozřejmě, vrhli 
se na nás démoni. s Aliou jsme si stouply zády k sobě, 
abychom si kryly záda. Boj byl neúnavně dlouhý. Když jsme 
zabily jednoho démona, nahradili ho další dva. Byly jsme 
vyčerpané, ale nehodlaly jsme se vzdát. Elbait kosila démony 
po tuctech, sžíhala je plamenem, ale ani to nepomohlo. Bylo 
jich moc. 

Až najednou zmizeli. Jednoduše utekli. 
„Co to má znamenat?” pronesla jsem opatrně. Ani jsem si 

neuvědomila, že šeptám. 
„Tak to nevím,” odvětila Alia. 
Najednou se v dáli ozvalo dunění. Jako hrom, ale hrom to 

nebyl a přibližovalo se to. 
„Vypadá to, že se něco probudilo,” řekla jsem. 
„Ale co?” opáčila Alia. 
„To nevím, ale radši bych to ani nezjišťovala. Utíkej,” 

odsekla jsem a dala se do běhu. Můj kůň a Elbait mi byli v 
patách. a Alia taky. Nevypadala na to, ale uměla běhat 
překvapivě dobře. Stejně dobře, jako elfové. Utíkali jsme 
dlouho. Strašně dlouho. Mnohdy už jsme nemohly, ale zastavit 
jsme si netroufaly. Bylo to příliš riskantní. Jediné plus bylo, že 
nás neotravovali démoni., ale i tak jsme si nutně potřebovaly 
odpočinout. 



6. kapitola

A najednou les skončil a před námi se rozprostírala 
měsíčním svitem zalitá louka. Podívala jsem se na obzor a 
spatřila jsem město. Les, který byl mrtvý a Hory, které se nad 
tím vším vypínaly., ale, co bylo nejlepší, Alia spatřila na louce 
potůček. Přešly jsme k němu a i s Elbait a Bleskem jsme se 
napily. a omyly jsme si obličeje. 

Bylo to nadmíru osvěžující. 
Pak nás, ale přemohla únava a my padly jak dlouhé, tak 

široké do trávy a usnuly. 
Probudilo nás až sluneční světlo, které nás šimralo na 

tvářích. Vstaly jsme a vydaly se do města. Stanuly jsme u bran. 
Byla tam cedule: „VÍTEJTE v NEBI.”

Vešly jsme a vydaly se do hostince. 
Zasedly jsme ke stolu a objednaly si jídlo. v hostinci jsme 

strávily prakticky celý den. Poslouchaly jsme historky, 
novinky, a vůbec všechno. Jeden rozhovor byl velice zajímavý. 
Bavili se nějací dva kupci z východu, že zaslechli zvěsti o 
místě v Mrtvém lese, kam se nikdo neodváží, protože je prý 
prokleté, že se tam jednou jeden vydal a už se nevrátil. 

„To by mohlo být naše místo,” řekla mi Alia. 
„Souhlasím,“ odpověděla jsem, “ráno se tam vydáme. Už je 

pozdě a měly bychom jít spát, nebo zítra nepůjdeme nikam.... ” 
Vstaly jsme tedy od stolu, zaplatily všechno jídlo a vydaly se 
do pokoje, který jsme si zamluvily už, když jsme do hostince 
přišly. 

Následujícího dne jsem se probudila již za svítání. Vstala 
jsem a probudila Aliu. 

„Je čas vydat se na cestu,“ řekla jsem. 
„Už?“ podivila se Alia. 
„A cos myslela?“ zeptala jsem se jí, „že budeš vyspávat až 

do poledne?“
„Ne, dobře, jdeme,“ vstala Alia z postele. 



Sešly jsme dolů a zaplatily za pokoj. Pak jsme zašly do stáje 
a vyzvedly Bleska. 

„Co teď?“ zeptala se Alia. 
„Teď jdeme pro Elbait a pak do lesa,“ odpověděla jsem. 
„No jasně... Po ránu jsem trochu zapomnětlivá,“ řekla Alia. 

„Po ránu mi musíš všechno připomínat. “
„Jasně.... “ houkla jsem a vyrazila jsem na okraj lesa, kde se 

usadila Elbait. Radši jsme ji totiž schovaly, abychom 
nevyděsily obyvatele Heavenu. Vyzvedly jsme ji a vydaly se 
uzoučkou pěšinkou do lesa. Doufaly jsme, že nebude moc 
problémů a, že tam nebudou démoni, jako v tom prvním lese. 

Glamdli, jeden ze strážců ohnivé pevnosti, se díval do krajiny a 
přemýšlel o poslední bitvě, kterou vybojovali. Skřeti a jiná 
stvoření útočila víc a víc. Obři se stávali pořád zuřivějšími a 
skřeti měli čím dál tím lepší zbraně. 

Krajina okolo pevnosti byla podivně klidná. Listí stromů 
tiše šelestilo a všude byl klid. Klid ale náhle protrhlo hlasité 
zařvání. Glamdli neváhal a odepnul si od opasku roh. Zatroubil 
na další stráže. Mohutné zařvání patřilo drakovy, který se 
soukal lesem. Potrhaná křídla mu

nedovolovala vzlétnou. 
„Nejspíš o křídla přišel při boji s jiným drakem,“ pomyslel 

si Glamdli a vzal do ruky sekeru. Dva tisíce trpaslíků vyběhlo 
na hrazení a další vycházeli z různých koutů pevnosti. Drak 
svými drápy dorážel na hrazení. 

Glamdli ucítil pach skřetů a upozornil na to ostatní trpaslíky. 
Drak najednou přestal dorážet na mohutnou hradbu a soukal se 
k bráně. Skřeti se také objevili. Začali vycházet ze skrytu 
stromů a čekali až jim drak otevře cestu do trpasličí říše. Drak 
stál před bránou. Postavil se na zadní a vychrlil mohutný proud 
plamenů. 

Brána se v nesmírném žáru změnila na žhavou louži pod 
hradbou. Roztavené, železo teklo po zemi jako voda a zeď 



okolo zbytku hradby popraskala žárem. Drak mohutným 
skokem přeskočil žhavou louži a začal řádit mezi trpaslíky. 
Mávl ocasem a zabil tři trpaslíky, kteří nestihli uhnout. Pak 
mávl hlavou a rozdrtil jednoho trpaslíka o zeď. 

Glamdli seběhl z hradeb a začal nastavovat katapulty, draka 
porazí hned, ale skřeti za ním jsou nebezpečí, které je horší než 
nějaký ještěr. Skřeti venku čekali daleko od hradeb. Drak stačil 
už zabít dvacet trpaslíků, ale zaplatil za to řeznými a bodnými 
ranami po celém těle. Postavil se na zadní a vychrlil další 
proud plamenů. Oheň zasáhl několik domů. Požár začal ničit 
trpasličí říší. Okamžitě jak vyšlehli plameny, začali skřeti svůj 
boj. s rykem vběhli do rozbořené brány. Přeskákali přes 
roztavené zbytky a začali pobíjet trpaslíky. Obři kteří byli za 
nimi rozbíjeli hradby a kameny házeli na trapsličí domy. Drak 
vběhl do města a začal ho pustošit. ženy a děti začali utíkat. 

Glamdli utekl od katapultů a běžel přímo do boje. Jeho 
sekera zabíjela skřety i obry, ale proud nepřátel nebral konce. 
Náhle přeletěl přes jižní brány nějaký hořící předmět, byla to 
střela z katapultů. Dopadla přímo na královský palác. Věže se 
začali bortit. Další střely dopadaly přímo na na palác. 

Glamdli věděl, co se stalo. Temná říše se spojila s cizími 
skřety a obě armády teď dokázaly to, co se ještě nikomu 
nepovedlo - dobít říši trpaslíků. 

Trpaslíci se museli evakuovat a nechat svojí říši na pospas 
bestiím. Tři sta trpaslíků, z toho dvě stě žen a dětí, seběhlo do 
sklepení pod městem a utíkalo daleko od útočících skřetů. Ti je 
nechali běžet a už se o utíkající z pevnosti nezajímali. 

Trpaslíci doběhli k bráně, která vedla do lidské říše. 
Unavení vylezli, přímo uprostřed lesa. Glamdli se otočil a řekl 
náčelníku trpaslíků: „Jdu dál, ta armáda přišla z temného 
království, když budeme jen sedět a čekat tak z tohohle světa 
navždy zmizíme.“ Otočil se a šel.

Putoval dva dny bez ustání, přešel přes zbytky trpasličích 
hor a vyšel z východního výběžku lesa, kterému lidé říkali 



Mrtvý les. Glamdli se tomu jen pousmál. Lidé dávali už i tak 
strašidelným místům hrůzná jména, jako kdyby chtěli sobě 
nahnat ještě větší strach. 

Před ním byla vesnice. Místo ukazatele se jménem vesnice 
viděl trpaslík jen ceduli: „VÍTEJTE v NEBI“. Vesnice nebyla 
žádné nebe, vypadala jako každá jiná vesnice. Mizerná 
kamenická práce, jak se zdálo očím trpaslíka a všude špína. 

V jedné ulici uviděl Glamdli hospodu. Šel dovnitř. Uvnitř 
sedělo pár opilých lidí. Trpaslík požádal o pokoj a jednoho 
člověka, kterém si myslel, že by mu tady mohlo patřit. Zaplatil 
raději předem a šel po rozvrzaných schodech. Pokoj byl stejný 
jako celá vesnice, hrozný. Glamdli si rychle lehnul do postele, 
která jediná vypadala alespoň trochu čistě a nově. Přečkaná noc 
v hostinci rychle utekla a trpaslík opět vyrazil na cestu. 
Les, který se prostíral za vesnicí vypadal dobře. Glamdli by ale 
radši viděl hory a ne stromy. Každý úplně stejný. Jeho 
pozornost, ale rychle odvrátilo do stromů něco velkého. Mezi 
stromy se pohyboval drak. Šel pěšky a Glamdli z něj viděl jen 
hřbet a kus hlavy. 

Rychle se přeběhl schovat za keř a pod skrytem větví 
sledoval dračí stopy. Nechápal proč drak neletí. Najednou 
Glamdli uslyšel hlasy. Přímo od draka přicházela řeč dvou 
dívek. Jedna měla zvučný a na poslech krásný hlas. Druhý hlas 
řezal jak sklo a trpaslíkovi z něj naskakovala husí kůže. 

Pomalu se plížil k ženám a k drakovi. Okolí ani nevnímal. 
Po nějaké době plné plížení a sledování hlasů konečně trojici 
nalezl. Šlo o dvě dívky. Jedna byla podobná elfce a druhá byla 
upírka. Drak šel klidně za oběma ženami. Jedna z žen vedla 
koně se zavazadly. 

Trpaslík vyběhl a křikl: „Kdo jste?“
Jedna z žen se otočila a chvíli mě upřeně pozorovala.
„Já jsem Alia. Nechápu, v které zemi se toleruje takové 

chování. Tvoje jméno zní jak?!“
„Já jsem Glamdli, trpaslík z bývalé severní říše. “



Druhá dívka zpozorněla. 
„Já se jmenuji Adrien. Můžeš mi vysvětlit, proč mluvíš o 

severní říší jako o bývalé?“
Glamdli zaváhal, jestli má tohle oběma ženám říkat, ale 

nakonec se rozhodl, že ano. „Přepadli nás skřeti, velké 
množství, byl s nimi i drak. Zničily celé město útočili ze dvou 
stran. , protože jim pomáhali skřeti s téhle země. Společně 
město obklíčili a zničily. “

Oběma dívkám se v obličeji objevil výraz zděšení. 
„Kolik skřetů prošlo přes vaší říši?“ zeptala se Alia. 
„Tisíce,“ zněla trpaslíkova stručná odpověď. 
„Proč jsi ale ty jediný tady? Myslela jsem, že se trpaslíci 

drží svého národa, když je jejich říše zničená,“ rýpla si Alia. 
„Já jsem odešel od zbytku trpaslíků, abych něco udělal proti 

temné moci. z bývalé západní říše trpaslíků se stalo hnízdo 
upírů a vlkodlaků. Lidský král Aganty má sice vojsko, ale to už 
přestává odolávat temným vojskům, proto jsem odešel od 
trpaslíků a hledám někoho, kdo by zlo ukončil. “

„Přidej se tedy k nám,“ nabídla Adrien. „My jedeme najít 
meč Titánů a s jeho pomocí zničíme krále Temné říše. “

„No, tak to se k vám rád přidám. Meč titánů totiž znám, u 
nás v trpasličím archívu jsme měli knihu, kde se o tom meči 
psalo. “

Adrien se podivila: „O tom meči existuje vůbec nějaká 
kniha?“

„Existuje, “ potvrdil trpaslík. „Horší je, že archív byl v naší 
říši, v té, kterou teď obléhají skřeti. “

„Tak to je kniha už dávno zničená, “ poznamenala Alia. 
„Není!“ odporoval Glamdli. „Kniha byla v královském 

archivu a ten je chráněný kouzlem našeho boha. Jde se do něj 
dostat jen s heslem. Zdi ani bránu archivu nic nezničí. Bůh 
kovářů a trpaslíků jí dal svou moc. Musíme, ale nejdřív ke králi 
Aganty, aby nám dal vojsko, jinak se do té říše nedostaneme.“

„Vojsko můžu obstarat já,“ řekla Alia, „můžu vytvořit tolik 



upírů, že se skřeti leknou a utečou. “
Adrien se zamračila. „Upíry ale budeš vytvářet jen z lidí, 

kteří svůj život dali zlu,“ upozornila ji.
Alia jen zamručela. 
„Tak jdeme. Po cestě na západ a pak zatočíme na sever. 

Přímo k Temné říši. “
„Ne k Temné říši, řekl trpaslík, ale k trpasličí říši. Dokud 

trpaslíci nezmizí bude to pořád naše říše.“
Alia nic neřekla a cesta začala. 
Adrien si po prvním dni cesty všimla zamračeného obličeje 

upírky. „Stalo se něco?“ vyzvídala.
Alia se podívala a začal vyprávět o zničených vesnicích, 

které zničila se svým „průvodem smrti“, o tom, jak se chtěla 
pomstít svému snoubenci a o tom jak se chtěla pomstít králi 
Aganty. 

Adrien jí litovala. i když to byla upírka, nebyla tou upírkou, 
která vraždí už od narození. 

Zlo jí zkazilo život, řekla si Adrien v duchu a cesta 
pokračovala. Cesta, po, které šli, byla jen malá silnice, která 
vedla přes velké pláně. Všude jen tráva. Žádný les, žádná 
vesnice a to ještě bůhví kolik mil. Trpaslík za celou dobu 
neřekl ani slovo. Jen se mračil a ohlížel se na Elbait. Dračice z 
toho začínala být už protivná. Velké pláně po několika dnech 
cesty končily a před zvláštní skupinou se rýsoval kostel, ve 
kterém se setkala Adrien s Aliou. Vesnice se ale změnila. 
Kdysi vesnice stejná jako každá jiná, se teď změnila na 
pevnost. Okolo vesnice byly palisády a to, co bylo vidět z 
vesnice taky nebylo zrovna příjemné. Přes palisády byl vidět 
jen kostel. 

Na věži kostela se houpala kostra, podle pohledu lidská. 
Trpaslík upozornil na temné mraky, kterých si dívky ani drak 
nevšimli. Bylo sotva poledne, ale nad vesnicemi na západě 
bylo temné mračno. 

„Vím, co to znamená,“ řekla Alia. „Ty mraky jsou výtvorem 



temné magie upírů. Vesnici a možná i vesnice okolo dobyli 
upíři. Nejspíš ti moji.“

„No, to jsme teda někam vešli,“ poznamenal Glamdli. 
„Kolik upírů si vytvořila?“

„Stovky, ale pokud upíři napadají lidské vesnice bude jich 
ještě víc. Upíři, co jsem vytvořila z trpaslíků, byli upíři stejní 
jako ti z lidí. Umí svým kousnutím proměnit hodně druhů tvorů 
také v upíry. “

„Ty jsi teda ta bestie, co zničila Temnou říší, a já si do teď 
myslel, že jsi její oběť,“ zvolal trpaslík. 

„Nejsem žádná bestie,“ ohradila se Alia. 
„Jdeme dovnitř,“ zavrčela Adrien. „Tahle cesta bude těžká. 

Co má člověk dělat, aby se ti dva nepozabíjeli navzájem?“
Podivná vesnice otevřela své brány a Alia, Adrien, Glamdli a 
Elbaith vkročili dovnitř. Elbaith se jen tak prosoukala bránou. 
Vesnici se od návštěvy Alii rozrostla o nové domy, vytvořené z 
černého kamene. Bytost, která jim bránu otevřela, rozhodně 
nebyla upír. Bledost její kůže nebyla stejná jako u upírů, tohle 
stvoření bylo úplně bíle a na zádech se vyjímali velká hnědá 
křídla. Stvoření se uklonilo a představilo se jako Amsha, 
vyslankyně temného krále ze severu.

„Otevřela jsem vám brány této vesnice, protože z vaší 
skupiny cítím zlo,“ dodala po chvíli ticha.

Alia se zašklebila na Adrien a tiše zašeptala: :Vidíš, 
kdybych tady nebyla já, už byste byli všichni mrtví.“

Amsha se podivně ušklíbla a řekla: „Pojďte za mnou, 
starosta vesnice by vás chtěl vidět.“

Elbaith zůstala u brány a pohodlně se rozvalila na zemi. 
Zbytek skupiny pokračoval v cestě. Amsha měla lehký krok, 
ale bylo vidět, že raději létá než chodí. Celou cestu podivně 
hýbala křídly. Cesta vesnicí ukázala dvěma ženám a 
trpaslíkovi, že se časy změnily. z oken domů na ně hleděli 
upíři, vlkodlaci i skřeti. Společně vyšli na náměstí a překvapení 
pokračovala.



Náměstí bylo obestavěno stánky s nejrůznějším zbožím. Tři 
goblini prodávali v jednom stánku kosti nějakých velkých 
tvorů. Opodál prodával jeden skřet lebky, tvarem podobných 
lebkám lidským. Na každé lebce byla přilepena svíčka, z 
černého vosku. Glamdli se celou cestu nervózně chvěl, ale 
jinak se skupina ve městě neprojevovala. Cesta náměstím 
skončila a Amsha je dovedla k bývalému kostelu. Adrien si teď 
mohla prohlédnout mrtvého člověka na věži. Mrtvola byla na 
věži přibytá v podivné pozici, která nevěstila nic dobrého. 
Člověk musel být na věž přibytý za živa.

Amsha pohlédla na Adrien a řekla: „Dobře vidíš, ten člověk 
je jeden z hrdinů, kteří sem chodí a snaží se zabít starostu. Měl 
ale smůlu. Je tady jako varování pro všechny podobné blázny.“

Brány kostela se otevřely a celá skupina vešla dovnitř. Po 
podlaze kostela se táhla mozaika vytvořená z černých a 
červených kamenů. Adrien sledovala, co kameny vytvářejí. 
Kameny vytvářeli obrovský pentagram. Adrien napadlo, že 
tento symbol tady určitě nebyl v dobách kdy ve vesnici vládlo 
dobro. Vojsko zla ho tady muselo vytvořit jako znamení 
triumfu nad lidmi. Amsha vedla celou skupiny přes pentagram, 
kde se na druhé straně něco skrývalo ve stínech. Amsha se ale 
zastavila uprostřed kruhu a pronesla, přivádím hosty kteří přišli 
dobrovolně a skrývají v sobě zlo. Ze stínu vyšlo zvláštní 
stvoření. Nejvíc připomínalo Amshu, ale bylo větší a 
svalnatější. Na holé lebce měla bytost rohy hnědé barvy, 
zatočené stejně jako rohy berana. Stvoření mělo i křídla, ale 
tmavě rudá. Bytost přešla k celé skupině a zasyčela na Amshu. 
Amsha začal mluvit nějakou zvláštní řečí, jejich rozhovor trval 
dlouho, ale nakonec se otočila a odešla.

Tajemný tvor promluvil na Glamdliho, Aliu a Adrien: „Jsem 
starosta této vesnice. Proč jste jsem přišli?“

 Adrien a Alia se na sebe podívaly. Proč sem vůbec přišli?
Glamdli se, ale ujal role mluvčího a řek bytosti. Slyšeli jsme 

o zdejších cenách zboží jsme obchodníci. Putujeme na sever do 



hlavního města temné říše a náhodou jsme se dozvěděli o této 
vesnici. Náhodou, odpovědělo stvoření. Pak mírně natočilo 
hlavu a vydala příšerný skřek. 



7. kapitola

Brány kostela se opět otevřely a dovnitř přišli tři skřeti. Bytost 
se na ně ani nepodívala a řekla: „Tohle jsou obchodníci, 
doveďte je k volnému domu a ukažte jim, kde seženou stánek.“

Skřeti se po sobě divně podívali, pak jeden kývl rukou na 
Adrien a všichni společně vyšli. Adrien se přitočila k Alie a 
zašeptala: „Celé je to divné. Glamdli mu řekl, že jsme 
obchodníci a on to vzal takhle.“

Alia na to odpověděla: „Tohle město teprve začíná, chytají 
se všech obyvatel, co jsem přijou. Starosta chce nejspíš, aby 
jsme tady zůstali na trvalo.“

Glamdli se k oběma ženám natočil a ušklíbl se. „Nečekám, 
že mi budete děkovat, ale troška chvály za můj nápad by 
neškodila. Ta bytost byl další démon, což znamená, že město 
nedobyli upíři, ale temná moc ze severu. Je to zlé, protože teď 
zlo zesílilo na tolik, že dobylo vesnici na druhé straně země. 
Zlo sílí každým dnem a mi vůbec nevíme, kde máme najít meč 
a o brnění taky nic nevíme.“

Adrien se udivila té zmínce o brnění, ale zatím mlčela.
Skřet, který všechny vedl se zastavil před novým domem ve 

vesnici. Jednalo se o ošklivou černou budovu s jedním oknem a 
hnědými dveřmi. Adrien otevřela dveře a vešla dovnitř jako 
první. Skřeti bez jediného slova odešli pryč. Dům měl jen 
jednu místnost. Bylo tam osm postelí, které byly přiraženy ke 
stěně. Adrien zavřela dveře a otočila se k trpaslíkovi.

„Co jsi říkal o tom brnění?“
Glamdli se zasmál. „Vy víte o meči, ale nevíte o trpasličím 

brnění?“ podivil se nevěřícně. „To brnění musí na sobě ten, 
kdo chce s mečem bojovat jinak ho moc meče zabije.“

Adrien překvapovalo, že o tomhle se jí Titán ani slovem 
nezmínil. Svou myšlenku vyslovila nahlas a Glamdli se zase 
ušklíbl.

„Třeba to ten Titán nevěděl. Moc meče je velká, ale moc 



Titánů také. Titán ani brnění nepotřeboval stačila mu magie v 
jeho kůži.“
„Už je večer, jdeme spát,“ řekla Alien, a tak si všichni tři lehli 
a usnuli. Alia se ale tu noc moc nevyspala. Minulost krvelačné 
upírky jí doháněla mírovými kroky. Se svým průvodem smrti 
vyrazila, aby zapomněla na to, co jí provedli a pomstila se. Teď 
jí ale cestu za pomstou zkazila Adrien. Pomsta ale přijde a král 
Aganty bude ležet v prachu. Země měla přednost před 
pomstou.

Alia usnula až k ránu, o to více protestovala, když jí Adrien 
vzbudila.

„Musíme jít, tady ve městě nemůžeme být pořád.“
Všichni tři vyšli z města a plížili se uličkami. Skřeti a 

goblini ne zvláštní trojici koukali se zvědavostí. Brána města 
byla hlídaná skupinkou rohatých démonů. Glamdli zvedl 
sekyru a prohlásil: „Cestu ven si musíme prorazit.“

To Adrien zavrhla. Nepřítel byl před nimi a nemohli si dělat 
nepřátele ještě za zády. Alia beze slova přišla přímo k 
démonům: „Jsme obchodníci kteří musí vycestovat z města. 
Jedeme pro nové zboží.“

Jeden z démonů k ní otočil hlavu a promluvil chraplavým 
hlasem: „Můžete projít.“ Potom se otočil a dál koukal kam si 
do prázdna. Druhý démon mávl rukou a brána se otevřela. 
Všichni tři prošli. Elbaith s Bleskem čekali opodál. Všichni 
tedy opustili vesnici společně a rychle pokračovali v cestě do 
trpasličích archivů. Cesta byla bez větších překážek. Krajina 
byla holá a bez nepřátel. Cesta touto krajinou trvala tři dny.

Po třech dnech cesty skupinka dorazila do další vesnice. 
Opět se před nimi objevil obraz, zlem okupovaného místa. 

Vesnici ohraničovala palisádová
hradba. Domy byly částečně opraveny a byli přistavěny i 

další domy. Nové domy byli postaveny podle temné moci. Šlo 
jen o domy ve, kterých měli přežívat vojáci temné moci. Tento 
krát, ale chtěla celá skupina celou vesnici obejít a vyhnout se 



dalším problémům. Brána byla na levé straně, takže skupina šla 
okolo vesnice z druhé strany. v půli cesty, ale skupince 
zastoupila cestu démonka.

„Kdo jste?“ zněla její strohá otázka. Alia popustila uzdu 
svojí divokosti a po démonce hned skočila. Démonka roztáhla 
svá křídla a vyletěla na hradby. Vyndala velký černý roh a 
zatroubila na něj. Zvuk rohu zburcoval celou vesnici. Byla 
slyšet třesk zbraní. Elbatih vychrlila proud plamenů a zapálila 
domy na okraji města. Adrien rychle přemýšlela, co dál. Pak jí 
něco napadlo a začala svůj plnit měnit ve skutečnost.

„Alia a Glamdli půjdou za mnou. Alia bude mrtvé nepřátele 
měnit na upíry, Elbatih ty půjdeš zničenými domy, které se 
před chvíli zapálila a vypálíš město do základů. Aspoň jedno 
místo osvobodíme od těch bestií.“

Blesk se jako vždy zdržel bitvy a čekal opodál. Elbaith 
vyrazila plamenem zničila na jednom místě palisádovou zeď a 
zmizela v plamenech města. Alia a Adrien čekali na stráže. Po 
pár minutách čekání se stráže dostavili. Skřeti, jenž mávali 
svými meči a okřídlení démoni, kteří zatím létali v bezpečné 
vzdálenosti nad skřety. Alia nečekala a vyskočila proti zdi. Ode 
zdi se odrazila a proletěla nad skřety, potom se ve vzduchu 
otočila a bodla svým mečem do jednoho okřídleného démona. 
Démon i s Aliou spadl mezi skřety.

Adrien nečekala na to, jestli Alia přežila a vytvořila kouzlo. 
Začal se zvedat vítr a stále nabíral na síle. První skřeti doběhli 
až k Adrien. Vítr nabíral na síle až se z něj stala větrná smršt, 
uprostřed větrné bouře stála Adrien a ruce jí svítili modrým 
světlem. Vítr nabíral stále na síle. Skřeti do sebe na ráželi a 
řvali. Mezi skřety začala najednou ještě větší panika. Do 
vzduchu vyletěl démon a napadal skřety. Na zádech démona se 
držela Alia a bodala do křídlených démonů okolo. Adrien 
rychle kouzlo zastavila a začala na skřety útočit mečem. Alia si 
vytvořila nového upíra a s pomocí něj právě útočila na skřety a 
démony. Nepřátel, ale bylo mnoho a ani démonský upír nebyl 



jistotou vítězství. Elbait mezitím v městě pálila jeden dům za 
druhým. Náhle zpozorovala jak kouzlo Adrien skončilo a vítr 
utichl. Hned zvolila přímou cestu mezi domy a cestou 
zadupávala nepřátelé do země. Plamenem zničila další kus 
hradby a vyrazila na skřety. Okřídlení démoni se rozlétli všemi 
směry, ale skřeti se drželi boje.

Adrien i Alia začali ustupovat a Elbaith vychrlila další 
proud plamenů. Desítky skřetů padli ohněm a zbytek se rozběhl 
zpět do města. Adrien vyskočila na Elbaith a letěli pryč od 
města. Cestou ještě Elbaith chytila do drápů bleska a všichni 
letěli pryč. Alia seděla na svém démonickém upírovi. Vesnice 
celá vyhořela. Cesta pokračovala dál na sever. Za vesnicí se 
opět prostírala jen holá a vyprahlá krajina. Démon, na kterém 
letěla Alia najednou na něco ukázal. Po planině se pohybovala 
skupinka trpaslíků. Glamdli, který tiše seděl na Elbaith začal 
křičet, že okamžitě musíme dolů.

Drak i démon se snesli na zem a trpaslíci si podivnou 
skupinku jen prohlíželi. Věděli, že cizinci nemají zlé úmysly 
jinak by už zaútočili. Ze skupinky vyšel trpasličí šaman. Vlčí 
šaman dával svoje postavení na obdiv vlčí kůží, kterou měl na 
sobě. v rukou nesl černou hůl. Jeho přísný pohled se podobal 
pohledu knížete. Glamdli přišel k šamanovi a přivítal ho. Poté 
Glamdli opět přešel ke skupince a řekl Adrien, že ten šaman se 
jmenuje Gorslan. Patřil do mé říše.

Gorslan potom přišel k Adrien oznámila: „Glamdli už mi 
řekl, že hledáte zmínky o brnění a titánském meči. Neřekl mi 
sice proč a já to ani vědět nechci, pokud mi to sami nechcete 
říct. Můžu vám dát informace o druhu, s kterým si zahráváte. 
Titáni nejsou jen obří mírumilovná stvoření... Nejdřív ale 
pojďte se mnou. Máme provizorní tábor je to bezpečnější než 
tahle planina. Nedaleko odsud leží jeden ze hřbitovů, tam je 
klid.“

Ušli pár mil a na obzoru se začala vyjímat brána hřbitova.
Alia ten hřbitov hned poznala a přitočila se k Adrien.



„Tohle je ten hřbitov, kde se ze mě stala upírka,“ zašeptala.
Adrien se po této informaci začala tvářit ustaraně.
Celá skupinka přešla ke hřbitovu a vešla dovnitř. Trpaslíci 

kráčeli uličkami mezi hroby, zastavili se až před několika stany 
vzadu za hřbitovními zdmi. Vešli do toho největšího. Elbaith 
zůstala z démonem před stanem. Glamdli, Alia a Adrien šli 
dovnitř. Šaman si sedl na zem a ukázal hostům, aby si také 
sedly.

„Tohle je jen provizorní tábor,“ oznámil Gorslan, „brzy 
bychom se měli přesunout do některého lidského města. Chtěl 
jsem vám ale říct něco o titánech. Pro hodně lidí jsou to 
mírumilovná obří stvoření, která bojují na straně dobra. Nikdo 
ale nezkoumá, jak vznikli první titáni. Před tisíci lety 
existovala sekta čarodějů kteří chtěli stvořit nový druh bestií. 
Skřetů bylo už tenkrát všude plno, ale byli slabí. Proto 
čarodějové vyvolávali démony, ale žádný démon nebyl dost 
silný. Čarodějové svoje kouzla zlepšovali a jak zlepšovali 
kouzla byli i jejich démoni silnější.

Jednoho dne jeden čaroděj navázal psychické spojení se 
samotným bohem podsvětí. Jméno tohoto boha se nevyslovuje. 
Bůh podsvětí čaroději ukázal, jak vyvolat nejsilnějšího 
démona, jaký kdy existoval. Čaroděj k sobě přivolal svoje 
bratry. Všichni čarodějové začali z rituálem, který je naučil bůh 
podsvětí. Kouzlo se, ale vymklo, protože čarodějové neměli tak 
velkou moc, aby kouzlo udrželi. Skrze rituál vstoupil do 
vyvolávacího druhu bůh podsvětí spojil se s čaroději a s 
pomocí jejich životů vytvořil bránu do pekel tou bránou 
pronikl do našeho světa a zničil čaroděje díky, kterým přišel na 
náš svět. Prvním cílem oživeného boha bylo největší město lidí 
a elfů. Armáda démonů vedená tímto bohem napadla město, 
160 let trval boj, než město podlehlo a bylo zničeno. Bohyně 
nebes se, ale zalekla toho zla a prolila vlastní krev, aby zlo 
zničila a ze své krve stvořila titány. Titáni se vrhly do boje s 
Armádou podsvětí. Démoni, ale byli moc silní a titáni byli 



rozehnáni po krajině. Moc temnot to, ale oslabilo,, a tak 
potřebovala čas na vyléčení ran. Démoni přestavěli velké 
město na hlavní místo zla. Démon podsvětí si sedl na trůn a od 
té doby kraluje zlu na zemi. Titáni, ale nezapomněli na důvod 
proč přišli na zem a od té doby škodí zlu jak jen můžou. Proto 
pomohli už tolika dobrodruhům a čarodějům, aby zničili zlo. 
Adrien poděkovala za vyprávění a hned jí hlavou problesklo, 
tak to tedy bylo se mnou a s titánem. Titán mi chtěl říct jak 
mám zničit zlo, aby plnil důvod proč byl stvořen. 

Trpasličí šaman, ale elfku přerušil a vyprávěl dál. To, co jste 
slyšeli je jen to jak se dostal démon do našeho světa. Moc 
podsvětí, ale sahá ještě dál. Dokud někdo nezničí město a 
neporazí jeho vládce, bude zlo stále tady. Pokud uspějete a 
zničíte vládce, který se zabydlel na severu, příjde někdo jiný, 
někdo ještě horší. Zlo se musí porazit u zdroje. Jinak nemá 
cenu, abychom já a další trpaslíci nasadili životy pro tento boj.“

Alia šamana přerušila: „Nejdříve zničíme to, co se zabydlelo 
na severu Aganty a potom můžeme zachraňovat zbytek. Nikdo 
nás nepodpoří pokud nezničíme nejdříve krále temného města. 
Teprve pak se budeme zabývat démonem podsvětí.“

Šaman chvíli jen koukal na upírku, ale pak kývnul na 
souhlas. „Půjdeme tedy dál do trpasličích archivů, abychom 
našli zmínku o meči a zbroji titánů.“

Elfka i upírka kývly. 
Po vyprávění si všichni polehali, kde to jen šlo. Alia ale 

nemohla spát. Vyprávění o titánech a čarodějích jí nedovolilo v 
klidu usnout. Bůh temnot připadal upírce podivně sympatický i 
protivný zároveň. To, co vytvořil, nebo spíš zničil..

. 
Ráno přineslo další den plný temnoty, když Alia vstala byli 

už šaman i Glamdli připraveni. Adrien i Elbaith čekali až 
upírka vstane u brány hřbitova. Za pár chvil už všichni 
pochodovali směrem na sever. Pokud by nějaký cestovatel 



viděl podivnou skupinku musel by se zasmát. Drak, démon, 
upírka, elfka a skupinka trpaslíků v čele s šamanem. 
Cestovatelé tu ale chodili zřídka. Stromy byly smutným 
pomníkem svojí krásy. Nějaký druh magie je buď zničil nebo 
proměnil na něco temného. Listí stromů bylo tmavě zelené na 
některých místech černé. Kmeny stromy byli mrtvolně šedé. 
Jiná cesta, ale nevedla. Elbaith jako první vešla do podivného 
místa. Cesta byla pro něco tak velkého jako je drak příliš malá. 
Stromy přicházely o tenké větve a hromady listí, když si dračí 
tělo razilo cestu. v uctivé vzdálenosti šel zbytek skupiny.

Stromy byly brzy tak husté, že nešlo poznat zda je den nebo 
už noc. Pod větvemi stromů jakoby čas šel jinak, pomaleji. Les 
se, ale rozestoupil a odhalil mýtinu. Pro elfku to bylo jako okno 
do elfího snu. Pro Aliu a ostatní tu na mýtině byl jen bílý dům, 
bohatě zdobený řezbami.

Jeden z trpaslíků bez váhání přešel ke světlým dveřím a 
zabušil na ně.

Vyšla nějaká elfka. Krásu jí kazila jen jizva, která se táhla 
přes levé oko.

„Co tu chcete?“ vylétlo z jejích rtů nepřátelským tonem.
Adrien se ujala vysvětlení: „Jsme cestovatelé, kteří chtějí 

pomoct svojí zemi od zla. Kdo jste vy? Nikdy jsem tady takový 
les neviděla, teď tu najednou stojí a vypadá jako by tu stromy 
rostl\ už mnoho lidských životů. Nechceme se chovat 
nepřátelsky, jsme ale na území skřetů a jiných bestií.“

Cizí elfka potom pokynula rukou a pustila všechny dovnitř 
domu, bez představení nebo odpovědi pro Adrien. Celý dům se 
skládal z jedné velké místnosti u zadní zdi seděl na židli nějaký 
stařec. Jeho rysy vypovídaly a spřízněnosti s elfy, vypadal 
staře. Právě něco psal na hrubém dřevěném stolu. Teprve, když 
skupina vešla dovnitř, se na nově příchozí podíval. Vešli 
dovnitř všichni, až na Elbaith, která zůstala venku s koněm. 
Stařec sjel pohledem všechny a dlouze se podíval na Aliu. Pak 
se představil jako Gorol, jeden z učenců bezejmenného vládce 



ze severu. Gorol chtěl říct ještě něco, ale jeden z trpaslíků 
skočil muži do řeči a zeptal se, proč je tedy hned nezabil.

Muž se dvakrát před odpovědí nadechl. „Jsem jen učenec, 
chci jen znalosti, ne krev a zabité lidi. Já a moje dcera jsme 
přišli kvůli mým knihám, sedmi knihám bolesti. Vypráví o 
sedmi světech, které jsme navštívili a viděli utrpení jejich 
obyvatel. Na stránkách tohoto díla jsou napsaná kouzla, popisy 
bytostí, které už nežijí a průběhy válek, které vedl bezejmenný. 
Jsou tam i postupy některých zvláštních zbrojí a zbraní.“

Alia při těchto slovech strčila loktem do Adrien. Určitě tam 
bude i zbroj a meč titánů.

Gorol zvedl pravou ruku a do místnosti vešli dva muži. Na 
sobě měli stříbrnou zbroj a nasazené přilbice. Připraveni k boji 
i, když muž mluvil o tom, že nechce krev a mrtvé. Adrien to 
připadalo zvláštní. Muži přinesli stolek plný jídla.

Teprve, když břímě položily na podlahu dal se stařec opět 
do řeči. „Slunce brzo zapadne, takže by jste už neměli 
vycházet. v noci se tu potuluje kdeco. Skřeti jsou to nejmenší. 
Proč tu ale vůbec jste?“

Trpasličí šaman odpověděl rychleji než ostatní. „Do toho, 
proč jsme, tady vám nic není. Jste to samé, co skřeti. Jen bestie. 
Říkáte, že nechcete mrtvé a přitom jste ještě horší. Vy chcete, 
aby se na války a zabité nezapomínalo, aby si lidé pořád 
připomínali jak přišli o svou svobodu. Vaší pohostinnost 
přijmeme, ale víc po nás nechtějte. Je z vás cítit zlá magie a z 
těch vojáku taky! Gorol neřekl ani slovo. Ten den už nikdo nic 
neřekl, všichni si polehali na zem a usnuly. První hlídku si 
vzala Alia, i, když nebyli venku nebyli v prostředí, kterému by 
mohli věřit.

Upírka zůstala na hlídce celou noc. Stařec usnul na židli a 
po elfce a vojácích nebylo ani stopy. Kroky upírku vedly ven z 
domu, všude bylo ticho,, a tak vyšla do noci. Les se nějakým 
způsobem změnil, byl to snad ten důvod proč Gorol chtěl, aby 
spali u něj v domě. Kmeny stromů nabrali stříbrnou bravu a 



všude poletovali podivná modrá světla. Les už nevypadal tak 
strašidelně, ale o to víc podivněji. Stromy podle starce byli 
výtvorem černé magie. Tohle se, ale víc hodilo k elfům. Alia 
nedala na opatrnost a šla dál do lesa. Všude byl slyšet zvuk, 
který připomínal šepot. Upírka až pozdě poznala, co zvuk 
působí. Stromy během chvíle rostly. Vypadalo to, jakoby se čas 
z ničeho nic zrychlil.

Modrých světel přibývalo. Alia se rozběhla zpátky k domu. 
Rychle rozrazila dveře a běžela k druhým dveřím, tam, kde by 
měla být elfka a vojáci. Zvláštní trojice tam opravdu byla. Na 
neznámé ženě, ale nebylo nic krásného. Kůži měla šedou a 
jizva ještě víc vylezla na povrch. Oči nabrali žlutou barvu a na 
rukou měla bytost dlouhé drápy. Vojáci neměli přilbice, 
vypadali podobně jako žena. Všichni tři se rozeběhli směrem k 
upírce. Les se naplnil šepotem, který už nezpůsobovali jen 
stromy. Všude byli vidět bytosti z modrého světla. Vypadali 
jako utopenci. Nahá těla byla jakoby z mlhy. Oči byli moc 
velké. Ústa zase malá. Bytosti upřeli zrak na upírku a pomalu 
šli k ní. Vojáci i žena byli u Alii. Ta ale byla na zvláštní trojici 
moc rychlá. Kopla ženu do břicha a rukama praštila jednoho z 
mužů do rozkroku. Vyskočila na kraj střech a při výskoku 
kopla třetího muže do hlavy. Zvuky boje nejspíše vzbudily 
trpaslíky uvnitř domu, protože i od tamtaď byl slyšet boj… 

Adrien otevřela oči. Gorol se právě měnil v něco zvláštního. 
Bílé vlasy nabíraly nažloutlou barvu, stejně jako oči. Kůže 
zešedla a celé tělo jakoby rostlo. Elfka neváhala vystřelila 
směrem k bytosti jako modrý blesk. Gorol vyletěl až ke stropu 
domu. Adrien nevěděla jestli má bytost křídla, pohyby toho 
tvora byli moc rychlé. Blesk se rozprskl o stěnu domu a vypálil 
tam černý kruh o velikosti dospělého muže. Trpaslici se začali 
probouzet a brát do rukou zbraně. Do oken domu začalo svítit 
modré světlo. Šaman se rychle podíval a zbledl. Všude kam až 
dohlédl byl les plný nějakých duchů, přízraků. Adrien mezitím 
bojovala s Gorolem, ten svou moc zatím neukázal jen se 



vyhýbal útokům magie. Glamdli vytasil sekeru a čekal na 
chvíli, kdy bude moct zasáhnout. Zadní dveře domu vyletěli z 
pantů. Dovnitř vešla Alia a v ruce držela nějaký šedý předmět. 
Teprve, když s tím zamávala ve vzduchu a křikla na Gorola, 
bylo vidět, o co jde.

Upírka utrhla hlavu ženě, která měla být dcerou Gorola. Ten 
z řevem vlétl přímo mezi trpaslíky a tři z nich zabil. Potom 
vyletěl směrem k upírce. Glamdli i Adrien udeřily. Trpaslík 
hodil sekeru a elfka sekeru obeztřela kouzlem. Žlutě zářící 
čepel dopadla Gorolovi přímo doprostřed zad. k upírce doletělo 
už jen tělo podivného tvora. Alia hodila hlavu ženy na zem a 
začala dveře domu vracet na místo. Přízraky během boje došli 
až k domu. Šaman kouzlem zablokoval přední dveře a Alia s 
Adrien ty zadní. Přízraky obklopily celý dům dál, ale nemohli. 
z rukou jednoho z přízraků začalo vycházet světlo.

Šaman akorát řekl, že jde o nějaké kouzlo a bytost už magií 
rozbila jedno z oken. Tři přízraky skočily do místnosti. Adrien 
okamžitě vystřelila proti neblížimu nepříteli modrý blesk. Ten, 
ale proletěl skrz přízrak a nezpůsobil žádnou škodu. Další tři 
přízraky si našli cestu do domu. Jeden z trpaslíků hodil 
sekerou. Ta, ale neškodně proletěla skrz tvora. Elfka najednou 
hodila po přízraku jasně zářící koulí energie. Místnosti se 
rozlehl podivný sykot a přízrak se rozpadl. Další jasný záblesk 
a další přízrak se rozpadl. Vypadalo to, že elfka našla to 
správné kouzlo, ale přízraků už bylo v místnosti moc. Trpasličí 
šaman zadržoval přízraky dál od trpaslíků, ale jeho magie 
nestačila na to, aby neznámé bytosti ničil, když už to vypadalo, 
že tady bude konec cesty. Začalo svítat. v podivném lese to 
nebylo příliš poznat, ale stromy přestávaly růst a podivné 
bytosti se začaly stahovat z domu ven.

Adrien ještě zničila tři z nich a zbytek se, ale ztratil ve 
skrytu podivných stromů. Alia okamžitě ohlásila rychlý odchod 
z tohoto podivného místa. Až, když vyšli ven vzpomněla si 
upírka na Elbaith, když vycházela venku draka nikde neviděla, 



ani, když utíkala zpátky do domu. To už k ní, ale přicházel 
jeden z trpaslíků a nesl knihy o, kterých Goral předtím mluvil. 
Adrien i Alia i sedli ke zdi domu a spolu se šamanem začali 
prohlížet jednotlivé knihy. První z nich vyprávěla o titánech a 
vzniku temného města na severu. Kniha druhá vyprávěla o 
zničení prvního svobodného království a o ustupující moci 
císaře. v knihách byli i popisy monster, které stvořil 
bezejmenný vládce. Nikde v knize nebylo jeho jméno. 
Vypadalo to, že se Goral bál zapsat jméno nejvyššího vládce 
do knihy. Třetí kniha se týkala opět titánů a jejich zbraní. 
Adrien našla to, co hledali. Přesný popis zbroje a meče titánů. 
Upírka, ale odvedla pozornost elfky jinam. Musíme jít hledat 
Elbaith. Ztratila se hned večer. Adrian se začala strachovat o 
draka,, a tak vyrazily na sever. Dál do lesa. Trpasličí šaman 
sice řekl něco o postradatelnosti draka, ale nikdo ho 
neposlechl. Les opravdu přes noc rostl a to ne jen okolo domu. 
Vypadalo to jakoby tu stromy rostly stovky let. Mech na 
kmenech vypadal staře. Opět se dostavila ztráta smyslu pro čas. 
Nikdo nevěděl jako dlouho jdou nebo jestli je den nebo noc. Po 
drakovy nebylo ani stopy. Cesta vedla pořád rovně, na půdě by 
byla vidět každá stopa. Po nekonečném pochodu se ukázal kraj 
lesa. v dálce byla konečně vidět Elbaith. Drak ležel na louce a 
nehýbal se. Adrien se rozběhla k Elbaith ta, ale byla mrtvá. 
Všude po těle byly čerstvé jizvy. Na zádech byli stopy drápu 
nějakého velkého zvířete. Glamdli ukázal do dálky, ne nějakou 
vesnici. Adrien, ale nemohla od draka odejít. Pořád se musela 
dívat na mrtvé tělo. Elfka byla nucena nějakou neviditelnou 
silou, aby hleděla na mrtvé tělo gigantického stvoření. Něco tu 
nehrálo. Drak byl nachlup stejný jako Elbaith, ale Andrien 
věděla, že to její drak není. Svůj pocit řekla upírce, bála se 
výsměchu, ten se, ale nedostavil. Alia jako první vyrazila 
směrem k vesnici. Kolik draků může žít v Aganty? Kolik 
identických draků může žít? Otázky se honily hlavou upírky a 
odpovědi nepřicházely. Vesnice nebyla zasáhnuta zlem v okolí. 



Lidé se tu dále zabývaly svými starostmi. Příchozím 
nevěnovaly moc pozornosti, ale upírka a elfka vedle sebe, je 
něco, co zdejší obyvatelé nevidí každý den. 

Všichni vešly do malého hostince, který byl na začátku 
vesnice. Alia přešla k hostinskému, aby zařídila zásoby, když 
se, ale vracela k elfce upoutal její pozornost jeden muž. Sama 
nevěděla, co jí vlastně na muži zaujalo. Za překrásného se 
považovat nedal. Alia přešla ke stolu a přisedla si. Muž se 
představil jako Darf, chovatel psů. Nedaleko mněl dům, kde 
choval svá zvířata. Hovor pokračoval až do doby než se stočil k 
rodině. Alia si s bolestí připomněla, že nikoho nemá. Její 
pohled padl na stěnu hostince. Moucha na zdi sice nebyla příliš 
zajímavý objekt. chvíli chaoticky poletovala vzduchem, až 
nakonec dosedla na značně rozpraskaný úchyt pochodně. 
Párkrát se otočila kolem dokola, zahrabala nožkami a po tomto 
kratinkém odpočinku se vydala dál, vstříc hledání potravy. 



8. kapitola

Snad by se mohlo zdát, že upírku počínání mouchy zaujatě 
sleduje, avšak její oči hmyz ani zeď nevnímaly. Skelný pohled 
prozrazoval, že okolí nevnímá. Po chvíli se otočila k muži a 
rychle se začala bavit o něčem jiném. Muž se jí líbil čím dál 
tím víc i, když o něm moc nevěděla. Zatím měla v těchto 
věcech jen jedno zklamání za druhým, ale i na ní se snad musí 
usmát štěstí. Darf jí popsal cestu ke svému domu a odešel. 
Upírka se chvíli dívala na záda muže a pak přešla ke stolu 
elfky. Ignorovala elfky úšklebek a věnovala se jídle před 
sebou. 

Elfka řekla všechno, co zjistila od hostinského. Draka tu 
nikdo už delší dobu neviděl, poslední drak přišel se skřety. 
Vypadal, ale jinak než Elbaith. Otázek je tedy ještě víc než 
předtím, ale odpovědi žádné. Elbaith nikdo neviděl. 

Skřeti, goblini a jim podobní tu zatím také nikdo neviděl. 
Hostinec se začal pomalu vyprazdňovat. Elfka i Alia si vzaly 
do hostinského klíč k pokoji. Alia, ale spát nemohla. Vyšla z 
hostince a šla cestou po, které přišly. Domy okolí ní bylo 
většinou dvoupatrové. Cesta dlážděná kameny mizela přesně za 
městem. Alia vyskočila na sud , který stál vedle jednoho z 
domů, od sudu se odrazil a vyhoupla se na okno. Vyšplhala až 
na střechu , kde si sedla na šindele a hleděla do krajiny. v dálce 
viděla začátky podivného lesa. Od stromů se linulo namodralé 
světlo. Mezi tlustými kmeny se míhali nějaké postavy. Ve tmě 
by je nešlo vidět, kdyby se nesvítily modrou září. Přízraky 
vyšli na kraj lesa a skláněly se k zemi. Alia z dálky neviděla, 
co dělají. Chvíli přízraky pozorovala.

Nevzdálily se od stromů příliš daleko, jako by jim v tom 
bránila nějaká neviditelná hranice. Mezi postavami se začalo 
něco objevovat. Upírka nejdříve neviděla, co, ale ať to bylo, co 
chtělo, rostlo to do výšky až moc rychle. Přízraků přibývalo a 
všichni něco dělali u země. Alia už poznala, co tam roste. Byly 



to stromy, ty samé stromy, co rostly v lese. z kmenů rychle 
vyrůstaly větve s jehličím. Les využil noci, aby se rozrostl. 
Modré světlo se rozrostlo i mezi nové stromy a přízraky 
postupovali dál. Upírka se rozeběhla po střeše zpátky k 
hostinci. Musí o tom rychle někomu něco říct. Les se bude 
rozrůstat každou noc dokud vesnice nezmizí mezi stromy. Zlo 
nemělo jen skřety a gobliny. Hostinec se najednou zdál příliš 
daleko. v ulicích už nikdo nebyl. Alia seskočila před hostince 
ze střechy domu a rozrazila dveře. Hostinský právě uklízel 
stoly. Zlo se blíží, musím mluvit z nějakým důležitějším 
člověkem než je hostinský. Muž rychle ukončil svojí práci a 
rozeběhl se ke dveřím. Upírka běžela za ním. Oba se zastavily 
před jedním větším domem. Alia zabušila na dveře. Chvíli se 
nic nedělo, potom bylo vidět světlo za dveřmi. Objevila se 
postarší žena se šedivými vlasy. Představila se jako starostka 
vesnice. Bojovnice jí řekla všechno o tom, co viděla, když 
domluvila, druhá žena něco nesrozumitelného zavolala na 
někoho uvnitř domu. v horním patře domu se otevřelo velké 
okno a rozezněl se zvon. Noční zvuk protnulo volání o pomoc. 
Lidé vycházeli a nesli v rukou vše, co šlo použít jako zbraň. 
Hostinský duchapřítomně začal všem vyprávět, co se děje. Lidé 
si začali brát pochodně. Nad vesnicí se zablesklo modrým 
světlem. Všichni strnuly a dívali se k obloze. Stvoření obřích 
rozměrů přeletělo nad vesnicí. Mrtvý drak, který ležel na kraji 
lesa žil. z tržných ran byla vidět modrá záře, stejná jako byla v 
lese. Jeden z modů zahalily modré plameny. Tmu protnula bílá 
záře vycházející odněkud z ulice. Do zorného pole lidí vyšla 
elfka, z pravé ruky jí tryskala silná záře. Drak znovu přeletěl na 
domy, modré plameny nebyli namířené na některý z domů, ale 
přímo na elfku. Bojovnice zmizela v záplavě magie. Modrá 
záře jí nezpůsobila ani škrábnutí. z jejích rukou vyšlo zelené 
světlo, který se rychle proměnilo v iluzi dravého ptáka obřích 
rozměrů. Drak zaútočil na nového soupeře. Ostré drápy ještěry, 
ale nemohli protnout magicky vytvořeného protivníka. 



Stvoření vydalo hlasitý řev a zmizelo ve tmě. Elfí kouzlo ho ale 
pronásledovalo. Ze souboje dvou obrů bylo vidět jen světelné 
záblesky ve tmě. Modrá záře zhasla a za vesnicí dopadlo na 
zem dračí tělo. Nikdo neřešil otázku mrtvého draka. Alia vedla 
lidi přímo k lesu. Starostka i elfka šli vedle ní. Stromy se 
rozrostli blíž k vesnici. Přízraků už nebylo takové množství, 
nebo je nebylo vidět. Celý zástup pokračoval. Magické stromy 
přestali růst. Noc pomalu končila a v dáli už bylo vidět příslib 
slunce. Zlo se stahovalo zpátky do svých jeskyní a temných 
míst, aby nabralo síly. Někteří z vesničanů si přinesli luky. 
Elfku napadlo jak zničit les a přitom neohrozit lidi. Svůj plán 
vysvětlila starostce vesnice. Lidé začali zakládat malé ohně ze 
všeho, co hořelo. Alia suchou trávou omotala hroty šípů. Hořet 
to sice bude jen z velkým štěstím, ale nic lepšího neměli. První 
salva šípů dopadla strašně. Polovina šípů dopadla do trávy před 
lesem. Druhá polovina, ale zmizela mezi stromy. Modré světlo 
zesílilo. Přízraky se opět ukázali, ale z lesa nevyšli. Slunce už 
bylo mco vysoko a to zlo odradilo. Elfka magií začala 
zapalovat stromy. Sama na to nestačila, proto mezi stromy stále 
dopadali i zápalné šípy. Magické dřevo začalo hořet. Lidé, co 
neměli luky se vracely do vesnice, aby přinesli všechno, co by 
mohlo hořet. Stromy, ale hořeli pomalu. Šípy ani magie 
nedokázali les za jeden den vypálit. Další den čekat nemohli, 
zničené stromy by nahradily nové a celá práce by neměla 
výsledek. Zástup lidí šel do lesa. Slunce bylo už vysoko, když 
lidé dorazily k lesu. Pod stromy ses ztrácel pojem o čase. Lidé, 
elfka i upírka se podezřívavě dívaly na kmeny stromů jako by 
každou chvíly čekali útok. Přízraky, ale vidět nebylo. 
Vesničané začali zapalovat stromy u cesty. s pochodněmi to šlo 
lépe než se špatně udělanými zápalnými šípy. Nikde nebylo 
vidět žádné další známky života. Ve dne byl tento les jen 
dalším obyčejným místem v Aganty. Plameny byli už byli 
příliš velké na to, aby lidé mohli stát vedle hořících stromů , 
Celý zástup šel tedy dál do lesa. Plíživě ticho, které bylo v lese 



už přerůstalo do nesnesitelnosti. Malá armáda vesničanů 
dorazila až k domu kde přespali elfka a Alia. Stavení se zdálo 
už dávno opuštěné. Tři vesničané otevřeli dveře a zapálili dům. 
Plameny strhli střechu a zničily tím místo prvního boje s 
přízraky. Lidé nechali začali pálit další stromy. Alia a elfka šli 
opačným směrem. Stromy tu vypadali jako by tu rostli staletí. 
Tady bylo místo odkud se les začal rozrůstat. všude jinde byli 
stromy menší. Nebylo tu žádná cesta, takže ženám nezbývalo 
nic jiného než se prodírat mezi kmeny. Sluneční svit se jsem 
dostat nemohl. Pološero, které tu vládlo mohlo skrývat, 
cokoliv. ženy mezi sebou neprohodily ani slovo. úzkost, která 
na ně dolehla zadusila všechno, co by si mezi sebou chtěli říct. 
Les se rozestoupil a před elfkou a upírkou stál palác tvořený 
srostlými stromy, bylo to jako by ho vytvořil sám les., ale pro 
koho? Alia přešla k velké bráně a chtěla na ní zabušit. Ta se, 
ale před dotekem stáhla a sama se otevřela. Elfka jako první 
vešla do chodby, která byla za vraty. Podlaha byla z hladkého 
dřeva. Nebylo, ale vidět žádný spoj. Všechno bylo čisté, ale 
nikde žádná známka života. Na zdech byli připevněné modré 
krystaly, které osvětlovali okolí. Elfka i upírka prošli chodbou 
a otevřeli první dveře, které viděli. Místnost byla prázdná až na 
postavu na druhém konci. Stvoření stálo zády k příchozím a 
nevěnovalo jim žádnou pozornost. Teprve když si Alia hlasitě 
odkašlalo, otočilo se stvoření tváří k ženám. Modré oči zářily 
stejným světlem jako přízraky, které v noci obcházeli v lese. 
Kůže tvora byla černá. Dlouhé rovné vlasy byli křídově bílé. 
Elfka udělala krok před Aliu, aby mohla zabránit ukvapenému 
jednání upírky. Stvoření se nechystalo k útoku.

Černé rty se pohnuly. „Proč rušíte mé plány? Zlo má 
pomáhat zlu. Já z vás cítím temnotu. Tak proč bráníte vesnici?“

Elfka zakroutila hlavou. Jak z nich molo tvor cítit světlo. 
Alia byla upírka, stvoření temnot. Ona, ale byla elfkou, 
nejčistším stvořením, co kdy chodilo pod sluncem i měsícem. 
Tvor jako by jí četl myšlenky řekl. Moje smysli mě neklamou. 



Obě v sobě máte zlo. obě jste se někdy zla dopustily a jistě i 
dopustíte. Teď mě nechtě. Musím přivolat skřety. Ty lidé už 
jsou moc daleko a sám je nezvládnu. Sami se rozhodněte ke 
komu se přidáte. Alia se při řeči monstra zamyslela. Ona svět 
zachránit nechtěla. Chtěla jen přijít na to proč se stala upírkou. 
Pomohlo by jí snad stvoření najít pravdu? má zradit elfku i 
všechny v Aganty a přidat se ke zlu. Upírka by měla být mezi 
svými. Udělala krok k elfce, chtěla jí kousnout do 
nechráněného krku a zabít jí. Na poslední chvíli, ale změnila 
plán a praštila podivné stvoření do obličeje. Tvor se zapotácel a 
narazil do stěny domu. Elfka nevěděla nic o tom, co se upírce 
prohnalo hlavou a nakopla stvoření do břicha. Tvor neměl 
žádnou zbroj, která by ho chránila. Upírka vytáhla dýku a 
prorazila jí hlavou monstra. Mezi býlími vlasy začala kapat 
jasně rudá krev. Poslední pohled před smrtí padl na Aliu, pak 
oči nabrali skelný pohled. Palác se začal otřásat. Dřevo začalo 
usychat a už nemohlo udržet váhu zvláštní budovy. Obě ženy 
rychle vyběhly z místnosti a běžely ke dveřím. cestu jim 
zastoupily dvě modře zářící postavy. Elfka se na okamžik 
zastavila a z pravé ruky jí vyšlehla rudá záře. Jedno stvoření se 
rozpadlo. Druhé stvoření, ale včas uskočilo. Dalšímu kouzlu se 
ale přízrak nevyhnul a zmizel v záplavě světla. Cesta byla 
volná. Zdi paláce se rozpadaly stále více. Velké kusy dřeva 
padaly na podlahu chodby, kterou obě ženy běžely. Vrata 
spadla ve chvíli, kdy jimi procházeli. Alia si jako první všimla 
plamenů. Vesničané svojí práci skoro dokonaly a spálily 
polovinu lesa. Palác lesního monstra se rozpadl a zbyli z něj 
trosky. Elfka se jako první začala vracet k místu odkud 
vyrazily. Lidé tam už čekali, starostka měla na rukou krvavé 
škrábance. Hned jak mohla, začala vyprávět, co se stalo. Les 
měl i jiné ochránce než přízraky. Nějaké zvíře uteklo před 
pochodněmi, nikdo takovou bytost nikdy neviděl. Připomínalo 
to velkou kočku, která chodí jako člověk. Upírka lidem a elfce 
přikázala, aby zůstali na místě a sama šla směrem, který jí 



ukázala žena. Elfka zatím s lidmi projde lesem k místům kde 
by se měli skrývat přízraky. Mezi stromy nebyli ani po smrti 
lesního monstra lépe. Alia by se nejraději vrátila zpátky do 
vesnice. Kožená zbroj, co mněla na sobě se nedala počítat jako 
velká ochrana proti tvorům temnot. Výhodou, ale byla 
pohyblivost, kterou by v těžké zbroji ztratila. Prodírala se mezi 
stromy a hledala stopy. Jednu stopu našla. Tvor měl i zadní 
nohy jako přerostlá kočka. Upírka vylezla na strom u, kterého 
stopu našla. Její intuice jí nezklamala, na kmeni našla i stopy 
po drápech, nějakého velkého zvířete. Vylezla o něco výše a 
spatřila zvíře přímo proti sobě. Na stromě se drželo stvoření, 
které Alia ještě neviděla. Štíhlé, svalnaté tělo pokrývala hnědá 
srst. Dlouhý ocas se míhal mezi větvemi. Hlava byla trochu 
moc velká se srovnáním z tělem. Žluté oči v šeru jemně svítily. 
Tvor se zadníma nohama odrazil od kmenu stromu a zmizel v 
koruně stromu vedlejšího. Alia okamžik váhala než skočila na 
strom, na kterém zvíře viděla. Při pokusu zachytit se skoro 
spadla ze stromu. Opět viděla stvoření proti sobě. Výraz v 
podivném obličeji byl skoro jako výsměch. Zvíře se odrazilo a 
skočilo přímo proti upírce. Alia se pustila a dopadla na zem. 
Protivník jí následoval a dopadl před ní. Drápy na rukou 
vystřelily ze skroucených prstů. Upírka vytáhla meč a 
připravovala se na zvláštní souboj. Drápy prvního pokusu o 
útok jen těsně minuly její krk. Alia uskočila dozadu a kopla. 
Zvíře se, ale ráně vyhnulo a zároveň vyskočilo do vzduchu. 
Stvoření se rozeběhlo po kmeni stromu směrem k upírce. 
Odrazilo se a koplo. Alia se opět na poslední chvíli vyhla a 
mečem sekla po pravé noze zvířete. Přesekla místo kde by se 
měl nacházet kotník a usekla kus nohy. Stvoření se opět 
postavilo a vrávoralo směrem k upírce. Alia vyskočila a kopla 
zvíře do obličeje. Protivník padl na zem a umíral. Krev ze 
zranění připravila zvláštní stvoření o většinu sil. Poslední 
pokusy o postavení se na nohy byli posledním vzepřením se 
smrti. Žluté oči na okamžik hleděly do prázdna, pak stvoření 



spadlo na zem. Alia nechala zvíře ležet na místě a šla zpátky k 
lidem. Vesničané už zapálily většinu stromů. Až teď si upírka 
všimla, že je opět noc a přízraky se zase objeví. Elfka se vrátily 
i s lidmi s, kterými šla zničit poslední zbytek zla. Noc přinášela 
výhody pouze splozencům tmy. Lidé a elfové se v takové době 
boji vyhýbali. Les opět začalo naplňovat modré světlo. Lidé se 
utábořily u ohňů a čekali na konec noci. Do vesnice se už 
vracet nebudou. Elfka byla na stráži jako první, vystřídá jí 
někdo z vesničanů, s přízraky si, ale poradila jen ona. Přízraky 
vidět bylo, ale na lidi neutočily. Stromy nerostli, nikdo jim k 
tomu kouzlem nepomohl. Alia si sedla na zem, zády k lidem. 
Pohledem sledovala les a přemýšlela o muži , kterého potkala v 
hostinci, mezi lidmi, co jim přišly pomoci nebyl. Už přišla na 
to, co jí k muži přitahovalo. Jeho přístup k ní, jeho pohled. 
Měla se předním na pozoru i, když ani nevěděla proč. Musela, 
ale být opatrná , život jí přinesl už dost zklamání. Upírka by 
skoro přehledla jednoho z přízraků. Dostal se až moc blízko k 
táboru a ona ho ani kvůli muži nespatřila. Po chvíli ztratila 
stvoření z dohledu. Byla naštvaná sama na sebe. Zanedbávala 
svoje povinnosti jen kvůli muži, které ani pořádně neznal. Dál 
přemýšlela o Darfovi, dokud v sedě neusnula. Ráno jí probudil 
hluk lidí okolo. Usnula při hlídce, vztekle si upravila zbroj a šla 
za lidmi. Přízraky zmizeli na jednom místě. Celá skupina šla 
tím samým směrem. Prošli okolo trosek paláce a pokračovali 
mezi obřími stromy. Žádné nové stromy vidět nebylo. Šero 
mezi kmeny opět zničilo jakýkoliv pokus o určení času. Cesta, 
ale skončila dříve než odhadovali. Před lidmi se ukázala třetí 
stavba ve zvláštním lese. Bílá budova se do lesa nehodila. 
Připomínala stavby elfů modré a bílé světlo na stěnách. Hladké 
zdi a nikde žádný roh, všechno vyhlazené do oblouků. Elfka 
začala s kouzlem s, kterým by vyrazily otvor do zdi. Její pravá 
ruka začala zářit rudým světlem. Kouzlo, které mělo zničit kus 
zdi mělo tvar koně. Čistá magie narazila do zdi, ozval se 
výbuch a k lidem se rozletěli bílé kameny. Za zní se ozval 



výkřik a vyšlehli modré plameny, pak se opět rozhostilo ticho. 
Alia přešla blíž k otvoru a podívala se do místnosti. Paprsky 
slunce jen skrom.ě osvítily vnitřek velké místnosti. Všude kam 
až upírka dohlédla byli samé rakve. Vyhlazené stejně jako 
budova. Jedna z rakví , na, kterou svítilo nejvíce světla, se 
začala otevírat. Křídově bílá ruka dopadla na bílou podlahu. 
Dlouhé prsty sjeli po hladkém povrchu. Víko rakve se otevřelo 
do poloviny. Stvoření se vztyčilo v celé své výši. Bílá kůže a 
stejně i bílé dlouhé vlasy, které zakrývali světle modré oči. Alia 
se vrátila k lidem a rychle jim rukou ukázala, aby šli za ní. 
Tvor mezitím mizel ve tmě a nově příchozích si nevšímal. Lidé 
procházeli opatrně mezi rakvemi. Elfka použila kouzlo, aby 
osvětlila zbytek místnosti. Světlo, ale muselo být v tak malé 
míře, aby neprobudilo zbytek tvorů v rakvích. Prostor byl větší 
než si myslela. Rakví bylo více než si mysleli všichni okolo. 
Lidé a upírka přešli k bílím dveřím. Otevřeli je a šli do další 
místnosti, stejně velké jako místnost předtím, ale tahle byla 
prázdná. Elfka prošla hned za posledním člověkem a prohlížela 
zdi místnosti. Rukama se několikrát dotkla bílé stěny. Nic se 
nedělo, nebylo ani vidět další dveře. Zničehonic se jedna část 
na zdi proměnila a byla jako z vody. Podivnou zábranou 
procházeli přízraky. Otvor se zvětšil a do místnosti přicházeli 
desítky modrých, poloprůhledných postav. Elfka zdvihla ruce a 
pronesla nějaká podivná slova z rukou jí vyšlehl proud bílého 
světla z, kterého vyšel jednorožec. Magické stvoření se 
rozběhlo přímo proti přízrakům. Ty začali, couvat před 
protivníkem z, kterým nepočítali. Jejich počet, ale byl tak 
vysoký, že je jeden jednorožec nedokázal udržet. Lidé u upírka 
se pustily do boje s protivníky. Meče a dýky, ale nemohli zabít 
něco, co tvoří čistá magie. Elfka sama nemohla porazit stovku 
nepřátel. Protivníci zabíjeli jednoho člověka po druhém. Lidé 
začínali utíkat. Boj pokračoval v temném duchu. Nakonec 
bojovali jen elfka a Alia. Přízraky je, ale nechali z 
nevysvětlitelného důvodu žít. Přízračné paže je chytily a 



ochromily. 

Elfka otevřela oči, nad ní byl strop nějaké klece. Podívala se 
okolo sebe, byli s Aliou v nějaké kleci. Okolo nich se to 
hemžilo lidmi a přízraky. Většina lidí seděla na zemi. 
Vypadalo to, že na někoho nebo něco čekají. Před nimi byl jen 
prázdný prostor. Elfka se pomalu dotkla Alii, ani se nehnula, 
ale žila, to bylo hlavní.

Místností se začala linout nějaká hudba. Vycházela přímo ze 
zdí a podlahy místnosti. Prázdné místo pře lidmi zaplnily bílé 
postavy, před podivnými tvory stála žena. Hudba plynule 
přešla do daleko složitější melodie a neznámá začala zpívat a 
tančit. Bílé postavy za ní se k tanci přidali. Alia se probudila a 
pomalu si sedla. Vypadalo omámeně, ale za okamžik se už 
dívala spolu s elfkou na podivné představení. žena na sobě 
měla bílé oblečení. Pokud se tak dá pár pruhům látky tak říkat. 
Na blonďatých vlasech měla bílou masku, která skrývala 
polovinu obličeje.

Alia se otočila k elfce. „Zdá se mi to nebo máme víc otázek 
než odpovědí? Výprava do lesa nám měla pomoct a mi jsme 
zatím na tom ještě hůř než předtím. Jsme v kleci uprostřed 
něčeho čemu vůbec nerozumíme. Kdo jsou ti lidé? Co je to za 
ženu? Proč už nejsme mrtvé?“

Elfka odpovědi neměla, a tak upírka přešla ke kleci a křikla 
na nejbližšího muže.

Ten se otočil a přešel k mřížím. „Co chceš, upírko?“
Alia se zamračila, ale nebyla v postavení kdy si mohla dávat 

podmínky. „Co tu děláme?“
Muž ukázal rukou k ženě. Ona potřebuje další tanečníky. 

Lidé se na to nehodí, ale upíři a elfové ano. Brzy skončí a 
potom si vás vezme. Elfka zavrtěla hlavou. Ten člověk jim 
právě oznámil, že budou přeměněni v loutky a bral to jako věc, 
která se tady děje denně.

Celé představení skončilo a neznámá žena přešla ke kleci. 



Její tanečníci klec zvedli i s oběma ženami a začali jí pomalu 
nést k bílé zdi. Upírka sledovala jak se klec noří do bílého 
kamene a za okamžik už byli zpátky u rakví. Neznámá žena 
dala rukou rozkaz a klec byla postavena na zem. Dvě rakve se 
sami od sebe otevřeli a do místnosti vstoupily přízraky. 
Nejdříve kouzlem otevřeli klec. Elfka, ale na tuhle chvíli 
čekala a vystřelila jedno ze svých kouzel. Okolo klece se 
rozlilo zelené světlo a odhodilo přízraky na druhý konec sálu. 
Upírka s tím nepočítala, ale rychle vyběhla z klece přímo na 
neznámou ženu. Ta se rychle vedenému útoku vyhnula. Alia, 
ale byla už k boji připravená a pravou nohou kopla ženu do 
břicha. Elfka vytvořila další kouzlo a z ruky jí vyšlehlo modré 
světlo. Neznámá žena spadla do jedné z otevřených rakví. Víko 
rychle zapadlo na své místo. žena bušila do stěn svého vězení. 
Upírka i elfka čekali dokud neznámá čarodějka nevzdala svůj 
boj a udusila se. Elfka se rozeběhla k otvoru, který tam předtím 
s lidmi prorazily. Palác se musí zničit silným kouzlem. Museli 
ve vesnici najít trpaslíky a s jejich pomocí něco vymyslet. Obě 
dvě ženy běželi, co nejdál. Už věděli kde je sídlo přízraků, ale 
nevěděli jak ho zničit. Venku opět byla noc, ale nic jim v běhu 
nepřekáželo. Doběhli až do tábora kde našli jen starostku a tři 
lidi z její tělesné stráže. zbytek utekl do vesnice nebo zmizel na 
dobro. Celá skupinka prošla zničeným lesem a vracela s k 
domům. Většina obyvatel byla mrtvá, ale i tak chtěli vesnici 
zachránit. Vracely se stejnou cestou jako šli,, a tak viděli jak 
oheň zničil výtvory zla. Spálené stromy byli, ale jen malým 
vítězstvím a i malý triumf měl hořkou pachuť. Adrien jako 
první vyšla z lesa a jako první viděla stvoření, které stálo na 
louce. Monstrum připomínalo psa, stálo na zadních, ale svojí 
velikostí přesahovalo všechny vlkodlaky, co zatím viděli. Rudé 
oči se upřeli na elfku a netvor se rozeběhl přímo proti ní. 
Mohutné svaly se napnuly a kolos skočil. Adrien rychle 
vyskočila do vzduchu a tvor dopadl vedle ní. Na svou velikost 
byl, ale rychlý. Jeho drápy jsme vnímali jen jako rozmazané 



šmouhy. 
Bestie jednou ranou zasáhl Elfku do pravé nohy. Krev 

dopadla zvláštnímu stvoření na tlamu. Mezi tesáky se objevil 
špičatý jazyk. Oči se zaleskly. 



9. kapitola

Z ladného elfího těla vyrůstaly hrubé chlupy, podobné srsti 
starého vlka. Elfům vousy téměř nerostly, ne-li vůbec, ale 
zvrácená vlkodlačí nákaza oživila dávné atavismy a obdařila 
dříve trochu zženštilého elfa mohutným plnovousem 
šedohnědé vlčí barvy. Ústa na chlupatém obličeji byla vidět 
jasně, i když rudá barva rtů zanikala v záři bílých tesáků, které 
svítily na dálku. Elfím vlkodlakům zůstávaly bílé zuby velice 
dlouho a způsobovaly strach u jakéhokoliv protivníka, který se 
vlkodlakovi postavil. Po celé Aganty se odnepaměti traduje, že 
mají vlkodlačí zuby magickou moc a, že právě v nich vězí ona 
krvelačná nákaza vlkodlačí nemoci. 

Tak nechvalně známý Andras-Dannerhilský, vévoda, prý 
před sto padesáti lety na svém hradě vyrvával vlkodlakům, 
které jeho vojáci ulovili, tesáky a snažil se s jejich pomocí 
vytvořit mocné zbraně. Zuby mnohdy drtil na prach a ten pak 
přimíchával do oceli mečů, meče vykládal úlomky ostrých 
tesáků, jako nějakými drahokamy a vše kalil v krvi a slinách 
vlkodlaků. 

Šípy v kuších byly vždy namáčené ve vlkodlačích slinách, 
ale těch užívali jich jen ti nejotrlejší vojáci, protože před 
vlkodlaky a jejich nákazou se vždy všichni lidé třásli strachy. 

Zloduch Andras prý své zajatce a neplatiče daní ze svých 
zchudlých panství nechával pokousat vlkodlaky a pak jejich 
proměnu zbržďoval nejrůznějšími strašlivými jedy, jako jsou 
arzen, olovo, rtuť a především stříbro. Během této již o sobě 
nesnesitelné a rozumu zbavující proměny zajatce mučil těmi 
nejzvrhlejšími metodami. 

Všechny již přeměněné vlkodlaky, co nejpomaleji zabíjel a 
jejich vnitřnostmi krmil psy, kteří se stávali každý den 
silnějšími a více agresivními. 

Říká se, že šílený Andras zvítězil nad Menophilským 
králem a jeho vojsky jen díky vlkodlačím zbraním, ale už 



nedokázal porazit spojená vojska Aganty. 
Andras, který po porážce unikal hustými Dannerhilskými 

pralesy v kočáře, byl nakonec sám pokousán vlkodlaky a ti jej 
pak zaživa po mnoho týdnů trhali na kusy. 

Pak, že spravedlnost neexistuje. 

Trpasličí říše byla skutečně prastarou, jedině elfí říše byla 
starší a její počátky mlhou opředenější. 

Musela zde být už před třemi tisíci lety, ale přesně to nikdo 
neví, protože trpaslíci neznali písmo, ačkoliv měli runy. Runy 
však byly po staletí posvátné a nikdo se jich nesměl dotknou, 
natož jimi psát. 

První z trpaslíků se runových znaků dotkl jakýsi dávný král 
a později nejvýznamnější šlechtici, kteří jich používali jen pro 
magické účely. 

V úpadkových obdobích a časech rozvratu se run chápali i 
obyčejnější trpaslíci a zkreslené runové znaky kreslili jako 
ozdoby na své domy, štíty, sekery a další nástroje. 

Runové pravzory byly snad již v prvních staletích existence 
nějaké říše ztraceny v bojích s věčnými trpasličími nepřáteli 
trolly a draky. 

Trollové byli zapáchající rasou zrádných nestvůr s odpornou 
kůží a ošklivým pohledem a neexistujícím charakterem trochu 
podobní skřetům, kteří snad kdysi skutečně měli nějaké 
ústřední domovské místo v horách, ale to bylo zničeno a dnes 
žijí trollové jako polodivoká zvířata na všech odříznutých a 
neproniknutelných místech. 

Snad v dobách kdy se už na božský původ run zapomnělo, 
nebo kdy runy pronikly ke všem trpaslíkům staly se písmem. 

Nejdávnější nápisy v runách jsou jen na runových kamenech 
a vyprávějí o hrdinských činech králů, válečníků a drakobijců, 
ale přesto je v nich skutečná trpasličí minulost jen mlhavým 
náznakem. 



Celá trpasličí říše se rozkládá v hornaté krajině a jejich 
města přímo ve slujích a nitrech hor a, protože se celý život 
pachtí s dolováním a kováním, mnohdy vzácných kovů tvrdí se 
ve zlém o hrdém a před ničím se netřesoucím národu z hor, že 
je hamižným. 

Jediné velké trpasličí město, které se rozkládá v nížině je 
město Teldoran, které ční z rovné země jako samotná hora. 

Jeho zdi jsou nepřekonatelné a vytvořené z toho nejtvrdšího 
kamene trpasličích hor. Město je na rozdíl od měst lidských 
více podobné nedobytné pevnosti a vypíná se do výšky jako 
obrovská věž. 

Z hradeb ční do okolí jako strašlivá hrozba střílny. Za nimi 
je strašlivá palebná síla nejděsivějšího trpasličího vynálezu, 
obrovských balist, katapultů a důmyslné systémy s 
rozžhaveným olejem a roztaveným olovem, které odradí 
každého nepřítele. 

Trpaslíci však vymysleli něco strašlivějšího, co střeží 
Teldoran a celou trpasličí říši před jakýmkoliv nebezpečím z 
jihu, říkají tomu kanóny a jedině oni jsou schopni díky svému 
kovářskému a odlévačskému umu vytvořit kanóny takové 
kvality, že je třaskavá moc střelného prachu neroztrhne. 
Trpaslíci však, aby se ujistili, že se kov neroztrhne, obepínají 
děla prstenci z magických slitin do, kterého vyrývají mocné 
svazovací runy a jiné, které mají moc výbušnou moc ještě 
umocnit. 

Veliké tajemství výroby byť jen jediné suroviny trpasličího 
střelného prachu, nebo dokonce samotných kanónů je jedním z 
nejutajovanějších mystérií a nic nepřinutí trpasličí zasvěcence, 
aby jej prozradili. 

Již vytvořené kanóny jsou umístěny jen v těch 
nejnedobytnějších pevnostech v srdci této pradávné říše. s 
jedinou výjimkou, kterou je Teldoran o němž se právem soudí, 
že je nedobytný. 

Obrovské zásoby podzemní vody pod touto pevností nelze 



vyčerpat nebo otrávit a rozsáhlá sklepení jsou prorostlá dalším 
velikým tajemstvím a sice bílými houbami, které každý den 
nasytí celé město a představují tak nevyčerpatelný zdroj 
potravy. 

Teldoran je hlavním městem nížin náležejících k území 
Stříbrné Sekery. Na jihozápadě se Teldoranská země dotýká 
Agantského císařství a na jihovýchodě pak je celé území plné 
určitou měrou organizovaných trolích kmenů, kteří léta 
neúspěšně s Silveraxeskými trpaslíky bojují, ale na druhou 
stranu se ani trpaslíkům tyto trolly nepovedlo úspěšně porazit. 

Kdokoliv by chtěl zaútočit proti trpaslíkům, musí nejprve 
projít za neproniknutelné zdi Teldoranu a zabít všechny jeho 
obyvatele, kteří jinak budou chránit Říši trpaslíků do 
posledního dechu. 

Ze severu trpasličí říše jsou chladné kraje bez živáčka. 
Černé prastaré lesy plné vlku a vyvrhelů jsou jen od úpatí hor 
až do zapomenutého města Maeox, které snad kdysi též 
přináleželo trpaslíkům. 

V černých lesích však sídlí děsiví nízcí skřeti, kteří ač mají 
podstatu prohnaných zákeřných tvorů, kteří jsou však ve 
velkém loveni monstrózními vlky, jen díky rychlosti jakou se 
množí u inteligentních tvorů nevídané dosud nevymřeli. 

Na severu je velmi krutý a tuhý život, každý zde musí 
bojovat sám za sebe a trpasličí říše je obehnána ze severní 
strany několika zdmi nebo spíše valy a drobnějšími pevnostmi. 

Ve skutečnosti je to vše přehnané a jediné nebezpečí ze 
severu, které by skutečně mohlo být problémem pro trpaslíky 
jsou draci, kteří skutečně jednou za čas z nejzazšího severu 
přiletí a pokouší se uhnízdit v trpasličím dole. 

Severní zdi a pevnosti tak tvoří vlastně jen varovné hlásky a 
nejsou nijak pravidelně rozmístěné. 



Měsíc byl v úplňku, na jasné obloze zářil v doprovodu 
třpytivých hvězd a osvětloval tak krajinu pod sebou bílým 
chladivým jasem. 

Na krásných svazích a loukách Ayperu by byla nádherná 
noc, kdyby se zde neschylovalo k obrovské bitvě o budoucnost, 
když ne světa, tak, alespoň nově zrozené soumračné rasy. 

V krajině pod velikým kopcem, na němž stálo stanové 
městečko, centrum armády Aganty, se seskupovali vojáci 
Mentophilu v žlutých hávech s černými Mentophilskými 
znaky, vojáci Tysklandeji v černohnědých hávech s 
barbarskými helmami a Císařská Agantská jízda. 

Agantští vojáci působili majestátním dojmem, jako kdyby 
byli nepřemožitelní bojovníci s přízní dobra, pravdy a bohů. 
Každý jel na krásném bílém koni, kteří pocházeli z Ayperských 
stájí a byli chováni jen pro císařskou jízdu. Muži této jízdy byli 
ti nejudatnější z nejvíce urozených rodin celé Aganty, ze všech 
jejích království. 

Každý král, chtěl-li být uznáván přispíval horentní částky ze 
své pokladnice pro jízdu Aganty, aby pak byli přijati členové 
královských rodin a šlechtici, byť mohly řádit války mezi 
jednotlivými království princové z nich stáli jako bratři vedle 
sebe v jízdě Aganty. 

Těch nepřátel nikdy nebylo málo, ať již šlo o zlotřilé 
pirátské nájezdy v pobřežních oblastech Východní Říše, 
zchudlé šlechtice, trolly, skřety a všemožná šílená kacířská 
učení. 

Nikdy však neutvořili nepřátelé tak životaschopnou a 
nebezpečnou armádu, jako tu, která nyní kdesi v dáli 
pochodovala směrem k lidským vojákům, aby je zbavila života. 

Agantská jízda nebyla jen pouhým uskupením vojáků, ale 
mocným bratrstvím, každý z členů, přislíbil jakoukoliv pomoc 
v boji proti všem nepřátelům Aganty a tím pádem mnohdy s 



sebou tito udatní válečníci táhli do boje s mnoha svými 
poddanými. 

Těch ani dnes nebylo málo, byly zde oddíly pikenýrů, 
lučištníků a mnoha dalších rozličných mužů, kteří kromě své 
erbovní zástavy měli i znaky Aganty a její zbroj, ale nejeli na 
koních. 

Kromě těchto vojsk zde však byli i široké legie tvořené tou 
nejroztodivnější lidskou směsí z vampíry podrobených území. 

Spojené armády vedl snad největší vojevůdce v těchto 
pohnutých dobách, Akrasus Xecinetrius. Byl to moudrý muž a 
geniální stratég, který již porazil nesčetné nepřátele, vždy však 
z řad lidské rasy. Nikdy nebojoval s noční rasou, nikdy nevěřil, 
že by mohli ti tvorové mohli stvořit vůbec nějakou armádu. 
Nyní sledoval obzor a nervózně pokuřoval z dýmky. Přemýšlel 
jestli to vyjde, pokud ne zcela jistě budou těmi zvířaty 
roztrháni. 

Když přišel plukovník Eaustachus oznámit, že vše je 
připravené a vojáci jsou rozmístění dle plánů něco se změnilo. 

Jako kdyby noční vzduch naráz prořízl ledový odporný 
závan smrti. Vše utichlo v jediný okamžik i cvrčci přestali 
cvrkat. Měsíc zašel za černý mrak a temnota zahalila i hvězdy, 
nyní byla kromě loučí zcela tma. 

Akrasus ze sebe s napůl zatajeným dechem vypravil: 
„Přicházejí, ať se připraví a vztyčí štíty, napnou luky, čekají na 
povel k palbě.“

Než to však stačil doříct, aniž by si vojáci něčeho všiml z 
temnoty se vyřítil zvrácené šelmy. Ticho jejich rychlého 
pohybu bylo děsivé, jako kdyby to byli démoni z pradávných 
legend. 

Během sekundy se rozhořela strašlivá bitva. 

Hory a pořád jen hory. Pusté, bez jakýchkoliv známek 
života. To bylo to, co viděl skřetí náčelník Orgar. Jeho pán hnal 
jeho a tisíce dalších, přes pustou krajinu. Za skalami měla být 



pevnost trpaslíků a za ní čekali pláně a města čekající na 
vyplenění. Kapka potu stekla po čele bestie a zmizela kde si na 
zemi. Orgar zaslechl kroky, za jeho zády šlo něco většího než 
skřet. Otočil se, za ním stál jeden z démonů. Bezejmenný hnal 
přes hory hordy všech možných tvorů temnoty. Tento démon 
byl jedním z takových stvoření. Šedá kůže, která díky černým 
malým skvrnám připomínala mramor. Hlava vypadala 
zdeformovaně. Mohutné čelisti byli výhružkou. 

Skřet si ho ale nevšímal. On s těmito bytostmi neměl moc 
společného. Démoni si mají všímat jen démonů. On si bude 
také všímat jen svých bojovníků. 

Pomalu postupovali vpřed. Orgar si stoupl na jeden z 
vyšších kamenů a zadíval se na konec vojska. Tedy spíše se o 
to pokusil. Armáda byla obrovská a přesto se tento popis 
nehodil. Temné město nabídlo vše, co mohlo. Králové a 
náčelníci poslechli svého pána a vyšli se všemi vojáky, co 
mněli. Skřetí náčelník se opět zařadil na své místo. 

Sever známého světa už staletí patřil pod vládu 
bezejmenného. 

Noc pomalu přicházela. Brána do nové země byla, ale ještě 
daleko. Nad Orgarem přeletělo něco velkého. Nějaké stvoření z 
města, nikdo si toho nevšímal. 

Pochod se protáhl na celou noc. s východem slunce se před 
vojskem otevřela první výzva. Jedna z trpasličích pevností. 
Výra ve vítězství byla tak velká, že jste jí mohli cítit v každé 
částečce vzduchu. Trpaslíci začali s pokusy o obranu. Těch pár 
tisíc bojovníků se, ale nemohlo rovnat, takové síle. Okolo 
skřetů se protáhlo obří šupinaté stvoření. Drak prošel jako by 
mu nic nehrozilo. Hlava vztyčená v pyšném gestu. Desítky 
skřetů zmizelo pod jeho tělem. Kolik bojovníků přišlo o život 
jen při této chvíli. Tisíce vojáků, ale bylo dost na to, aby drak 
mohl zabíjet i ve vlastních řadách. 

Kolos zmizel skřetovi z dohledu. Orgar nedohlédl až k 
hradbám,, a tak se k jeho uším dostali jen výkřiky a zvuk 



rozpadajících se hradeb. Drak byl, ale mocnější než trpaslíci. 
Vojsko se opět dalo do pohybu. Většina bojovíků spatřila až 
teď spoušť, kterou kolos vytvořil. Hradby se ně několka 
místech rozpadly a všude šlehali plameny. Těla trpaslíků byla 
všude. 

Bestie přešli pevností. Druhá brána byla proražena a bestiím 
se otevřela cesta do Aganty. Nikdo nemohl uvěřit svému štěstí.



Přesně jsem viděla, jak se to stalo. Jak se drápy té příšery 
zaryly pod Adrieninu kůži a jak Adrien v důsledku poranění 
vykřikla bolestí. Pes vystrčil jazyk a olízl si krev z drápů.

Čekala jsem, že ten tvor Adrien úplně zabije a pak půjde 
také po mně. To se však nestalo. Jakmile tvor Adrien zranil, 
prudce se otočil a chvíli na mě zíral. Pak se dal do běhu. Byla 
jsem v šoku. Ani mě nenapadlo pokusit se ho zastavit.

Dvěma dlouhými kroky jsem se dostala k elfce. Stále ležela 
na zemi a oběma rukama si drželo pravé stehno. Zpod dlaní jí 
vytékala čerstvá, tmavě červená krev. Jak jsem se na ni 
podívala, došlo mi, že už to je dlouho, co jsem se doopravdy 
pořádně najedla. Vlastně napila. Bylo to už před několika dny. 
Nějak jsem doteď necítila žádný velký hlad, ale pohled na tu 
krev ve mně okamžitě vyvolal obrovskou chuť. Vlastně jsem 
ani sama sebe nepochopila. Vždyť jsem při bitvách viděla tolik 
krve a nikdy jsem si to ani pořádně neuvědomovala. Až teď 
najednou. Snažila jsem se v sobě chuť na krev potlačit, ačkoli 
to bylo hodně těžké.

Chytila jsem Adrien za zápěstí a odtáhla jí ruce od její nohy. 
Bránila se, ale byla jsem silnější. Potřebovala jsem se podívat 
na zranění, které jí ta stvůra udělala. Rána se táhla přes půlku 
stehna a byla široká možná až několik centimetrů. Neměla jsem 
s sebou nic, čím bych jí to mohla obvázat a zastavit tak 
krvácení, a kouzlo na vyléčení neexistuje, a proto jsem použila 
na pruhy natrhané kousky látky z jejího pláště. Obvázala jsem 
jí nohu co nejpečlivěji jsem dokázala a pomohla Adrien na 
nohy. Nedokázala rovně stát, natož aby někam sama šla. a 
neměly jjsme ani koně, ani Elbaith. Zatraceně.

Ačkoli jsem na pohled měla velice drobnou postavu, sílu 
jsem měla neuvěřitelnou. To jsem věděla. Pobídla jsem Adrien, 
aby mi vyskočila na záda. Prostě ji ponesu. Chvíli to trvalo, než 
se jí s jejím zraněním podařilo vylézt nahoru, ale přece jen to 



dokázala. Rozběhla jsem se směrem, kterým tvor utekl. Adrien 
mi na zádech vůbec nepřekážela, dokázala jsem běžet stejně 
tak rychle jako normálně.

Co to bylo, zatraceně? přemýšlela jsem. Co to bylo za 
tvora? Proč ublížil Adrien a pak hned utekl, aniž by zranil také  
mě? Připadalo mi to tak divné…Nikdy jsem o žádném tvorovi, 
podobném tomuto, neslyšela.

„Pozor na směr, “ ozvala se Adrien, vůbec poprvé od té 
doby, co byla zraněna. „Vybočuješ z cesty, takhle k trpaslíkům 
nedojdeš.“

Při zvuku jejího hlasu jsem se okamžitě vzpamatovala. Měla 
samozřejmě pravdu.Byla jsem tolik zamyšlená, až jsem 
opravdu zapomněla hlídat správný směr.

Zatímco jsem běžela dál, přemítala jsem o tom, co se vlastně 
dělo. Najednou Adrien hlasitě vyjekla a začala pěstmi bušit do 
mých zad. Zastavila jsem a položila ji na zem. Zmítala se v 
křečích.

„Adrien?“ zeptala jsem se jí, ale myslím, že mě neslyšela. 
Přiklekla jsem k ní a chytila jsem ji za ruku. Měla ji úplně 
rozpálenou, ačkoli její kůže byla smrtelně bledá.

„Alio, nech mě a běž, “ zasmála se křečovitě, když se jí 
trochu ulevilo. „Běž najít trpaslíky a já za tebou přijdu, až mi 
bude dobře. Nedokážu chodit ani se pořádně soustředit. Strašně 
to bolí.“

„To nepřipadá v úvahu.“ Věděla jsem, že sama jí pomoct 
nedokážu. Musíme dojít k trpaslíkům společně. Oni už zjistí, 
co jí vůbec je a jistě budou vědět jak pomoct. Zvedla jsem 
elfku ze země, tentokrát jsem ji vzala do náruče a svižným 
krokem jsem se vydala na cestu.

Už z dálky jsem vycítila, že něco není v pořádku. Když jsem 
se blížila k městu, patřícímu trpaslíkům, měla jsem z toho 
nezvykle divný pocit. Nic to ale nebylo proti tomu, co jsem 
cítila, když jsem město konečně spatřila.



Dalo by se říci, že město tam ani nestálo. Ono leželo. Bylo 
zničené. Všechny budovy byly zbourané, nebo vypálené.

V první chvíli jsem byla v šoku. Tohle jsem rozhodně 
nečekala.

Položila jsem Adrien k padlým hradbám. Momentálně na 
tom sama byla dost špatně, nemusela si ještě přidělávat další 
starosti. a navíc, kdyby nás tu někdo napadl, nedokázala by se 
sama bránit. Nedokázala by to. Byla na ti příliš slabá. a já bych 
se těžko bránila s ní na zádech. Neubránila bych tak ani sama 
sebe, natož nás obě.

„Vrátím se pro tebe, “ slíbila jsem jí, když jsem ji opatrně 
položila mezi dva kameny, a aniž bych čekala na její odpověď, 
vešla jsem dovnitř do zničeného města a začala se tam 
procházet, abych zjistila, jak moc je to špatné.

Město bylo zničené do základů, stromy byly vyvrácené. 
Nějaké ulice byly stále ještě v plamenech, některé už třeba jen 
doutnaly. Nevšimla jsem si jediného místa, které by zůstalo 
nedotknuté.

A všude se válela mrtvá trpasličí těla a kolem nich zbraně, 
kterými se bránili. z toho pohledu mi bylo na nic.

Dostala jsem vztek. Aganta… proč Aganta? Ten, kdo to 
provedl, musel mít důvod.

Tohle byl můj úkol. Nemohla jsem tam všechny ty trpaslíky 
nechat jen tak ležet. Někteří byli těžce zranění, ale ještě 
dýchali. Rozhodla jsem se takové trpaslíky zachránit, dát jim 
druhý život. Budou se hodit, budeme je ještě potřebovat.

Když jsem byla hotová s úkolem, začala jsem procházet 
okolí. Všude jsem nacházela použité zničené zbraně, části 
brnění a podobné věci, potvrzující to, že se tu před chvílí 
odehrál nějaký boj.

Znovuzrození trpasličí upíři se pozvolna začínali probouzet 
do nového života. Jen co jsem zaslechla, že se první pohnul, 
otočila jsem se k němu a jediným dlouhým skokem jsem se k 



němu dostala. Ucukl. Lekl se mě. Mile jsem se na něj usmála: 
„Ahoj, “ pozdravila jsem. „Jak se máš?“

Trpaslíkovy oči, které až dosud těkaly z jednoho místa na 
druhé, se zaměřily na můj obličej. Byly zmatené, nechápavé, 
vystrašené.

Opět jsem nasadila vážný výraz. „Co se tady stalo?“ zeptala 
jsem se jednoduše.

Trpaslík na mě kulil oči, ale neříkal nic. Chytila jsem ho za 
rameno a zatřásla jsem s ním. Zopakovala jsem svou otázku. 
Potřebovala jsem zjistit, co se stalo, kdo se opovážil zaútočit na 
Agantu a kam se vydal potom. Tohle se nemůže obejít bez 
pomsty. To jsem nemohla dopustit.



10. kapitola

„Podívej, trpaslíku, “ začala jsem s vysvětlováním, ale 
najednou jsem se zarazila. Trpaslíků, které jsem přeměnila, 
tady bylo spousta. a klidně by se mohlo stát, že jich více bude 
jako tenhle. Po chvíli se mi podařilo trpaslíky shromáždit 
všechny do kruhu kolem sebe.

„Ahoj, “ začala jsem pomalu a přemýšlela, co přesně jim 
vlastně chci říct. Nikdy jsem nebyla dobrým řečníkem. 
„Podívejte, asi to pro vás je trochu šok, teďkons. Myslím si ale, 
že většina z vás už pochopila, co se s vámi stalo…“ Odmlčela 
jsem se, dala jsem jim šanci, aby se nad tím ještě zamysleli. 
„Určitě jste pochopili, že už nejste obyčejnými trpaslíky, “ 
pokračovala jsem. „Stali se z vás upíři. Já jsem vás proměnila.“

„Proč?“ vykřikl někdo z davu.
„Umírali jste, “ opáčila jsem a pokračovala. „Potřebuji 

vědět, co se tu dneska stalo.“
Dlouho bylo ticho a pak mezi sebou trpaslíci začali tiše 

diskutovat. Bylo to moc hlasů a každý mluvil o něčem trochu 
jiném, takže jsem nedokázala, i přes skvělý upíří sluch, zjistit, 
o čem se vlastně bavili. Po pár minutách opět utichli a pak 
jeden z nich vystoupil a uklonil se. „Napadli nás skřeti. 
Nedokázali jsme se ubránit. Byli silní. Ale pak se tu objevil 
drak a pomohl nám je zahnat.“

Přikývla jsem.
Bradou jsem pokynula trpaslíkům, aby se vydali za mnou. 

Pomalu jsme se vzdalovali po cestě od místa boje. Vedla jsem 
je do lesa, do oblasti, která mi na tu dálku nejvíc voněla. Sice 
by byla lidská krev mnohem lepší, ale problém byl v tom, že já 
jsem potřebovala, aby byli trpaslíci nasycení co nejdřív, a 
široko daleko se žádná lidská sídla nenacházela. Pro začátek 
jim tedy bude muset postačit jen krev zvířecí. Co se dá dělat. 
Několik set metrů před začátkem bukového lesa se trpaslíci 
začali rozutíkat. Začínali cítit potravu a jejich žízeň se o to 



prohloubila. Nebránila jsem jim, chápala jsem, jak jim je. s 
úsměvem jsem vzpomínala na svůj první den v tomhle novém 
těle. Vysála jsem hrobníka hned poté, co jsem ho spatřila. Při 
vzpomínce jsem strčila ruku do kapsy. Ano, stále tam bylo. 
Laanejské zlato, které jsem našla v truhle, nacházející se pod 
hrobníkovou postelí. Prohlédla jsem si sedm blyštivých mincí a 
opatrně jsem je opět zandala.

Laanej… země, odkud jsem pocházela. Už dlouho jsem tam 
nebyla. Docela mi chyběla. Slíbila jsem si, že se tam jednou 
zase podívám.

Nechala jsem trpaslíky lovit a sama jsem se otočila a 
rozběhla zpátky. Utíkala jsem rychlostí větru.

Prudce jsem se zastavila u hradeb, u kterých jsem předtím 
nechala odpočívat Adrien. Ležela tam schoulená, beze známky 
pohybu, rukama si zakrývala tvář.

„Adrien, “ oslovila jsem ji tiše a sklonila jsem se blíž k 
jejímu obličeji. Její pleť byla bílá a celý obličej měla zkroucený 
a vrásčitý, jako kdyby měla bolesti. Dotkla jsem se její ruky a 
polekaně jsem ucukla. Byla úplně studená.

„Adrien…, “ zašeptala jsem. „Prober se.“
Když opět neodpověděla, popadl mě záchvat paniky, skočila 

jsem k nejbližšímu stromu a zlomila jsem ho v půli. Mačkala 
jsem kůru, až se proměňovala v prach. Záchvat zlosti polevil a 
pak jsem si uvědomila tu věc.

To já jsem Adrien zabila. Ta bestie Adrien smrt jen 
zapříčinila, ale zabila jsem ji já. Protože já jsem ji tu nechala 
ležet bez dozoru, zatímco jsem dávala trpaslíkům nové životy a 
promlouvala s nimi, odvedla je k lesu, aby se mohli nasytit, 
protože novorození upíři potřebují hodně krve, aby zase hned 
nezemřeli. Starala jsem se o ně a na Adrien jsem se vykašlala. 
Měla jsem sto chutí si nafackovat.

Klesla jsem na kolena, zabořila obličej do dlaní a začala 
vzlykat. Vydávala jsem zvuky, jako kdybych brečela, ačkoli ve 
skutečnosti jsem vlastně nebrečela. Jako upírka jsem nemohla 



ronit slzy.
Dalo mi celkem velkou práci zvednou se od Adrien a běžet 

za povinnostmi. Ale nakonec jsem se přemohla a zvládla jsem 
to.

Zabralo mi to několik desítek minut, než se mi podařilo 
všechny trpaslíky seskupit zase do jedné skupiny. Byli 
roztroušení snad po celém lese, každý si lovil na „svém“ 
území, aby si v lovu vzájemně nepřekáželi. Ale jak jsem 
zjistila, stejně se to bez konfliktů neobešlo. Několik trpaslíků 
se nevrátilo. Sama jsem si domyslela, že místo aby se vzdali 
vyhlídnutého zdroje krve, na který měli spadeno společně i s 
jinými trpaslíky, tak se na sebe vrhli a pozabíjeli se. 
Inteligentní řešení. Ale věděla jsem, že já bych to tenkrát taky 
byl schopná udělat. Mladý upír je ochoten udělat vše pro to, 
aby dostal potravu kterou chce. Dokonce i zabít vlastní přátele.

Trvala jsem na tom, že Adrien pohřbíme. Trpaslíci se 
ošívali, odmlouvali a vymlouvali se, ale neustoupila jsem. 
Chtěla jsem to tak. Nakonec neochotně souhlasili, že mi 
pomůžou, a dovedli mě na blízkou louku v Agantě. Tam jsem 
vykopala dostatečně velkou díru a uložila do ní Adrien k 
poslednímu spánku.

Vysvětlila jsem trpaslíkům situaci a oznámila jim, že se chci 
pomstít. Za ně, za celou Agantu a taky za Adrien. Začali mezi 
sebou horlivě diskutovat a z jejich řad se ozývalo souhlasné 
nadšení. Nemusela jsem je žádat, aby do toho šli se mnou. Teď 
už jsem měla jistotu, že když je pustím pryč a nebudu je hlídat, 
že se vrátí. Vypadali nadšeně z boje, který nás čekal. Dovolila 
jsem jim tedy, aby se ode mě vzdálili. Domluvili jsme se, že se 
na tomhle stejném místě sejdeme zítra touto dobou a trpaslíci, s 
očima nadšeně svítivýma, se rozeběhli do všech stran.

Pousmála jsem se. Chtěla jsem být sama a rozloučit se s 
Adrien v klidu. Seděla jsem u hrobu své přítelkyně. Elfky, 
která mi pomohla, ale také ode mě hodně očekávala.

Jsem upírkou, která svou cestu novým životem teprve hledá. 



Vstala jsem a urovnala si zbroj, kterou jsem na sobě měla.
Mí upíři se toulali po okolí a hledali kořist nebo si zalezli do 

nějakých jeskyní a tam si užili chvíli klidu před bitvou.
Se zděšením jsem si uvědomila, kolik času jsem strávila nad 

hrobem.



Pomalu se blížila doba kdy se tu setkám s upíry. Nejdřív 
jsem ale chtěla udělat něco jiného. Tihle upíři byli jen kapkou 
ve vojsku, jaké ke mně přijde.

Tiše jsem si sedla vedle hrobu a za poslouchala se sama do 
sebe. Magie ve mně se probudila a jako by sama od sebe 
hledala cíl. Zavřela jsem oči a myslela na obličeje svých 
vojáků. Bojovníků, které jsem rozeslala po Aganty a s nimi 
jsem chtěla i prolomit zdi temné říše.

Adrien vždy byla pro tichou práci. Já chtěla cestu prorazit 
silou. Temný vládce uvidí pravou sílu upírů. Chtěla jsem 
pomstít za smrt elfky, kterou mi osud vzal až moc brzy. Nikdy 
jsem své upíry nesvolala jen pouhou myšlenkou. Nevím ani, 
jak mě něco takového napadlo. Prostě jsem jen věděla, že to 
dokážu. Skončila jsem až ve chvíli, kdy jsem slyšela 
pochodující trpaslíky.

Nastal čas, kdy se ke mně měli vrátit. Všichni měli zbraně a 
byli připraveni na pochod. Ještě ale nenastal ten pravý čas.

V dálce jsem viděla démona. Šlo o posla z temné říše. Moje 
srdce sevřel strach. Démoni nás napadnou dřív než budeme 
připraveni. Posel přistál několik kroků ode mě. Bez jediného 
slova mi podal nějaký pergamen a čekal. Bílá kůže na slunci 
podivně zářila.

Rozevřela jsem vzkaz a četla. Ten pocházel od jednoho s 
pobočníků temného vládce na severu. Měla jsem se svými 
upíry pomoct při dobývání nějakého hradu. Král Aganty se tam 
ukryl i se svými vojáky. Chtěl se postavit temnému městu ale 
první útok skončil jeho porážkou. Další armády směřovali 
směrem k hradu.

Na pergamenu byla i pama, na, které byl vyznačený nějaký 
černý bod. Nepochybně šlo o zmíněný hrad.

Můj plán byl právě dotažen k dokonalosti. Udělám věc, 
kterou nikdo čekat nebude. Rychle jsem předala poslovi 
odpověď a okamžitě jsme vyrazili. Při bitvě se dostaneme i 
blíže k archivům, do kterých smě mířily s Adrien.



Všechno pokračovalo až moc dobře.
Sledovala jsem démona, který pomalu odlétal. Splnil své 

poslání ale ani on netušil, jaké to bude mít pro něj následky.
Kráčela jsem v čele mé malé armády. Několikrát za pochod 

jsem opět volala své upíry. Vyslala jsem své myšlenky a 
snažila se je všechny přivést přímo k boji. Také jim ale říct, co 
mají dělat a koho napadnout. Trochu jsem pochybovala, ale 
Aganty byla důležitější než má vlastní pomsta. Pomohu zemi a 
pomstím Adrien.

Čas pro pomstu na mém životě ještě přijde.
Vycházeli jsme z malého lesíka, když jsme zaslechli zvuk, 

který byl nad námi. Nejvíc to připomínalo řítící se lavinu 
kamení.

Za okamžik prolétl přímo nad námi mohutný drak. Přímo za 
hlavou seděla malá postava a držela se řetězu.

Monstrum prolétlo nad námi a pokračovala ve své cestě. Šlo 
o dračího jezdce a jeho draka. Stejně jako byla Adrien a Elbaith 
neporazitelnými bojovníky, šlo i v tomto případě o protivníky, 
jakým by jste se nechtěli postavit. Pokud byli spolu, byli silní.

Tento jezdec patřil k temné říše, jinak by naše vojsko 
napadli.

Pokračovali jsme dál.
Slunce stoupalo na nebe a pomalu zase klesalo, aby se na 

jeho místo dostal měsíc. Díky magii jsme mohli pokračovat v 
pochodu, aniž by jsme dělali přestávky.

Čím dál tím více jsme potkávali malé skupinky skřetů a 
podobných tvorů. Zatím si nás nevšímali, takže ani mi jsme jim 
nevěnovali moc pozornosti.

Jednu noc jsme ale museli udělat malou přestávku. Chtěla 
jsem opět s pomocí myšlenky svolávat své upíry.

Sedla jsem si na zem a pomalu se připravovala. Když jeden 
za upírů zakřičel něco nesrozumitelného. Ze stromu vedle mě 
seskočila na zem nějaká postava. Díky černé zbroji a masce z 
tmavého kovu, by jí kde kdo v noci mohl i přehlédnout.



Stříbrnou díku ale přehlédnout nešlo.
Chvíli jsem se dívali přímo do očí. Ať to byl kdo chtěl zabít 

mě nechtěl. Nechtěla jsem ale na sobě dát nic znát a pomalu si 
tajemné stvoření měřila pohledem. Nově příchozí sklonil hlavu 
a sundal si masku. Pod ní se ukázaly bílé vlasy a bledá plet. 
Nepřehlédla jsem ani špičaté dlouhé uši.

Nově příchozí patřil k temným elfům. Představil se mi jako 
Avarin, jeden ze stopařů. Měli za úkol sledovat vojáky a 
podávat o nic zprávy generálům u hlavního vojska. Po té 
Avarin opět vyskočil do vzduchu a zmizel ve skrytu stromu. 
Takže jsme byli celou dobu sledováni. Bála jsem se toho, co 
nás mohl temný elf vědět. Mezi mými upíry se mluvilo o 
našich plánech. Musela jsem tedy stopaře a posla zabít, aby nás 
nemohl prozradit. Jak ale zabít něco takového? Avarin patřil k 
druhu, který dobil nespočet říší.

Dokončila jsem svolávání svých upírů a vydali jsme se opět 
na cestu.

Před námi se objevila skupina skřetů. v jejich čele kráčel 
exemplář, který se jen tak nevidí. Mohutné tesáky byly 
pomalované. Postava daleko převyšovala vojáky, kteří šli před 
ním. Šla jsem přímo k němu. Skřet si pomalu změřil a hlasitě 
frknul. Chtěl mi dát najevo že ze mě nemá strach a ani se 
nemám pokoušet mu udělovat rozkazy. Pýcha, která z něj 
čišela mě pobavila. Jedinou ranou bych ho mohla kdykoli 
zabít. Skřeti, kteří postávaly kolem, by tomu stěží zabránili.

Meč jsem měla u pasu, chtěla jsem s ním jen mluvit. Aspoň 
pro začátek mi to stačí. Přestavila jsem se skřetovi a čekala na 
jeho slova. Představil se jako Nardon, náčelník jedné z 
největších tlup skřetů v Aganty. Tomu titulu jsem sice moc 
nevěřila, ale neřekla jsem ani slovo.

Každý náčelník skřetů vedl jednu z největších tlup. Toto 
tvrzení k nim už nějakým způsobem patřilo.

Domluvila jsem s Nardonem na společném pochodu. Už 
jsme byli až moc blízko, aspoň tak jsem to skřetovi tvrdila. Ten 



tomu naštěstí uvěřil, a tak jsem pokračovali jako jedna armáda.
Měsíc byl v úplňku a já hnala svoje upíry vpřed.
Skřeti s námi neudrželi krok, a tak jsem za chvíli museli 

udělat přestávku. Zatím mi vše skvěle vycházelo. Hnala jsem 
svoje upíry z jednoho důvodu. Skřeti se unaví daleko rychleji. 
Posedali jsem společně na holou zem a já přešla zpátky k 
Nardonovi.

Sedla jsem si vedle něj a začala se ho ptát na jeho říši. 
Nevěřila jsem ani polovině z toho, co mi vyprávěl, ale 
poslouchala jsem a čekala na vhodnou chvíli. Ta přišla, když se 
tvor sehnul pro měch z vodou. Rychle jsem vytasila malou 
dýku a bodla mu jí do krku. Bojovník se okamžitě skácel na 
zem. Skřet naproti mně něco vyštěkl a celý tábor se začal 
zvedat. Upíři se pustili do boje, nebo spíš do jatek v řadách 
skřetů.

Z jedné koruny stromů seskočila postava. Avarin běžel k 
nám, aby se zapojil do boje a zjistil, co se stalo. Vběhl přímo 
mezi vojáky a razil si cestu přímo ke mně. Jeden z mých lidí 
vzal meč jednoho skřeta a hodil ho po temném elfovi. Čepel 
proletěla okolo hlavy a nic se nestalo.

Avarin byl už skoro u mě. Zavelela jsem další rozkaz. 
Hlavní věcí bylo zabít temného elfa. Upíři se okamžitě zaměřili 
na něj. Břichem soupeře projely hned tři meče. Další dva 
probodli hlavu.

Postava se skácela na zem, život z bojovníka vyhasl.
Tím jsme se zbavila nevítaného stopaře. Pozabíjela jsem 

zbytek skřetů. Ti neměli nic, s čím by se nám mohli měřit a tak 
brzy leželi všichni na zemi.

Pokračovali jsem v cestě a pomalu jsem se začali blížit k 
místu bitvy. z dálky jsme viděli střely z katapultů. Zatím jen 
jako malé zářivé body. Zastavila jsem se a dívala se na ten 
zvláštní pohled před námi. Najednou se ozvaly hlasy a několik 
upírů se otočilo směrem k nedalekému lesu.

Z toho právě vystupovali nějaké postavy. Poznala jsem 



několik lidí, elfů a trpaslíků. Spojovala je jen bledá barva kůže. 
Právě nás našla první skupinka mých upírů. Přivítala jsem 
podivné vojsko, složené snad ze všech tvorů, kteří se nacházeli 
v Aganty.

Řekli nám i o další skupince, která obcházela hrad a hledala 
nás. Byla jsem pyšná sama na sebe, takže moje moc je už tak 
velká. Mohu svolat své upíry, ať jsou kdekoliv a oni přijdou na 
mé zavolání. Armáda, která se dala dohromady pokračovala dál 
k hradbám. Čím dál tím víc jsme cítil plno pachů a slyšeli víc 
hlasů a zvuků.

Vešli jsem do malého lesíka a hledali cokoliv živého. Před 
námi bylo celé vojsko. Temný pán vrhl do boje své vojáky a už 
dnešní noc mohl zničit lidský svět. Stačilo zabít krále lidí. 
Jeden muž zemře a lidé ztratí víru. Já ale svou víru neztratila a 
pokračovala.

Prošli jsme poslední řadu stromů a ocitly se přímo u 
katapultů. Obři právě nabíjeli jeden z nich. Stroj obřích 
rozměrů se dal do pohybu a vystřelil. Kus kmene, který byl 
místo střely vylétl do vzduchu a zmizel z dohledu. Za chvíli 
jsem viděli jak dřevo dopadlo na hradby a smetlo vše, co tam 
stálo.

Jeden z obrů vytrhl další strom z kořenů a trhal z něj větvě, 
které by se mohli připlést do katapultu a zničit ho. Okolo 
pobíhali démoni a skřeti. Téhle armádě jsme se jen tak postavit 
nemohli. Začali jsme s upíry postupovat blíž k hradbám. Chtěla 
jsem se dostat až k lidem. Vojáci temné říše prorazily nějaké 
části hradeb. k jednomu takovému místu jsme se museli dostat.

Cestou jsme nezabily vojáka ani jedné strany. Pro mé 
vojáky to bylo těžké. Ve všem viděli kořist.

Pár kroků před námi byla už neprostupná stěna stvořená těly 
skřetů, démonů, goblinů a několika obrů. Všichni se tlačily k 
hradbám a pobíjely lidi před sebou. Nad námi proletěla další 
střela z katapultu. Některý z obrů narazil na bludný balvan. Ten 
vlétl přesně doprostřed lidské armády a udělal v ní hlubokou 



brázdu. Všude stříkalo bahno a krev.
Obři se v tomhle opravdu vyznali a dokazovali to počtem 

zabitých nepřátel. Na velkou vzdálenost dokázali vždy 
zasáhnout cíl.

Rychle jsme začínali pobíjet skřety. Museli jsme se dostat 
ke zbytku lidí.

Nemohli jsme všechny vojáky temné říše pobít, chtěli jsme 
se ale dostal za hradby.

Skřeti nejdříve nevěděli, co se stalo. Nepřítel jim vpadl i do 
zad. Lidé si nás všimly a s novu odvahou vyrazily do boje. 
Chtěli se probít přímo k nám. Další střela z katapultu proletěla 
daleko od nás.

Vypadalo to že se obři nezaměřily na jednu část hradeb. Při 
tomto zjištění jsem si oddechla.

Obři před námi mě překvapili. Čekala jsem že se vrhnou 
proti nám. Místo toho se rozběhli přímo na lidské vojáky. Brali 
je do rukou a jen je házeli proti hradbám. u třetího vojáky jsem 
slyšela křupání kostí, když narazil do tvrdého kamene. Jeho 
tělo spadlo zpřelámané do bahna.

Obránci opět začali ztrácet odvahu.
Monstra jako by nevnímala rány, které jim způsobily 

zbraně.
Rychle jsme se probily řadou skřetů a vrhli se na obry. Dala 

jsem nový rozkaz. Moje řady upírů se rozrostou a vojáky 
nepřátel. Jeden z elfích upírů vyskočil na jednoho skřeta a 
zabořil mu tesáky do krku. Ten ještě bodl mečem za sebe ale 
malá bodná rána na noze nemohla upíra odradit.

Rozběhla jsem se přímo k jednomu z obrů. Ten právě vzal 
jednoho z vojáků a hodil ho za hradby. 

Skočila a bodla mečem. Probodla jsem krk nepřítele, ten 
zavrávoral a skácel se na zem.

Na obry se začali vrhat davy upírů. Jejich počet vzrostl, 
vysáli všechny nepřátele v, kterých byla aspoň jiskra života.

Lidé a upíři se spojili v boji a zabili všechny obry. Jeden 



stačil ještě utéct, ale ten nám už velké škody nezpůsobí. Hordy 
skřetů útočily ale na jiných místech. Zachránili jsme jen jednu 
část hradeb, ale osud lidí byl pořád otázkou.

Prošli jsme mezi vojáky a vešly do prostoru za hradbami. 
Rychle jsme po schodech vyběhli na ochoz. Poslala jsem své 
upíry na všechna místa na hradbách.

Sama jsem běžela přímo k nehoršímu místu bitvy. Viděla 
jsem tam i jednoho muže, kterého jsem nenáviděla, ale teď 
jsem ho musela zachránit. Král Aganty se sám zapojil do bitvy, 
i když věděl, co by jeho smrt znamenala. Místo, aby se krčil 
někde ve svém pokoji, šel do boje.

Musela jsem obdivovat jeho odvahu a víru ve vlastní 
schopnosti. Na sobě měl pozlacenou zbroj, která byla už z 
dálky vidět. Skřeti tlačili jeho skupinku vojáků na okraj hradeb. 
Stačila jedna střela z katapultu a osud Aganty by byl 
zpečetěný. Rozeběhla jsem se a skočila. Pravou nohou jsem 
nakopla jednoho skřeta. Přitom jsem sekla mečem a rozpárala 
dalšímu skřetu břicho. Musela jsem jednat rychle, abych ještě 
něco zachránila.

Dalšího skřeta jsem skopla z hradeb.
Můj meč prolétl okolo obličeje krále Aganty. Chvíli jsem 

měla nutkání čepel vrazit tomu muži do hlavy, ale na poslední 
chvíli jsem ránu obrátily proti jednomu z démonů. Meč protnul 
vzduch a pak se hluboko zarazil do masa tvora přede mnou.

Král udělal několik kroků od hradeb, blíže ke svým 
vojákům.

Netrvalo dlouho a pozabíjely jsme nepřátele na další části 
hradeb.

Panovník se potom obrátil ke mně a naznačil mi pravou 
rukou, abych šla za ním. Prošli jsme úzkou uličkou a vyšli na 
malé nádvoří. Hluk bitvy k nám doléhal o něco méně. Divila 
jsem se, proč máme uprostřed boje odejít. Věděla jsem, že mi 
chce něco říct, ale proč zrovna teď?. Jeho oči mnou projely 
jako by kouzlem, byla jsem přesvědčená, že v tu chvíli viděl 



král i moje myšlenky. Jen ať ví, co ho jednou čeká. Jednoho 
dne zemře ve velkých bolestech a vrahem budu já.

Muž neřekl dlouho nic. Pak se mě začal ptát na upíry na 
hradbách. Řekla jsem mu vše o poslovi, který mě navštívil a 
také o meči Titánů. Prozradila jsem mu, jak jsem porazila 
temného pána. 

Odpověděl že se teď už nemůžu vrátit k srdci zla. Navždy 
jsem si tímto zavřela černou bránu. Už navždy budu jen 
zrádcem, který pomohl lidem.

To jsem věděla i bez něj. Vrátily jsme se na hradby. Oba 
jsme viděli stroje, které vlekli obři směrem k nám. Nejvíc 
připomínali dřevěné kostry lodí. Na všech bylo něco jako velký 
katapult. Konstrukce vypadala opravdu divně.

Obři přivlekli nějaké bílé předměty a začali nabíjet. Celá 
konstrukce se jakoby zatáhla do sebe a pak rychle vystřelila. 
Bílé předměty vylétly vysoko k nebi a přeletěly hrad. Nebylo 
mi jasné proč skřeti a obři střílejí tak daleko. Nemohli nám 
tímto nijak uškodit. Střely vlétly do lesa a v něm i zmizely. 
Vojáci mezitím připravili samostříly. Všichni čekali co se 
stane. Dokonce i vojáci z druhé strany přešli k nám, aby viděli 
to, co si zlo přivleklo na pomoc.

Poznali jsme ale, že je to lest. Po protějších hradbách začali 
šplhat obří pavouci.



11. kapitola

Ty bílé předměty byly kukly. Všechny začaly prskat a pavouci 
pozabíjeli všechno, co našli. Tím se vojáci temné říše dostali až 
za hradby. Lidé začali prohrávat a ani moji upíři to nemohli 
pomoct.

Začala jsem pomalu ztrácet naději. Za jednoho zabitého 
skřeta přišla horda jiných. Jejich počet jakoby přibýval. Mí 
upíři nepřátele nezabíjeli, ale vysávali. Tak se počet mých 
upírů neměnil, ale zůstával pořád stejný. Za jednoho zabitého 
vojáka, povstal jiný.

Nad mojí hlavou prolétl drak. Světle modré šupiny jakoby 
zářily do noci. Všimla jsem si i další malé postavičky. Dračí 
jezdec prolétl nad nepřáteli, aby zničil zvláštní katapulty. 
Vyšlehl plamen a zničil jeden ze strojů. Trosky prolétly řadou 
skřetů a několik jich zabily.

Vojáci začali jásat a slavily jakoby už zvítězily. Poznala 
jsem proč. Přilétla armáda Dračích Jezdců. Monstra svým 
ohněm ničila řady nepřátel. Pavouci , kteří se dostali za hradby 
byli pobíjeni. Skřeti se už nemohli dostat k hradbám a pomalu 
začali prchat. Naděje se ke mně vrátila a já sledovala draky, jak 
ničili vojsko temné říše.

Moje myšlenky se zatoulaly zpět k Adrien a Elbaith. Teď by 
se vrhly do boje a pozabíjely by nejvíce nepřítel ze všech.

Jednoho z draků něco zasáhlo. Obří tělo spadlo přímo mezi 
obry a tři z nich zabilo. Jezdec se ještě zachránil a mečem 
bránil svůj život.

Jeden z obrů se k němu rozběhl a zadupal ho do země.
Otočila jsem se a vrátila se do boje. Pavouci byli skoro 

pobití.
Při východu slunce jsme zabily posledního nepřítele.
Dračí jezdci přelétl naposledy hradby a vracely se zpátky do 

své říše.
Skřeti, gobliny i obři byli pobití nebo se rozutekly daleko do 



lesů. Jedno malé vítězství, ve kterém jsme nic nezískali, ale 
mohli jsme hodně ztratit. Lidi, kteří se nedožili konce bitvy, 
jsme odnesli do hradu. Monstra jsme nechali před hradbami, ať 
se příští protivníci poučí a raději se vrátí do svých jeskyní.

Pomáhala jsem ošetřovat raněné a přemýšlela, kam moje 
cesta bude pokračovat. Trpasličí archivy odsud nebyly tak 
daleko, byli ale už na území temné říše. Ta se pomalu 
rozrůstala jako nádor. Ničila vesnice i města. Dokonce i lesy se 
pod jejím dotekem měnily na místa strachu.



Museli jsme jednat rychle, nebo už nic nezachráníme. Šla 
jsem znovu za králem Aganty. Nemohla jsem váhat a čekat na 
další nepřátele.

Přišla jsem k jednomu z vojáků a ptala se ho, kde panovníka 
lidského světa najdu. Ukázal mi směrem do středu celého 
hradu, kde by se měli nacházet komnaty krále.

Všude jsem viděla zraněné a mrtvé vojáky. Pořád ještě se na 
nějakých místech viděli, co se při bitvě stalo.

Otevřela jsem menší dveře a vešla do nějaké chodby. Po pár 
krocích jsem před sebou uviděla stráže. Dva vojáky s meči, 
kteří stáli u černých dveří. Poznali mě, viděli mě na bojišti. 
Jeden ze strážných vešel do místnosti a mluvil s králem. Já 
jsem zatím čekala na jeho návrat. Vlastně jsem vůbec nevěděla, 
jak mluvit s někým takovým.

Mohla jsem vejít dovnitř. Udělala jsem dva opatrné kroky a 
zůstala stát na místě. Přede mnou stál král Aganty. Zlatou zbroj 
vyměnil za dlouhý černý oděv.

Řekla jsem mu, že bych co nejdříve chtěla vyrazit k 
trpasličím archivům.

Chtěla jsem najít poslední potřebné informace o meči Titánů 
a porazit Temného vládce. Panovník mně ale pokazil plány.

Čekala jsem vše, ale to, že by k archivům vyrazilo celé 
vojsko? To byla ukázka čirého šílenství. Řekla jsem mu o 
počtu vojáků temné říše i o síle, která tam je. Nic ale nemohlo 
králi vymluvit jeho nápad. Vyšla jsem z místnosti a jednala 
rychle. Nemohla jsem zabívat něčím jako je lidská armáda. 
Vyšla jsem opět ven a vracela se k hradbám. Nikde jsem 
neviděla nikoho na koni. Za celou dobu bitvy jsem neviděla 
jediného jezdce. Bohové mi zase staví do cesty další překážku.

Prošla jsem jedním místem v hradbách kde bestie prorazily 
otvor. Na kamenech byla pořád vidět krev. Vedle sebe tu byly 
rudé potůčky lidské krve a zelené životní mízy skřetů a 
goblinů. Rozběhla jsem se k mrtvolám stvůr. Některé z bestií 
jely na podivném tvorů, který připomínal obřího ještěra. Všude 



jsem ale viděla jen mrtvoly. Ani upíři, které jsem nechala za 
hradbami neměli žádného koně.

Vešla jsem do lesa a soustředila se. Našla jsem svou kořist. 
v dáli jsem slyšela hlasy nějakých bestií. Mluvily mezi sebou 
svou vlastní řečí. Rychle ale tiše jsem se blížila k místu odkud 
jsem hlasy slyšela. Přikrčila jsem se za nízkým křovím a 
hleděla na malý tábor přede mnou. Tlupa goblinů tak okolo 
malého ohýnku seděla na zemi a plánovaly kam se teď vypraví. 
Vypadalo, že chtějí utéct a do dalších bitev se už nezapojovat. 
Tohle chování jim bylo podobné. Do boje běželi jen, když za 
sebou měli skřetího náčelníka s bičem.

Jinak se vyznačovali strachem, který nešel dohromady s 
věrností v boji. Pomalu jsem se narovnala a vyšla do tábora. 
Goblini přede mnou couvly a nevěřícně se na mě dívaly. 
Neměla jsem v ruce ani meč. Dokonce jsem ani nevěděla, co 
vlastně dělám. Bestie mě nenapadly a já si sedla k ohni přímo 
vedle nich.

Jeden z goblinů pomalu vytáhl dýku. Stál napravo ode mě, 
akorát na délku paže. Rychle jsem se natáhla a jednou rukou 
jsem mu zlomila vaz. Tím jsem zničila jakékoliv pokusy a 
podobné hrdinství. Jeho druhové mě v přesvědčení utvrdily, 
tím že si posedali zpátky okolo ohně. Všechny jsem si pomalu 
prohlédla a sledovala každý jejich pohyb. Ještě nikdy jsem 
nikoho neovládala s pomocí strachu. Byl to ale lepší pocit, než 
jsem čekala.

Užívala jsem si pot, který se z nich řinul, i lesk v jejich 
očích. Měli strach ze všeho, co bych s nimi mohla udělat. 
Neuměla jsem nic z upířích způsobů mučení, ale i tak jsem je 
mohla nechat umírat ve velkých bolestech. To stačilo, aby mě 
teď poslechli. Nemohla jsem ale počítat s jejich věrností. Hned, 
jak bych odešla, by utekli a nikdy se nevrátili.

Zeptala jsem se jich na koně, nebo na jakékoliv stvoření, na 
kterém by se dalo jet. Bohužel o ničem takovém nevěděli.

Řekla jsem jim o skřetích archivech, zatajila jsem jim ale 



důvod proč se tam chci dostat. Nemohla jsem riskovat 
prozrazení a toho bych se dočkala pokud by narazili na další 
gobliny nebo skřety.

Znali ale cestu a toho jsem chtěla využít. Nemohla jsem 
bloudit a sama ji hledat.Při východu slunce jsme vyrazily na 
sever. Celý den jsem neřekla goblinům ani slovo. Nemohou mě 
brát jako sobě rovnou. Já musím být to co je daleko nad nimi. 

Při západu slunce goblini opět postavily něco jako malý 
tábor.

Pokaždé jsem litovala toho času, kdy bestie museli 
odpočívat. To by se mi z upíry nestalo. Chtěla jsem ale gobliny 
nechat při životě. Sama jsem nevěděla jak se dostanu až do 
paláce vládce temné říše.

Znovu jsme vyrazily ještě před východem slunce. Nechtěla 
jsem čekat tak dlouho. Po pár krocích jsem poznala změny, 
které byli přímo v zemi po námi. Temná moc už na tomto 
místě začala svou vládu. Život jako by tu končil. Tráva začala 
být suší a půda vyprahlejší. Slunce jako by nemělo sílu svým 
jasem oživit tyhle končiny. Připadal jsem si jako ve snu. v 
dálce jsme viděli hory, temné vrcholky, které se ztráceli mezi 
černými mraky.

Šli jsme přímou cestou k archivům. Před námi jsme neviděli 
nic živého. Znovu jsem pomyslela na koně. Cesta by byla 
daleko rychlejší kdybych nemusela jít pěšky.

Hory před námi byli stále bližší. Vzpomněla jsem si na svojí 
první cestu do této říše. Tenkrát mě doprovázela horda 
vlkodlaků. Bylo to jako ve snu. Kráčet mezi nejsilnějšími 
vojáky temné říše přímo k jednomu z vládců.

Kde bych skončila, kdybych zůstala s nimi. Byla bych jen 
další z vojáků. Nikdy bych nikomu nevelela. Při nejlepším 
bych byla jen prodlouženou paží někoho mocnějšího. Já ale 
chtěla vládnout vlastní říši a ta vidina byla stále bližší.

Porazím temného vládce a přivlastním si jeho říši. Král 
Aganty nebude nic namítat. Zabráním tak tomu aby přišli další 



bestie ze severu. Chtěla jsem ale krále zabít. Pořád jsem 
myslela na svou pomstu.

Nemohla jsem ale proti sobě poštvat lidské království. Jednu 
bitvu bych vyhrála, ale další už by mě mohla stát život.

Sama jsem ani nevěděla, jak krále zabiji. Nechtěla jsem ho 
zabít rychle, aby cítil minimum bolesti. Musí trpět, stejně jako 
já v tomto životě.

Tahle myšlenka mi pořád výřila hlavou.
Pomalu jsme procházeli vyprahlou zemí a blížili sem horám. 

Ty už byli moc blízko.
Mezi skalami už bylo vidět vyšší věže malých pevností. 

Hory byli dělícím územím, nikdo vlastně ani nevěděl, co je za 
nimi. Někdo tvrdil, že je za nimi místo děsu. Zlo porazilo 
všechno dobré a vládne tam jen smrt a věčné zlo. Taková země 
by se mi líbila.

Goblini už byli z mého tempa unavení. Pomalu mi začínala 
vřít krev v žilách. Moje pravá ruka jako by sama od sebe sáhla 
pro meč. Otočila jsem se a rozsekla jednoho z tvorů na dvě 
části. Horní část těla byla čistě oddělená a spadla dva kroky od 
zbytku torza.

Mí vojáci byli dostatečně varování a opět zrychlily. Zabití 
jednoho z nich bylo něco čemu rozuměli. Skřeti jim to určitě 
dělali v jednom kuse. Celý den byla jako malá noční můra. 
Vzduch začal být těžký, jakoby mělo být přijít něco špatného. 
Cítila jsem zvláštní neklid.

Nevěděla jsem ale odkud přichází. Před námi se pomalu 
vynořilo pár stromů. Něco jako by skrývalo co je za nimi. 
Vzpomněla jsem si na svůj poslední výlet do magických lesů a 
i na to, o co jsem přišla. Ted jsme ale byli na území temné říše. 
Vešli jsme tedy mezi mohutné kmeny a šli dál.

Goblini byli stále připravení k boji. Vzduch tu byl dusný a 
mezi tmavými stromy se ztrácela jakékoliv světlo. Šero, které 
tu vládlo se mi ale zamlouvalo. Viděla jsem více, než 
kdybychom byli v ostrém světle.



Všude bylo krásné ticho a mi pokračovali přímo po málo 
prošlapané cestě. Něco tu muselo procházet, zatím jsme ale nic 
živého neviděli.

Po delším pochodu jsme znovu postavily něco jako tábor. 
Goblini si sice sedli na tmavou trávu, která tu rostla ale pořád 
byli ostražití.

Nikdo z nich ale nic neřekl a tak jsem se jich neptala. Chtěla 
jsem zachovat zdání, že jsme na pro mě známém území. Přitom 
jsem ale měla větší strach než oni sami. Najednou se jeden z 
goblinů skácel na zem. Udělala jsem krok k němu, abych se 
podívala, co se stalo, ale v tu chvíli mě něco bodlo do nohy. 
Sklonila jsem se a viděla malou šipku s červenými peříčky na 
konci. Druhý zasažený goblin spadl vedle mě. Do krku mě 
zasáhla další šipka a já se skácela na zem. Nemohla jsem proti 
tomu nic dělat a spadla jsem přímo na obličej, vedle svých 
goblinů.

Za chvíli jsem se probudila. Celé tělo mě bolelo a pořád 
jsem neměla ani dost síly na to abych se zvedla a podívala se 
kde vlastně jsem. Okolo mě něco pobíhalo. Otevřela jsem oči a 
viděla zvláštní tvory. Nejvíce byli podobní goblénům, ale měli 
holou černou kůži. Jejich hlavy byli o něco protáhlejší. Všichni 
byli skoro nazí, až na bederní roušky, na, kterých měli pásky s 
foukačkami a šipkami. Nikdy jsem o takovém národu 
neslyšela.

Jeden ze svláštních tvorů si všiml, že jsem se probudila, a do 
obličeje mě hned zasáhla další šipka. Okamžitě jsem opět 
ztratila vědomí.

Nevím, jak dlouho jsem byla mimo reálný svět, ale podruhé 
jsem se probudila v nějakém stanu. Meč anii zbroj jsem 
neměla. Někdo mi jí musel stáhnout z těla. Pomalu jsem přešla 
ke stěně stanu a odhrnula kožešinu. Našla jsem mříže, které 
jsem nezničila ani jako upír. Tvrdý kov bylo něco, co jsem 
nezničila ani já.

Začala jsem přecházet po svém vězení a přemýšlela, co se 



mnou bude.
Do stanu vešel jeden ze zvláštních goblinů. Sedl si na zem a 

začal mluvit. Jmenoval se Munumon a byl jeden ze tří 
náčelníků Alchimů. Jejich národ žil v lesích u hor a zabíjel 
všechny vojáky temné říše. Co vstoupilo do jejich lesa, už z něj 
nikdy nevyšlo. Stalo se potravou pro tento zvláštní národ. 
Všimla jsem se na Munomonovi jedné věci. Necítil k mé osobě 
respekt ani strach. Na jeho kůži jsem neviděla jedinou kapku 
potu. Tohle musím brzy změnit. Přešla jsem k němu a 
podívala se mu přímo do očí. Zatím jsem ho ale nemohla zabít. 
Nejdříve jsem se chtěla dostat ven. Povyprávěla jsem mu o 
mém plány na sražení temné říše a čekala na odpověď. Dostalo 
se mi slibu, že při příští radě se projedná, co se mnou a s mými 
gobliny bude dál. Trochu jsem si oddychla a sedla si na 
podlahu stanu. Nespala jsem a čím dál tím víc mého ducha 
ovládala touha po krvi. Nevím, kolik večerů uteklo, než přišel 
můj poslední jako vězně u Alchimů.

Náčelníci si mě zavolali do svého stanu.
Vešla jsem dovnitř a ani nevěděla, co čekat. Uvnitř seděli tři 

malé postavy v lehké kožené zbroji. Zatím byli všichni 
Alchimové skoro nazí, ale náčelníci se aspoň v některých 
příležitostech chránili lehkou zbrojí. Jeden z nich mi rukou 
naznačil, abych si sedla na zem. Poslechla jsem ho a pomalu si 
sedla. Nechtěla jsem uposlechnout rychle jeho rozkaz. Pořád 
jsem chtěla zachovat iluzi, že mám navrch, i když tomu tak 
vlastně nebylo. Sama jsem nevěděla, na jakém konci Aganty 
jsem. Jak dlouho jsem mohla být v bezvědomí? Kolik času 
jsem ztratila a kolik času měla temná říše na to, aby dobyla 
další území lidí? Nic z toho jsem nevěděla a stále na tom 
přemýšlela. Co se vlastně stalo s Jolosinem? Nevím, proč jsem 
si na něj zrovna v této chvíli vzpomněla.

Náčelníci přede mnou začali mluvit a já přestala přemýšlet 
nad osudem Aganty. Teď jsem musela myslet na ten svůj. 
Naštěstí mě nechtěli hned zabít, ale spíš to vypadalo, že se ke 



mně chtějí připojit. Zjistila jsem, že už jednou chtělo zaútočit 
na temnou říši, ale bylo jich příliš málo. Jejich malá armáda by 
v útoku moc dlouho neobstála. Proto zůstali v lesích, ale stále 
na hranicích říše, kterou chtěli jednoho dne dobýt.

Řekla jsem jí o své armádě upírů a i o tom, že je kdykoliv 
mohu přivolat. To je spíše zneklidnilo. Okamžitě je muselo 
napadnout, že jejich vesnice může být kdykoliv napadena. Už 
teď jsem mohla svými myšlenkami dát povel a celý les by 
zmizel v plamenech.

Začali mi věřit a plánovat útok na temnou říši. Jejich druh 
nepatřil zrovna k tvorům, kteří by se dlouze radili. Měli raději 
rychlejší jednání a takoví byli i podle toho, co tvrdili i v útoku. 
v bitvách používali foukačky a otrávené šipky. Tím dokázali z 
boje vyřadit i tvory, kteří byli o mnoho vyšší než oni sami.

Pomalu se blížila chvíle, kdy se dostanu k archivům. Od 
alchimů jsem dostala mapu severní části Aganty. Byla tam 
zakreslena i poloha vesnice, a tak jsem přesně věděla, kde 
jsem. Nechtěla jsem sice zaútočit z velkou armádou, ale to 
nemusí náčelníci vědět. Až bude čas, odejdu do hlavní armády 
a sama půjdu dál.

Zatím vojáci odvedou pozornost skřetů a démonů. Tím bych 
měla mít cestu skoro volnou. Celou noc jsem se procházela 
vesnicí a přemýšlela. Východ slunce přinesl něco velkého. 
Sedla jsem si na zem a soustředila se na přivolání svých upírů. 
Museli přijít co nejrychleji, a tak jsem jim zkusila předat i tento 
pokyn, ale nevěděla jsem, jestli se mi to podařilo. Mojí hlavou 
vířilo příliš mnoho myšlenek. Ze stanů začali vycházet vojáci. 
Všichni byli připraveni k boji. 

Tři náčelníci se připojili ke mně a společně jsme vyšli po 
jedné z cest. Za námi se postupně seřadilo vojsko. Sice mě 
udivilo, kolik alchimů vlastně ve vesnici žije, ale i tak to bylo 
příliš málo. Bez mých upírů by byl jejich pochod hodně krátký. 
Slunce stálo vysoko nad stromy, když jsme vyšli ze skrytů lesa.

Dál už byla jen holá kamenitá půda. Hory byly už blízko a 



já jasněji viděla i budovy, které postavily skřeti. Mohutné věže 
se tyčily do nebe jako pomníky hrůzy, jako připomínky toho co 
vše zlo vytvořilo.

Už jsem viděla i svůj cíl cesty, nebo jsem si to myslela. 
Viděla jsem trosky nějaké pevnosti. Patřila trpaslíkům a 
démoni ji nechali osudu. Kdyby věděli co se skrývá ve 
sklepeních, všechno by zničily a postarali by se o to aby nikdo 
nenašel archivy. Bestie se ale o pevnosti nezajímaly, když je 
zničily.

Měsíc se ukázal na obloze a my pomalu začali stoupat 
stezkou do hor.



Alchimové a já jsme pokračovali svými cestami. Od teď 
jsem se spoléhala jen sama na sebe. Vojsko pokračovalo dál ke 
zdem prvním pevnosti. v dálce jsem viděla poletovat nějaké 
ptáky. První známka toho, že i na takových místech něco žije. 
Jejich černá křídla jsem viděla vysoko mezi šedými mraky. z 
vyvýšeného místa jsem pohlédla do krajiny. Všude bylo mrtvo, 
jen v dáli jsem viděla pochodovat malý oddíl skřetů. Blížili se 
k lesu, ze kterého jsme vyšli. Těsně u stromů ale změnili směr 
a pokračovali podél hranice jejich území. Báli se otrávených 
šipek, které by je mohli zasáhnout.

Otočila jsem se a pokračovala dál. Dlouho jsem ještě 
poslouchala zvuky armády alchimů ale nakonec se rozhostilo 
ticho, které vadilo i mně.

Slyšela jsem spadnout každý kamínek. Každé škrábnutí mě 
donutilo, abych se rozhlížela okolo sebe a čekala útok. Nikde 
ale nebylo nic, co by na mě zaútočilo.

Nakonec se mě zmocnila úzkost. Pocit, který se mi jako jed 
šířil žilami a otrávil můj úsudek. Sama jsem si o sobě myslela, 
že jsem bojovnice, která se už z mnohým setkala, ale teď jsem 
teprve poznala moc temné říše. Pustina okolo mě působila více 
než samotné temné město, ve kterém jsem byla. Tam jste pořád 
byli mezi živými, ale tady vládla smrt, která nerozlišovala mezi 
upírem a člověkem. Každého polapila a držela ve spárech.

Rozběhla jsem a zastavila se až u prvních sloupů trpasličí 
pevnosti. Teprve teď jsem vnímala i jiné pocity než úzkost a 
beznaděj. Do mojí mysl se vloudila i zvědavost. Hradby 
pevnosti byly rozervány nepředstavitelnou silou. Stopy 
mohutných drápů ale dávaly na vědomí, kdo si otevřel cestu do 
říše trpaslíků. Draci brutální silou rozervali i kámen, který tu 
měl být ještě dlouho po jejich vládě. Drápy hrubou silou 
zničily práci tisíců trpaslíků.

Vešla jsem do zbytků nádvoří a obdivovala to, co zbylo po 
nájezdu. Některé sochy ještě stály na svých místech. Na dílech 
kameníků a sochařů byl vidět každý detail. Nebyla to až trapná 



přesnost jako u elfů, ale i v hrubých rysech jste mohli vidět 
každý pocit.

Sochy jako by měly obživnout a zničit vetřele, který si 
dovolil vejít do síní trpaslíků

Mě ale nemohly sochy vystrašit, a proto jsem pokračovala. 
Našla jsem polorozbité schody, po kterých jsem sešla do první 
části podzemí. Na podlaze jsem viděla kosti a zbytky zbraní. 
Vzduch tu byl až podivně čistý. Nebylo tu dusno, jaké jsem 
čekala od takových jeskyní. Něco se muselo postarat o to, aby 
tu byl pořád čerstvý vzduch.

Vyšla jsem z uzavřených chodeb a před sebou měla jednu z 
mistrovských prací dětí nebeského kováře.

Úzký kamenný most, který se táhnul přes hlubokou propast. 
Jak mohli trpaslíci denně chodit po něčem takovém? Nikde 
nebylo vidět žádné zábradlí. Jen kámen, který vypadal až příliš 
křehce na to, abych po něm mohla jít. Trpaslíci tam ale jít 
museli, tak jsem šla také. Nemohla jsem váhat a skončit, cíl byl 
příliš blízko. Udělal jsem pár prvních kroků a zaposlouchala se 
do okolních zvuků.

Neslyšela jsem nic, co by mě zneklidnilo, a tak jsem 
pokračovala dál.

Uprostřed mostu jsem zaslechla něco, co mi na odvaze 
rozhodně nepřidalo. Pomalé kroky něčeho obrovského. Rychle 
jsem udělala pár posledních kroků a čekala čemu kroky patřily. 
Monstrum muselo být přímo přede mnou. Nečekala jsem, co 
přijde a šla jsem dál. Kroky byly čím dál tím blíž.



12. kapitola

Chodba tu pomalu zatáčela a já tak neviděla, co je přede mnou. 
Pomalu jsem se naklonila a podívala se, co je v chodbě. Meč 
mi málem vypadl z ruky. v jedné ze síní stál největší drak, 
jakého jsem kdy viděla. Černé šupiny se jemně leskly a 
dodávaly svému majiteli nebezpečnou auru. Oči pomalu 
prohledávaly chodbu. Nozdry na mohutné tlamě nabíraly 
vzduch a hledaly cokoliv živého. Nevěděla jsem, jestli mě 
viděl, ale musela jsem projít dál. Pomalu jsem vyšla a rychle 
hledala nějakou chodbu, ve které bych se rychle mohla ztratit z 
dohledu takového monstra. Bohové stáli při mně a já viděla 
chodbu, která byla příliš úzká na to, aby se jí stvoření protáhlo.

Rozeběhla jsem se přímo k monstru, připravená na jeho 
útok. Tvor otevřel tlamu, z které vyšlehl proud plamenů. 
Zaběhla jsem do chodby a běžela pořád dál. Oheň rozpálil 
kámen na neuvěřitelnou teplotu. Vzduch mě pálil v mém 
nemrtvém těle. Meč jsem skoro ani neudržela v ruce. Teprve, 
když se vzduch znatelně ochladil, jsem se zastavila. Kůže na 
rukou jsem měla ještě rudou, ale už pomalu nabírala svojí 
původní bledou barvu. Ohlédla jsem se do chodby a viděla 
dračí hlavu, která se dívala přímo na mě. Bestie pozvedla 
přední tlapy a začala vylamovat celé kusy kamení. Vztek 
poháněl draka ke strašlivým výkonům.

Rychle jsem pokračovala dál a poslouchala zvuk řítících se 
kamenů. Bohužel většina chodeb a sálů byla tak velká, že by se 
tam drak mohl dobře pohybovat. Seběhla jsem po dalších 
schodech a běžela jsem dál. Moje nemrtvé tělo se začalo 
vzpírat, ale nemohla jsem zastavit. Sice jsem nevěděla, jak 
projdu okolo draka zpátky na povrch, ani jak najdu archivy, ale 
myslela jsem, že budou v nejhlubších částech říše. Proto jsem 
hledala dalších schody a nebo něco, co by mi ukázalo, kam jít 
dál.

Nikdo mi ale cestu neukázal a mně nezbylo nic jiného než 



dál běžet mrtvou říší. Ten drak, na kterého jsem narazila musel 
být jedním vojákem v armádě, která pevnost zničila. Jen jsem 
doufala, že tu draků nezbývalo více. Museli by patřit mezi 
nejstarší svého druhu v Aganty. Draci celý život rostli, a tak ti 
nejstarší měli přímo obří rozměry. Naštěstí žádný drak nežil v 
míru, a tak většinou umírali ještě v podstatně menší velikosti, 
než byla ta bestie tady v sálech trpaslíků.

Okolo mě byly trpasličí lampy. Modré krystaly, které vrhaly 
tlumené světlo.

Prošla jsem okolo sochy trpaslíka s knihou a šla dál. Až po 
pár krocích jsem si uvědomila, co jsem viděla, a musela jsem 
vrátit zpět. Nikde jsem neviděla žádné dveře, a tak jsem začala 
osahávat sochu. Zatlačila jsem na ruku s knihou, a ta se 
naklonila. 

Trpaslík teď rukou vyzýval ke vchodu a celá socha se dala 
do pohybu. Přímo přede mnou byly regály plné knih. Nemohla 
uvěřit svému štěstí, ale bylo tomu tak. Našla jsem to, co jsem 
celou dobu hledala.

Vešla jsem dovnitř a vchod se za mnou opět zavřel. 
Procházela jsem okolo knih a četla si jejich názvy. Pochopila 
jsem, že jsou rozdělné podle toho čeho se týkají. Řada regálů 
se týkala magických zbraní, a tak jsem si postupně procházela 
knihu po knize a hledala. Štěstí, které mi dali sami bohové ale 
mělo rychlého konce. Slyšela jsem dračí dupot a nějaké hlasy. 
Trvalo delší dobu, než jsem poznala že hlasy patří trpaslíků. To 
nemohla být ale pravda! Hluboké hlasy ale nemohly patřit 
nikomu jinému.

Kroky rychle pokračovaly dál a já mohla dál hledat v 
knihách. Pořád jsem musela myslet na to, co jsem slyšela. Brzy 
jsem našla to, co jsem hledala, a četla jsem o Meči Titánů.

MEČ TITÁNŮ
Zbraň, která je dědictvím našich předků a učitelů. Meč 

vytvořily ruce Titánů, aby nám trpaslíkům dali prostředek, jak 



zabít potomky temných bohů. Ty, co vyšli z krve temného boha,  
šlo zabít jen tímto. Kouzla, ani naše sekery by proti nim nic 
nezmohly. Titáni chtěli, abychom žili v míru, a tak Arthas 
vytvořil meč. Ten se ale ztratil v horách.

Gorslan, jeden z hrdinů našeho národa ho, se ho vydal 
hledat. Našel ho u Dryád, které meč chránily. Čekaly na návrat  
Titána a byly zklamané, když místo něj přišel jen jeden z 
trpaslíků. Chtěly Gorslana zabít, ale ten jim unikl a vrátil se k 
nám.

Proto víme, kde se meč nachází, ale nemůžeme se pro něj 
vrátit. Záludnost Dryád je velká, a proto se…

Od čtení mě vyrušily zvuky zvenčí. Někdo zatlačil na sochu 
a vešel dovnitř. Knihu jsem držela pořád v ruce, do druhé jsem 
vzala meč a čekala no příchozího. Přímo do mého zorného pole 
vešel kostlivec. Zbroj mu na kostech podivně visela. v drápech 
stvoření drželo sekeru. Podle vzrůstu patřila kostra trpaslíkovi. 
Nechápala jsem, jak něco takového může být ve zdech pevnosti 
trpaslíků.

Kostlivec se pomalu blížil ke mně. Pak se lebka pohnula a z 
nemrtvých uší vyšla otázka: „Co s ní?“ Odpověděl hlas něčeho, 
co stálo venku. Bylo to jen jedno slovo.

„Zabít.“
Toto slovo nejspíše pronesl drak, kterého jsem viděla v sále.
To mi vzalo i zbytek naděje. Hodila jsem knihu proti 

protivníkovi a zvedla jsem meč. Trpaslík rozsekl knihu na dvě 
části. Jeho pohyby byl rychlejší než u jeho národa zaživa.

Vyskočila jsem do vzduchu a nohou se odrazila od jednoho 
z regálů s knihami. Prolétla jsem nad hlavou kostlivce a mečem 
mu rozsekla krční páteř. Kosti se okamžitě rozpadli. z venku se 
ozval dračí řev a já vyběhla přímo za jeho zdrojem. Drak právě 
mohutnou tlapou rozdrtil sochu, která chránila vchod.

Běžela jsem chodbou, monstrum bylo přímo za mnou. 
Musela jsem mu utéct, na takovou bestii můj meč nestačil. 



Šupinami by čepel neprošla a drak by mě při pokusu o útok 
zabil. Bežěla jsem pořád až sem dorazila do nějakého sálu. 
Vypadal jinak než to, co jsem viděla předtím. To znamenalo, 
že jsem našla jinou část trpasličího království. Ztratila jsem se 
někde v podzemí a nevěděla jsem, jak dál. Za mnou se řítilo 
dračí monstrum. Můj konec se mi pomalu vytvářel před očima. 
Něco mě tvrdě udeřilo do zad. Prolétla jsem vzduchem a 
narazila do jednoho ze sloupů. Hned nato mi nad hlavou 
přeletěl dračí ocas a mě zasypala sprška kamení. Napadla mě 
poslední možnost, jak uniknout smrti - zemřít. Zůstala jsem 
tedy ležet na zemi a předstírala že mě kameny zabily.

Oči jsem nechala zavřené a čekala jsem, co udělá drak přede 
mnou. Monstrum přešlo ke mně a já cítila smrad, který mu 
vycházel z tlamy. 

Bohové nade mnou drželi ochrannou ruku i teď a já unikla 
smrti. Obří tělo se pomalu sunulo dál ode mě.

Štěstí ale nemělo dlouhého trvání. Něco mě uchopilo za 
nohy a já rychle otevřela oči. Drak mě chytil jednou tlapou a 
chtěl mě na místě sežrat. Rychle jsem bodla mečem do jednoho 
z pařátů. Meč naštěstí bestii aspoň škrábnul a ta mě pustila zase 
na zem. Několik kapek dračí krve mě postříkalo i na obličeji a 
já je v nestřeženém okamžiku spolkla. Celým mým tělem 
projela křeč. Probudila se ve mně žízeň po krvi a vzdor, který 
ze mě vyprchal, se znovu rozhořel. Moje ruce začaly žhnout. 
Odhodila jsem meč na zem a rozběhla se přímo proti drakovi. 
Všechno okolo sebe jsem vnímala jen napůl. Drak byl teď na 
mě příliš pomalý. Pravou rukou, na které narostly drápy, jsem 
sekla do dračího břicha. Měkká část drakova těla byla jedinou 
slabinou na jeho těle. Moje ruka mu zajela hluboko do těla. 
Ozval se řev plný bolesti a mě znovu zasáhlo něco tvrdého. 
Znovu jsem ochutnala dračí krev. Hlad po krvi ve mně ale 
naopak sílil a já byla zuřivější než kdy předtím.

Dračí pohyby byly pomalejší a pomalejší. Vyskočila jsem 
do vzduchu a chytila se dračího krku. Levou rukou jsem 



praštila do dračího oka. To jsem úplně zničila.
Rychle jsem uhnula před tlapou, která mě chtěl zabít a 

rukou praštila do zbývajícího oka. Drak se slepý rozeběhl 
chodbou. Přitom srážel sloupy a rozdupával uvolněné kameny. 
Držela jsem se na jeho hřbetě a čekala až zpomalí nebo úplně 
zastavý. Bestie přešla do trysku a rozepjala křídla. Ta tloukla o 
kamené zdi. Tvora se zmocnila agonie a bůhví kam míří, jestli 
má nějaký cíl.

Najednou jsme skončili v prázdném prostoru. Drak zamával 
křídly, ale ta byla rozmlácená a draka proto neudržela.

Oba jsme se řítili přímo do propasti. Nevím, jak dlouho jsme 
padali, ale mně to připadala jako věčnost. Nakonec jsem se 
zaradovala, protože před námi byla vodní hladina.

Mohutné tělo rozrazilo vodní stěnu a já rychle plavala dál do 
monstra.

Drak ocasem i křídly tloukl do vodní hladiny a snažil se 
udržet na hladině. Síly mu ale ubývali a nakonec zmizel ve 
tmavé vodě. Jen stopy krve ukazovaly, kde zmizel tento 
majestátní tvor. Plavala jsem směrem ke skalám, s nadějí, že 
tam najdu nějaký východ. Nakonec jsem narazila na úzkou 
chodbu a nešla jsem dovnitř.

Dlouho jsem šla rovně a bála se, že chodba nikam nevede. 
Po čase jsem ale začala stoupat a já nabírala novou naději.

Věděla jsem, kde je Meč Titánů. Celou tu dobu ho strážil 
lesní lid. Dryády uctívaly titány jako bohy, a tak jsem se 
řádkům, které jsem četla, ani nedivila. Dávaly smysl a já 
litovala, že mě to nenapadlo dřív.

Strážily svoje lesy a čekaly na příchod jejich ochránců. Ti 
ale stále nepřicházeli.

Musím jen vymyslet, jak od nich zbraň dostat. Nikdo mi 
neuvěří, že jsem upírka, která pro vlastní prospěch chce 
zachránit Agantu. Až mě spatří, na místě mě zabijí. Taky bych 
jim mohla les vypálit a z ruin potom sebrat meč.

Sice by se mi takové řešení zamlouvalo, ale musela jsem 



ještě vymyslet něco jiného. Vešla jsem do širší chodby, a 
nakonec jsem narazila na schody. Zrychlila jsem krok a 
vyběhla nahoru.

Do očí mě udeřily sluneční paprsky. Nebeské těleso 
způsobovalo muka mým očím. i tak jsem ale měla radost, že 
jsem venku. Stála jsem na nějaké skalní římse. Okolo mě bylo 
království ledu a pod sebou jsem viděla zmrzlé pláně a skřetí 
města.

Během pouhých pár úderů srdce mi došlo, kde jsem. Našla 
jsem další východ z Aganty. Prošla jsem hory, které dělily 
Agantu od zemí na severu a dívala se na území, kde vládla 
temná moc pevnou a krutou rukou. Zde vládlo jen právo 
nejsilnějšího.

Pomalu jsem začala sestupovat dolů. Zpátky do říše 
trpaslíků se dostat nemůžu. Musím teď projít temným městem. 
Existovalo jen málo východů z Aganty a já narazila na jeden, o 
kterém moc tvorů nevědělo. Trpaslicí chtěli nejspíše dobít 
druhou stranu hor. Nebo mohl chodbu prorazit nějaký démon? 
Na trpaslíka byla příliš úzká a vysoká. Národ z hor by něčím 
takovým neprošel.

Všude padal sníh a já viděla jen na pár kroků před sebou. 
Zamířila jsem k nejbližšímu městu. Budu se vydávat za vojáka 
temné říše. Snad mi takový plán vyjde.

Na druhé straně hor by nikdo nečekal nepřátelského špeha. 
Kdo by se dostal přes temné město. Žádný elf, ani trpaslík. 
Upíři vždy sloužili zlu a já byla jen výjimkou, s níž většina 
tvorů už ani nepočítá.

Vesnice ležící naproti mně patřila skřetům. Už z dálky jsem 
cítila zápach, který se nedal s ničím jiným zaměnit. Domy byly 
většinou postavené z tmavého dřeva a visely na nich 
nejrůznější kůže, které měli zabránit, aby se zima dostala na 
obyvatele uvnitř.

Skřeti okolo mě si mě nevšímali. To jsem nečekala. 
Zabušila jsem na dveře jednoho z domů. Otevřela mi skřetí 



žena s dítětem v náručí. Rychle jsem se ubránila tomu, aby se 
mi v obličeji ukázalo zhnusení. Malé dítě bylo míšencem mezi 
elfem a skřetem. Obličej byl divokou směsicí obou ras. Pořád 
ale více podobné elfům. Úzký obličej měl nezvykle protáhlou 
dolní čelist. Všechno bylo podivně pokřivené. Rychle jsem se 
podívala do obličeje ženě přede mnou a snažila se nedívat na 
bytost v její náruči. 

Jak se jí vůbec povedlo spojit své tělo s elfem. Skřetí samci 
někdy násilím znásilňovali lidské ženy, ale zkřížení elfů a 
skřetů jsem tedy neslyšela.

Žena se jmenovala Gatalind. Pozvala mě dovnitř do svého 
domu. Vešla jsem a podívala se po malém domě. Byl prostě 
zařízený.

Žena měla více potomků, ale nikde jsem žádného neviděla.
Dozvěděla jsem se, že se nacházím v jedné z čistě skřetích 

vesnic. Těch tu bylo mnoho. Skřeti zde totiž už mnoho let 
nemuseli bojovat a jejich věčný život nic nenarušovalo.

Žena odhrnula jeden ze závězů u zdi a já vyděla malý 
výklenek, ve, kterém leželo skřetí dítě. Bylo jen o něco málo 
starší než míšenec. Tohle, ale vypadalo na čistokrevného 
skřeta. Chtěla jsem se Gatalind zeptat na její potomky, ale 
nevěděla jsem, jak to udělat tak, abych jí neurazila. Nakonec 
jsem se zeptala na jejího druha. Řekla, že toho zabil medvěd, 
když byl na lovu. Žena si pak našla nového druha.

Skřeti museli přepadnout nějaký skřetí tábor nebo na této 
straně hor existovali skřetí otroci. Na to jsem se hned zeptala a 
dozvěděla se o trzích, kde se dali koupit všechny rasy 
zastoupené v Aganty. Mohli jste koupit lidské otroky, stejně 
jako elfí nebo trpasličí.

Opravdu jsem si byla jistá, že jsem na druhé straně hor. 
Tady to bylo úplně jiné než v Aganty.

Gatalind mi navrhla, že se společně na zvláštní trhy 
podíváme. Myslela si, že pocházím z některého východního 
města. Na východě této země žili upíři. Vyrazily jsme z domu a 



šli do středu vesnice. Už z dálky jsem slyšela křik otroků.
Zajatci byli drženi v malých klecích a navzájem do sebe 

strkali. Skřeti se jim smáli. Bestie přede mnou vzala kámen a 
hodila ho po jenom z otroků. Ihned se ozval vzteklý řev a do 
mého zorného pole vběhl skřet. Podle jeho nadávek to byl 
majitel zasaženého otroka. Klackem začal mlátit do znatelně 
menšího skřeta. Prošly jsme s Gatalind okolo nich a nešímaly 
si jejich souboje. Do života skřetů patřily souboje a vraždění 
stejně jako je to u lidí s jídlem.

Proto se nikdo nad rvačkou nezastavil a pokračoval v 
prohlížení otroků.

Začala jsem přemýšlet nad vlastním otrokem. Skžetí způsob 
života se mi začínal líbit. Každý obyvatel vesnice měl zajatce, 
který mu sloužil. Dokonce i nejchudší obyvetl si mohl dovolit 
svého sluhu. Při nedostatku majetku, ale musel sáhnout po 
starších lidech , nebo nemocných. Skřeti si vůbec necenily 
života lidí.

Po čase se mi, ale trhy zhnusily. Rychle jsem nakoupila 
zásoby a vyšla z vesnice.

Přemýšlela jsem nad tím zvláštním divadlem a pokračovala 
směrem k temnému městu. Podle slov Gatalind jsem měla 
narazit ještě na jednu vesnici kde se dali koupit bitevní vlci. 
Taot zvířata se vyznačovala velkou silou a velikostí koně. 
Někteří na jejich jezdily do bitvy nebo na lov.

Zatím jsem pokračovala po svých. Únavu jsem už necítila a 
okolí se nedalo srovnat s tím co bylo na druhé straně hor. Zde 
vládla zima, ale ne smrt. Všude jsem viděla stromy. Někde i 
nízká křoví, která se v zimě snažila přežít. Vypadalo to, že po 
dobití země se temná moc stáhla a dovolila životu aby se na 
území vrátil.

To co mi, ale vyprávěla Gatalind jsem Aganty nepřála. 
Udivilo mě, ale jak velké území zlo zničilo. Vojsko, které bylo 
v mé zemi, bylo obřích rozměrů, ale i tak zde bylo spousty 
vojáků, kteří se ještě do bitev nezapojily.



Temná moc velela velkému množství skřetů. Většímu než si 
lidí v Aganty celou dobu myslely.

Vešla jsem do malého lesíků a vzpomněl si na alchimy. Co 
se s nimi asi stalo? Nevěděla jsem, jestli jim mí upíři přišli na 
pomoc, ale doufala jsem, že se dostali co nejdál. Budu jejich 
pomoc potřebovat i při dalších bitvách.

Znovu jsem si vzpomněla i na Jolosina. Čím dál tím víc 
jsem cítila stesk po něm. v mysli se ukázalo něco s čím jsem už 
ani nepočítala, něco na co jsem nečekala.

To, ale muselo zatím stranou. Musela jsem se soustředit na 
něco jiného. To mi, ale nezabránilo abych si nesedla do sněhu a 
nesoustředila se na jeho osobu. Chtěla jsem mu předat zprávu, 
stejně jako když přivolávám svoje upíry k sobě. Vyslala jsem k 
němu své myšlenky a znovu se postavila na nohy.

Doufala jsem, že se moje myšlenky dostali až k němu.
Vyšla jsem ze skrytu stromů a v dálce viděla vesnici. 

Dřevěné palisády dávali na vědomí nově příchozí, že tady ještě 
stále čekají na útok nepřátel. Mě to připadalo zbyteční. Už 
strašně dlouho neprorazila žádná síla hradby temné říše. Tomu, 
ale bude brzy konec. Na zasněžených polích nerostlo vůbec 
nic. v jiných časech tu to, ale muselo být plné života. Došla 
jsem k bráně a čekala na stráže.

K mým uším dolehl hlas nějakého skřeta. Zakřičela jsem 
stručnou odpověď a brána se otevřela. Cestu mi zastoupily tři 
vojáci. Několikrát prošli okolo mě a pak mě naznačily abych 
šla dál.

Jak snadno bych je mohla zabít. Ted jsem, ale nemohla nic 
udělat.

Šla jsem směrem k náměstí. Vždy to bylo po nejširší cestě. 
Všechny skřetí vesnice byli strašně podobné.

Cestou jsem slyšela křik a štěkot. Zvuky, které mi řekly, že 
jsem tu správně a že tu narazím na bojové vlky. Takových 
stvoření bylo v Aganty málo.

Okolo mě byly stánky a klece, i tady se prodávali otroci, ale 



vedle mříží tu byli i kamenné sloupy, ke kterým byla přivázaná 
mohutná zvířata.

Bestie se natahovali po okolo jdoucích obyvatel. Přešla jsem 
k jednomu skřetovi a ukázala mu zlaté mince, které jsem nosila 
sebou. Nemusela jsem nic říkat a hned ke mně přivedl zvíře 
obřích rozměrů. Do rukou mi podal řetězy, které končily u 
obojku zvířete.

Nasedla jsem a pomalu se rozjela zpět do ulic. Vlk reagoval 
i na nejmenší pohyb. Bylo to něco úplně jiného než jet na koni. 
Hřebci jsem musela jasně ukázat kam má jet. Tady, ale stačilo 
abych jen naznačila.

Trochu jsem zrychlila a dojela zpět k bráně. Strážní otevřeli 
bránu a beze slova mě pustily ven. Vypadalo to, že kontrolují 
jen ty co chtěli do vesnice, ale už ne ty co šli z vesnice ven.

Vrátila jsem se na cestu a povolila řetězy, kterými jsem 
stahovala obojek zvířete. To vyrazilo dopředu a já mohla 
obdivovat jeho pohyby. Zvíře našlapovalo jinak než koně. 
Tlapy přesně dopadaly na zem, a tak jízda byla pohodlnější i 
pro jezdce.

Vlk si užíval rychlost, pohazoval hlavou a přeskakoval malé 
překážky. Musím uznat, že i mě se to líbilo, a tak jsem nechala, 
ať si tvor hledá sám cestu a přemýšlela, jak ho pojmenuji. 
Zatím jsem, ale nic nevymyslela. Při západu slunce, jsem 
navedla zvíře zpátky na cestu a pokračovali jsme směrem k 
temnému městu. Zatím jsem neviděli nic než hory v dálce. 
Přibližně ale věděl, kde by se měly nacházet věže a brána.

Bránou mě určitě pustí, o tom jsem nepochybovala, ale i tak 
jsem byla neklidná.

Někdo by mě mohl poznat. Některý z vlkodlaků, s, kterými 
jsem byla na výpravě.

Město, ale bylo moc velké a tak mi něco takového připadalo 
nepravděpodobné.

Před mýma očima se objevovaly první věže. Už jsem byla 
blízko cíly.



Pobídla jsem vlka k větší rychlosti a brzy jsme stáli před 
bránou. Dva obři mi vyšli vstříc. Beze slova se, ale vrátily k 
bráně a otevřeli jí. Upír na takovém zvířeti nebylo nic co by 
museli zadržet nebo zabít. Na mé tváři se ukázal náznak 
úsměvu a já pomalu vjela do brány. Na druhé straně mě čekalo 
město. Vysoké černé budovy a zdejší obyvatelé tvořily hlavní 
sílu temné moci. Zde bylo vše připraveno k boji. Prakticky i 
hned mohlo vypochodovat vojsko a zničit polovinu Aganty.

Projížděla jsem dál a hledala někoho koho bych se mohla 
zeptat. Vymyslela jsem si příběh, na jehož konci jsem se měla 
dozvědět jak dopadl přepad alchimů. Našla jsem jednoho 
démona, který stál na ulici. Na jeho tváři byl úsměv, který u 
takového stvoření vypadal krutě. Pokusila jsem se mu úsměv 
oplatit a přátelsky jsem na něj kývla rukou. Tvor mi pozdrav 
oplatil a udělal pár kroků ke mně. Začala jsem hned mluvit i 
když jsem chtěla skrýt netrpělivost.

Slyšela jsem, že nějací goblini a nejspíše i upíři přepadli 
město. Jak daleko došli. Odpověď se mi líbila. Upíři i 
alchimové se prý ještě stále drželi u bran. Oba národy bojovali 
bok po boku a temné město je nemohl tak rychle zničit. Dávalo 
se, ale dohromady vojsko, které by je mělo všechny pobít. 
Řekla jsem, že se musím podívat z hradeb, co se stalo a jela 
jsem dál.

Trvalo mi příliš dlouho než jsem dojela k bráně. Obři mi jí 
hned otevřeli a já už zdálky viděla ohně. Musela jsem je 
varovat a odvést pryč.Temné město už nemělo trpělivost s 
nepřáteli u brány a chtělo je zničit. Modlila jsem se ke všem 
bohům aby tam byl i Jolosin a Inna. Na dívku jsem si 
vzpomněla až teď. Rychle jsem se klusem blížila k táboru. 
Vstříc mi vyšel jeden z upírů. Na sobě měl zbroj, kterou stáhl z 
těla nějakého skřeta.



13. kapitola

Rychle jsem se představila a zeptala se na Jolosina. Voják mi 
neodpověděl. Otočil se ke mně zády a něco zakřičel. Chvíli 
jsem váhala, jestli nemám upíra na místě zabít, ale pak jsem 
viděla, kdo mi přichází naproti. Na svůj úmysl jsem úplně 
zapomněla. Přede mnou stál Jolosin i Inna. Dívka držela v 
náručí malý uzlíček, kterému jsem zatím nevěnovala žádnou 
pozornost. Místo toho jsem objala Jolosina. Strašně dlouho 
jsme jen stáli u sebe. Nic se nezměnilo. Za celou tu dobu co 
jsme se neviděli. Až potom jsem se podívala na Innu. Žena 
odhrnula kousek látky a ukázala mi nemluvě, které držela. 
Jolosin se usmál a ve mně na chvíli vzklíčilo podezření. Možná 
až moc tvrdě jsem se zeptala čí je to dítě.

Inna se usmála a hned poznala na co myslím. Hned mi řekla 
o svém druhovi, upírovi, kterého potkala mezi vojáky. 
Oddychla jsem si a znovu objala Jolosina. Společně jsem přešli 
k táboru a já začala vyprávět vše co mi řekl démon v temném 
městě. Inna šla říct vojákům aby tábor rozbily. Měli jsme odjet 
co nejdřív.

Řekla jsem Jolosinovi, že jsem si chvíli bála, že je dítě jeho. 
Když jsme se loučily díval se na Innu podivným pohledem. v 
jeho tváři se objevil pobavený výraz a ihned mě ujistil, že mi 
byl celou dobu věrný. Společně jsme vešli do jednoho ze stanů 
a políbily se, to bylo jediné co jsme zatím mohli. Rychle jsme 
museli odejít z dosahu temného města. Pořád jsem, ale 
nemohla zapomenout na osud Aganty. Společný život přijde, 
až když bude země zachráněna. Rychle jsme vyšli opět mezi 
vojáky a společnými silami rozebrali zbytek stanu. Alchimové 
pobíhali mezi většími upíry a pomáhali všude kde bylo potřeba. 
Našla jsem i dva zbývající náčelníky tohoto národa. Bohužel 
byl jeden z nich zabit, při útoku na hradby. Upíři ani alchimové 
neutrpěli velké ztráty, a tak dopadlo vše lépe než jsme všichni 
čekali. Celá armáda měla nejdříve dojít zpátky do skrytů lesa a 



potom pokračovat dál na východ. Lesem se dalo projít až těsně 
k hranicím temné říše. Pak budeme pokračovat dál až do lesa 
dryád. Vyšli jsme po cestě a už zdálky hledali stromy, pod 
kterými budeme aspoň na krátkou dobu v bezpečí. Při západu 
slunce nad námi proletěl jeden z démonů. Postupovali jsme 
moc pomalu. Pobídla jsem všechny k větší rychlosti. Všichni 
začínali být už unavení, ale nemohli jsme se zastavit. Vojsko 
nepřátel jsme už mohli mít za zády a na otevřeném poli by nás 
pozabíjely všechny. Při východu slunce jsme v horách viděli 
první praporce temného města. Vojsko nás pomalu dohánělo. 
My jsme byli už na dohled skrytu stromů, a tak jsem se musela 
rozhodnout. Chtěla ochránit svojí malou rodinu, ta byla teď na 
prvním místě. Vzala jsem si jeden z novů a shodila z něj 
všechno, co na něm bylo. Několik upírů se začalo ptát, na to co 
se děje, ale já jim neodpovídala. Až když jsem řekla Jolosinovi 
a Inně aby vylezli na vůz. Řekla jsem zbylým upírům, co mám 
v úmyslu. Nikdo už neřekl ani slovo proti. Měla jsem armádu, 
která by pro mě zemřela a to se možná teď i stane.

Vůz se dal do pohybu a já popoháněla koně k větší rychlosti. 
k našemu vozu přilétli dva démoni a začali nalétávat na koně. 
Jejich drápy se zvířatům bořila do masa a přiváděla je k 
šílenství. Bála jsem se aby se celý vůz nepřevrhl.

Jolosin vytasil meč a snažil se jim démony odehnat. Inna 
skrývala dítě a chránila ho vlastním tělem. Naštěstí jsme brzy 
vjeli do skrytů stromů a démoni se vrátily zpátky na planinu 
aby se připojily k bitvě s naším vojskem. Jeden z koní klopýtl a 
celý vůz se zakymácel.

Zvíře vzdalo svůj boj a ve zpřímeném postoji ho už drželi 
jenom postroje, které mu nedovolily aby padnul na zem. 
Seskočily jsme z vozu a dál pokračovali po svých. Dítě Inny 
začalo brečet, dětský křik se rozléhal mezi tichými stromy a já 
začala být pomalu nervózní. Nevěděla jsem, co žije ve skrytu 
zdejších stromů a nechtěla jsem, aby si to jako cíl vybralo malé 
dítě. Hlavně když jsem Innu brala skoro jako vlastní dceru. 



Takže vlastně to malé bylo moje vnouče. Musela jsem se 
zasmát. Jolosin na mě udiveně pohlédl. Hned jsem mu 
vysvětlila co mi prolétl hlavou. Inna se nejdříve usmála, když 
slyšela, že je pro mě jako dcera, ale při myšlence, že by její dítě 
mohlo být moje vnouče se všichni zasmáli. Smích byl 
nezvyklý, v tomto kraji a za takových časů, a tak jsme se 
zasmáli všemu, u čeho to aspoň trochu šlo. Nikdo z nás 
nepočítal čas, takže jsme si vesnice všimly až když jsme do ní 
přišly. Vypadala podivně, bez alchimů. Prázdná jakoby v ní 
řádil mor. Všichni vyšli do bitvy a možná tam i všichni 
naleznou smrt. Ukázala jsem stan kde jsem několik dní žila a 
všichni jsme tam společně vyšli.

Inna na mě mrkla a hned vyšla ven. Moc jsem jí ani 
nevěřila, že by se chtěla jen projít. Neřekla jsem, ale nic a 
počkala jsem až vyšla ven. Pak jsem si sedla blíž k Jolosinovi a 
pohladila ho po noze. Ten mi dotek oplatil a dal mi polibek. 
Druhou rukou mě pomalu objal. Pomalu jsem mu rukou přejela 
po břiše. Konečně jsem měla svou lásku u sebe. Ne vedle sebe, 
nebylo to to samé jako kdyby jen ležel vedle mě. Já ho měla 
opravdu u sebe. Oba jsme si lehli na podlahu..... 

Ani jsme si nevšimli, kdy se vrátila armáda goblinů a upírů. 
Přišly jsme na to až když si jeden z upírů odkašlal těsně před 
vchodem do našeho stanu. Usmála jsem se. Jolosin si rychle 
oblékl kalhoty a šel zjistit co upír chtěl. Za chvíli byl zpátky a 
řekl mi, kolik vojáků se vrátilo. Čtvrtina naší armády byla 
mrtvá. Bylo jen pár zraněných a ti si z boje neodnesou nic 
trvalého.

Do stanu pomalu vešla Inna. Od alchimů dostala novou 
deku, která byla pro její dítě. Alchimové měli radost ze svého 
vítězství a s námi třemi zacházeli jako s knížaty. proto jsme 
měli v úmyslu pár dní zůstat ve vesnici, než všichni vyrazíme 
opět na cestu.

Inna dostala vlastní stan. Až do teď jsem neviděla jejího 



druha, ale nechtěla jsem se jí ptát. Tušila jsem něco špatného a 
tak jsem zeptala Jolosina, když jsem si byla jistá, že je dívka 
daleko od nás a nemůže nás slyšet. Jolosin mi řekl, že se její 
druh ztratil. Při jednom u útoků skřetů. Nikde nenašli ani jeho 
mrtvolu a nikdo nevěděl, jestli ještě žije.

Bylo mi dívky líto, cítila jsem se podobně když jsem 
nevěděla kde je Jolosin.

Řekla jsem muži o svém strachu. Nechtěla jsem aby šel se 
mnou, ale také jsem o něm chtěla vědět. To byli dvě 
neslučitelné věci, které se, ale musí vyřešit.

Nechtěla jsem ho ztratit při nějakém boji, ale jak vysvětlíte 
muži, že jeho, žena bude bojovat a on má sedět v klidu doma? 
Většinou to bylo naopak a já musela uznat, že to tak v jiných 
životech a jiných rodinách nefunguje.

Zatím jsme chtěli společně vyjet z lesů. Temné město na mě 
za nějaký čas zaútočí a tak jsme je chtěli opustit. Mohli jsme 
ale také alchimům pomoci, ale natrvalo by jsme lesy 
neubránily. proto jsme je chtěli přemluvit aby jeli s námi.

Tento plán, ale také nevyšel. Náčelníci návrh zamítli. 
Nastal, ale den našeho odchod a mi museli vyjet. Dostali jsme 
plno darů a příslib, že na nás budou čekat. Vojsko upírů jsme 
nechali zatím v lese. Pokud budeme naší armádu potřebovat , 
mohli jsme jí kdykoliv přivolat. Ted by nám, ale vojsko nebylo 
užitečné , spíš naopak. Ozbrojenci by ještě dryády podpořily v 
úmyslu nás všechny pobít. Já jela na Sardai. Tak jsem 
pojmenovala svého vlka. Jolosina a Inna jeli na koních, které 
dostali od upíry. Spousty z našich vojáků mělo koně. Chtěli se 
co nejrychleji dostat za námi.

Nasedli jsme a vyjeli po cestě, kterou nám ukázali 
alchimové. Dny pomalu plynuli a mi jeli napříč lesem. Nechtěli 
jsme z bezpečí lesa vyjet moc brzy. Podle slov našich spojenců 
tu nežilo nic, co by nás chtělo zabít. proto jsme šli bez 
nějakých potíží. Při východu slunce jsme byli už daleko od 
vesnice. Tiše jsme si vyprávěli všechno co jsme zažily.



Jolosin s Innou se po našem rozloučení jeli schovat do 
jiného města. Tam nějaký čas žily až narazily na další upíry. 
Tam si dívka našla svého druha. Potom slyšeli zavolání do 
bitvy, ale když přijeli, byla jsem už zase na cestě. Nějaký čas 
zůstali v pevnosti. Potom přišlo mé druhé zavolání a oni rychle 
vyjeli s nadějí, že tam budu. Čekalo je, ale další zklamání, když 
našli jen hordu podivných goblinů. Řídily se, ale mojí zprávou 
a pomohli jim v boji. Poté se utábořily před hradbami a chtěli 
se bránit dokud to jen půjde. Pořád čekali až přijdu, i když 
nikdo nečekal, že projdu branou temného města. Já jsem potom 
vyprávěla co jsem viděla na druhé straně hor i o boji s drakem.

Společně osvobodíme Aganty a pak si vytvoříme vlastní 
říši. Na severu bylo spousty místa, nebo spíše bude, až jí 
zbavíme zla, které se uhnízdilo a zapustilo své černé kořeny.

Vyjeli jsme z nehlubších částí lesa a pomalu jsme se blížily 
z území kde ještě temná říše nevládla. Tam najdeme i další 
lidskou vesnici a les u v jehož středu by měla být říše dryád. 
Nikdo tam už spousty let a tak vlastně nikdo nevěděl jak se k 
dryádám chovat, ani jestli jsou na straně dobra nebo zla. Inna 
dokonce tvrdila, že se lesní lid nepřidal ani na jednu stranu a 
zkrátka válčil proti všem. Měli svůj les a ten si chránily před 
vetřelci a nezáleželo jestli to byl elf, trpaslík, člověk nebo upír. 
Takového postoje jsem se bála nejvíce, ale nic sem nedala 
najevo. Vyjeli jsme ze skrytu stromů. Krajina už byla živější, 
vzduch voněl. Pomalu jsem se nadechla. Život jakoby proudil i 
do mého nemrtvého těla.

Planina před námi nám ukazovala kde vládce temná moc a 
kam její moc zatím nesáhá. Tráva byla na několik místech 
suchá, ale i několik kroků dál se už zelenala jasnou barvou a 
životem. Nikde ani stopa po zlu. Jeli jsme dal a vjeli do malého 
lesa. Nejspíš to bude jen pár stromů, které tu rostou. Nemohli 
jsme být ještě u divokých lesů dryád. proto jsme opět nedrželi 
hlídky ani se moc nedívali okolo sebe. Při západu slunce jsme 
dojeli na konec lesa. Postavily jsme malý tábor. Nechtěli jsme 



do vesnice přijet v noci a ani jsme vlastně nespěchali. Pořád 
jsme totiž nevymyslely jak z dryád dostaneme meč.

Inna se postarala o dítě. Vzpomněla jsem si na schopnost 
dívky, proměňovat s v kočkovitou šelmu. Řekla mi, že jí dítě 
zatím nezdědilo, nebo spíš neví, že by se umělo proměňovat. 
Zdědilo, ale něco od upírů a něco od lidí. Slunce dítěti 
nevadilo, ale dokázalo pít krev. Ani jsem se neptala jak tuhle 
schopnost u dítěte zjišťovali. Měla jsem ale představu, v které 
jsem se nechtěla ujišťovat.

Odešla jsem pár kroků od díky, ale lehla si k ohni.
Při východu slunce jsme tábor rozbily a vyrazily směrem k 

vesnici. Cestou jsme neměli žádné problémy. Napadlo nás, že 
to, ale není zase až tak normální, jak jsme si ze začátku 
mysleli. Zlo se roztahovalo jako mor po celé zemi. Proč tuhle 
krajinu nechalo být? Vlastně jsme nikde nezjistily žádné 
zprávy o tom, že by zlo vyslalo nějaké vojsko. Naposledy 
chtělo temné město zabít krále Aganty a teď se nic neděje.

Byli jsme rádi za vesnice, které nikdo nevypálil, ale nebyla 
to věc s, kterou by jste se setkali v Aganty za takových časů. 
proto jsme s radostí vjeli přímo do ulic, mezi domy. Lidé se 
nejvíce dívali na mého bitevního vlka. Upíra, nebo cokoliv 
podobného člověku, na tom viděli asi poprvé. Nikdo, ale nic 
neřekl ani nás nezdržoval v cestě. Rozhlížela jsem se po lidech 
a hledala někoho koho bych se zeptala na to jak pokračuje boj 
krále.

Na jedné s ulic stál osamoceně jeden muž. Vypadal na 
knížete, nebo jinak vysoce postaveného člověka. Jeho oblečení 
stálo asi stejně jako menší domek v temném městě. v obličeje 
byl, ale bledý a vypadalo to, že něco hledá. Sesedla jsem ze 
Sardaie a přišla k muži.

Byl to obchodník jménem Lonik. Při východu slunce byl 
přepaden démony a ti mu unesli dceru.

Více jsem z jeho vyprávění nevěděla. Muž mírně koktal. 
Pokud jeho dceru unesli vojáci temného města, pak jsem to 



muži ani nezazlívala. Bestie dokázali na nevinných lidech 
provádět strašné věci. Sama jsem myslela na to co by mohli 
malé dívce provádět.

Podle vyprávění to bylo ještě dítě.
Vrátila jsme se k Jolosinovi a řekla mu o muži a tomu co se 

mu stalo. Inna šla hledat nejbližší hostinec a my jsme šli hledat 
dívku. Nevěděli jsme nic o tom kam démoni odletěli. Ptali jsme 
se lidí a jejich popisy se shodovaly, a dokonce i místo, kde se 
ztratily z dohledu. Šli jsme tím směrem. Skály za vesnice, ke, 
kterým jsme šli, byli dobrým úkrytem pro nejrůznější zvěř, ale 
posly temného města bych tak blízko lidí nečekala.

Pokud jim velel někdo jiný, našli si obydlí kdekoliv, ale 
jinak byli radši hluboko v lesích. Ne ve skalách jen několik 
kroků od prvních domů. Našli jsme cestu a pomalu vyšli 
nahoru. Rozhlíželi jsme se a hledali jakoukoliv stopu po malé 
dívce. Uslyšeli jsme nějaké podivné zvuky. Jolosin udělal pár 
kroků a rukou přejížděl po skále. Šla jsem ke stejnému místo a 
uviděla rýhy, které byli v kameni. Uměle upravený kámen, 
nebyl ani nějak skrytý. Společnými silami jsme zatlačily a před 
námi se otevřela jeskyně. Vešli jsme dovnitř, nikde jsme 
neviděli nic živého. Jen jedna místnost vytesaná ve skále. 
Stěny byly vyhlazené, ale za mistrovstvím trpaslíků to stálo 
hodně daleko.

Dál jsme jít nemohli a tak jsme zase vyšli ven. Žádné stopy 
po démonech ani ztracené dívce. Kámen, který strážil vchod se 
vrátil na své místo akorát ve chvíli, kdy jsme uslyšeli temné 
zavrčení. Před námi stál černý okřídlený démon. Roztáhl křídla 
a rozletěl se přímo proti nám. Já i Jolosin jsme vyskočily do 
vzduchu a zaútočily jsme na protivníka, každý z jiné 
strany.Mojí ráně se nepřítel vyhl, ale druhý meč mu usekl celou 
levou paži.

Černé tělo pokryté šupinami narazilo do skály. Obličej se 
zdeformoval a samotná síla nárazu připravila démona o život.

Šli jsme dál a hledali něco dalšího. Stezka, ale po pár 



krocích skončila a dál nevedlo už nic. Stáli jsem před rovnou 
skalní stěnou. Až nepřirozeně rovnou. Pomalu jsem zvedla 
ruku a přejížděla po kameni. Našla jsem místo jaké jsem 
hledala, otočila jsem jeden kamínek. Ten vypadal, jako by měl 
každou chvíli vypadnout ze skály, po otočení se ale celá stěna 
dala do pohybu. Kámen se začal vlnit jako když hodíte něco 
těžkého na vodní hladinu.

Stezka se protáhla a my viděli malou rokli. Mezi kamením 
stál další démon a díval se na nás udiveným pohledem. Jolosin 
udělal několik kroků dopředu a pomalu čekal co se bude dít 
dál. Bytost roztáhla velká křídla a rozletěla se přímo k nám. 
Tasila jsem meč a začal nerovný souboj. Protivník byl ještě 
napůl překvapený z toho, že někdo našel stezku, kterou nejspíš 
skryli sami démoni.

Probodla jsem protivníkovi břicho. Na moji zbroj dopadlo 
několik kapek krve a cosi žlutého - o to jsem se nezajímala. 

Jolosin se ujal vedení a sestupoval dál do rokle. Po několika 
krocích se zastavil. Podívala jsem se směrem, který sledoval a 
uviděla ztracenou dívku. Démoni jí připoutali řetězy ke skále.

Přešla jsem k ní a osvobodila ji s pout. Moje síla byla dost 
velká abych, železo roztáhla jen rukama. Dívka byla napůl v 
bezvědomí. proto jí Jolosin nesl v náručí. Pomalu jsme 
sestupovali stezkou zpátky do vesnice. Inna na nás čekala mezi 
prvními domy. Našla hostinec i pokoje pro nás všechny.

Svoje dítě měla sebou, zavinuté v tmavé dece. Společně 
jsme vešli do vesnice a já předala dívku jejímu otci. Pořád byla 
ještě napůl v bezvědomí.

Prošli jsme mezi domy a Inna nás vedla směrem k malému 
hostinci.

Vešli jsme do malé místnosti, která sloužila jako výčep. 
Hostinský byl vysoký muž, s obličejem, který přestál už 
několik rváčem. Nos vypadal jako dvakrát zlomený a na 
tvářích měl dvě jizvy. Inna na muže zamávala a pak si vzala 
dva klíče. Jeden nám dala a všichni jsme společně vešli do 



prvního z nich. Dívka si sedla do jednoho z křesel u okna a já 
se dívala okolo sebe. Byli tu jen dvě postele, křesla a malý 
stolek. To, ale stačilo abychom tu přespali a co nejdřív se dali 
na cestu do lesa dryád. Přešla jsem k dívce a podívala se na její 
dítě. Do této doby jsem si na to neudělala čas. Příliš jsem 
spěchala. Vzala jsem ho do náruče a do v mých očích se 
zrcadlily slzy. Pořád jsem se dívala na dítě, ale nevěděla jsem 
co mi na něm vadí. Dlouho jsem se dívala na malý obličej než 
jsem si toho všimla. Nemluvně mělo stejné oči jako Jolosin. 
Nešlo o pouhou podobnost, to byli oči mého druha. Otočila 
jsem se a zeptala se Jolosina jestli je dítě jeho. Znovu se mě 
snažil přesvědčit o tom, že není, ale já v jeho tváři poznala 
strach. Pot se mu řinul po tváři a já poznala, že se mi snaží lhát.

Na Innu jsem se ani nepodívala. Dítě jsem položila na postel 
a vytasila meč. Teprve až když jsem udělala dva kroky 
dopředu, napadlo dívku co chci udělat. Rychle vstala z křesla. 
Já jsem, ale vykopla levou nohou a srazila jí zpátky do křesla. 
Zůstala sedět a jen se nevěřícně dívala. Udělala jsem dva kroky 
k Jolosinovi a bodla jsem. Muž chtěl na poslední chvíli útok 
odvrátit, ale až do poslední chvíle nevěřil, že něco takového 
udělám, a proto jeho obrana přišla až moc pozdě. Probodnutý 
se skácel k mým nohám. Sklonila jsem a sedla si vedle něj na 
zem. Dívala jsem se leží na zemi, ale stále neumírá. Upíři 
vydrželi i těžké rány, které by člověka dávno zabily. Je hodně 
věcí, které dokážu člověku odpustit, ale tohle jsem už nemohla. 
Já budu vládnout upírům, a tak jsem si nemohla dovolit 
pochybovat o muži, který bude po mém boku.

Pomalu jsem meč vytáhla se zející rány a znovu bodla. Muž 
na podlaze zasténal, ale neměl už dost síly aby se bránil. Já mu 
pomohla k cestě nesmrtelnosti a on mě podvedl. Můžu ho teď 
mučit už navěky, ale tolik času jsem tu strávit nemohla. Měla 
jsem příliš krátkou dobu na to, abych se mu pomstila. Pomalu 
jsem ho bodla do krku a dívala se na další krev. Životodárná 
tekutina pomalu odkapávala na podlahu hostince. Inna celou 



dobu seděla v křesle a neřekla ani slovo. Jen se dívala. Poslední 
ranou meče jsem usekla Jolosinovi hlavu. Na podlahu vystříkla 
krev. Mečem jsem ukázala na dívku. Chvěla jsem se po celém 
těle.

Inna poznala, že teď je řada na ní a začala se před mýma 
očima měnit v kočku. Stalo se, ale něco co jsme ani jedna z nás 
nečekali. Dítě v jejích náruči se přeměňovalo také. Za okamžik 
přede mnou stála šelma a její mládě. Dvě černé kočky.

Šelma vzala svého potomka do zubů a vyskočila směrem k 
oknu. Hodila jsem mečem, ale už bylo pozdě. Čepel se zabodla 
do stěny vedle otevřeného okna. Moje protivnice unikla. Něco 
mi, ale říkalo, že se ještě jednou setkáme. Pak z nás přežije jen 
jedna. Znovu jsem si vzpomněla na dítě. Bylo potomkem 
Jolosina. Celou dobu jsem mu věřila a přemýšlela, jestli je v 
pořádku.

Tomu ale byl konec. Podívala jsem se na mrtvolu svého 
druha. Nevěděla jsem co dál. Nemohla jsem se těla na zemi ani 
dotknout. Něco jsem, ale udělat musela. Vyšla jsem na chodbu 
a vzala jednu z pochodní, které vyseli na stěnách.

Potom jsem jí hodila na jedno z křesel a chvíli čekala. 
Plameny se rychle rozhořeli. Až když jsem si byla jistá, že 
plameny zachvátily většinu místnosti, seběhla jsem po 
schodech a křičela o pomoc. Ke mně běželi už tři muži. Cítily 
kouř a chtěli se podívat co se děje.

Rychle jsem si vymyslela historku o lupiči, který vběhl do 
pokoje a při útěku zapálil náš pokoj. Muži mi můj příběh 
uvěřily a proběhli okolo mě. Šla jsem zpátky do výčepu. 
Hostinský obsluhoval lidi u stolu. Sedla jsem si k jednomu 
stolu a snažila se o zmatený pohled. Nikdy jsem nehrála dobře, 
ale doufala jsem, že mi lidé mojí hru uvěří.

Ujištění jsem se dostala když ke mně přišel majitel domu a 
přinesl mi něco, o čem tvrdil, že je to pivo. Pomalu jsem se 
napila a snažila se nápoj nevyplivnout. Usmála jsem se na 
muže a ten mi úsměv oplatil.



Seděli jsme potichu a poslouchali zvuky, které přicházely z 
mého pokoje. Požár se podařilo uhasit, aniž by zničil jiný 
pokoj.

Ohořelé tělo Jolosina nechali zatím ležet tam, kde bylo. 
Majitel hostince se mi omlouval a já z jeho slov poznala, že 
neví jak muž umřel. Domníval se, že zemřel na udušení při 
požáru. Potvrdila jsem jeho domněnky. Tímto jsem tedy byla 
mimo podezření. Vyšla jsem do ulic vesnice. v hostinci už jsem 
být nemohla.



Mojí hlavou se honilo až moc myšlenek najednou.
V jeden okamžik jsem ztratila všechno. Osud mi vzal muže, 

kterého jsem milovala a vzal mi dívku, která byla jako moje 
dcera. Bohové si někdy s lidmi hrají jako kočka s myší. Dají 
vám pocit, že můžete mít vše, aby vám to potom mohli vzít a 
uvrhnout vás do ještě horšího života.

Vyšla jsem před vesnici a našla svého bojového vlka. Zvíře 
odešlo do lesa, ale, když jsem vyšla mezi domy. Běžel ke mně, 
připraven do boje. Nasedla jsem na něj a vyjela na cestu. Les 
dryád byl daleko přede mnou.

Jela jsem přes planinu, která měla končit u kraje lesa. Celou 
dobu jsem přemýšlela o tom, co jsem udělal. Zabila jsem 
člověka. Nešlo už o nikoho neznámého, ale o muže,, s kterým 
jsem sdílela více než s ostatními. Jediný jemu podobný byl můj 
snoubenec. Toho jsem zabila v jedné z vesnic. Jeho popel 
roznesl vítr a nezbylo z něj nic, co by ho připomínalo. z 
Jolosina zbyla jen ohořelá mrtvola.

Přede mnou pomalu vyrůstali první stromy. Zatím, ale nešlo 
o les dryád. Projela jsem jen malý lesík a pokračovala po 
planině.

Nikde jsem neviděla nic živého. Zanedlouho bych byla ráda 
i za nepřítele. Chtěla jsem jen vidět něco živého. Mezi stromy 
jsem po několik krocích neslyšela ani ptáky, nebo podobná 
zvířata.



14. kapitola

Stromy začali být, tak husté, že jsem nemohla poznat jestli 
je den nebo noc. Mezi kmeny stále vládlo zvláštní šero. Za 
nedlouho jsem slyšela první známky toho, že v korunách 
stromů je něco živého. Zatím jsem nic neviděla. Bojový vlk po 
několika dalších krocích odmítl pokračovat v cestě. Stál na 
místě a já ho nemohla ničím donutit, aby pokračoval dál. Pořád 
jsem ho musela s pomocí řetězů obracet zpátky na cestu, ale 
zvíře se pořád otáčelo a chtělo odejít. Nakonec se pokusily 
zakousnout se mi do nohy. Vzdala jsem snažení a sesedla z 
vlka. Ten se rozběhl po cestě, která vedla ven z lesa. Doufala 
jsem, že se ke mě ještě vrátí. Stála jsem mezi stromy a čekala. 
Naslouchala jsem zvukům okolí.

Stále jsem neslyšela žádné zvuky, které by mohly znamenat 
nebezpečí.

Pár úderů srdce jsem čekala a pak pokračovala po cestě. 
Stále dál do srdce říše dryád. Stromy začali být čím dál tím 
starší a příroda divočejší. Sem nepřišli lidé, aby tu káceli 
stromy, nebo něco podobného. Zde byla příroda nezkažená 
člověkem. Všechno tu rostlo svobodně a klidně.

Skoro jako bych vnímala klid okolo. Cesta byla jediným 
zásahem něčeho živého do království stromů. Muselo to být 
dílo samotných dryád. Stezka zapadala přesně do okolní 
krajiny a nijak nenarušovala les okolo.

Kmeny stromů byly brzy až příliš blízko u sebe. Po pár 
krocích už tvořily neprostupnou zeď.

To bylo důkazem, že se pomalu blížím k říši lesního lidu.
Šla jsem trochu pomaleji a přemýšlela jak dlouho už vlastně 

pochoduji lesem. Koruny stromů dokonale skrývali denní 
světlo. Zde by se mohli i upíři v poklidu pohybovat a nemuseli 
by se bát slunečního svitu. Upíři z mojí armády byli, ale díky 
elfa magii vůči slunečnímu světlu imunní. Byla jsem ráda za 
svou prozřetelnost, nikdy nebudu opovrhovat vynálezy jiného 



národa. v tom bude cesty k mocnému království.
Ve své armádě spojím výhody i nevýhody všech národů na 

které narazím. Nejdřív jsem, ale musela získat meč titánů a 
porazit zlo. Pak už nikdo nebude dost silný na to, aby se mi 
postavil.

Z přemýšlení mě vytrhl nějaký podivný zvuk v korunách 
stromů. Bylo to jako by se podrážka boty, nebo něco takového, 
odrazilo přímo od kmene stromů

Zvedla jsem hlavu, ale nic jsem neviděla.
Ušla jsem dalších několik kroků a pak jsem zvuk slyšela 

znovu. Pokud bych byla člověk, neslyšela bych vůbec nic. 
Upíři, ale mají lepší sluch, a tak slyší i zvuky, které by většině 
národů ušli. Otáčela jsem se okolo sebe a hledal zdroj těch 
zvuků. Začala jsem být neklidná. Nevěděla jsem, jestli to jsou 
dryády, nebo něco horšího. Nevěděla jsem nic o zvířatech jaká 
tu žily. Mohlo to být něco, co útočilo a lovilo všechno, co se do 
lesa dostalo. O zdejším místě kolovalo spousty podivných 
historek. Já jim, ale nevěřila. Ted jsem, ale přemýšlela kolik by 
na nich mohlo být pravdy. Před očima mi vystávali obrazy 
divokých nestvůr. Moje představivost popudila uzdy a já si 
přestavovala, co vše by se mohlo pohybovat v korunách 
stromů. Chtěla jsem, ale zakrýt svůj strach. Mohlo jít jen o 
dryádu, která čekala na mojí chybu a chtěla mě zabít. Zvuk se 
ozval znovu. Otáčela jsem a hledala zdroj. Jakou chybu jsem 
udělala, jsem si uvědomilo ihned. Otočila jsem se zpátky na 
cestu a viděla tam jednu z dryád. Bojovnice na sobě měla zbroj 
z tmavě zelené látky a nějaké hnědé kůže. Spíš o oděv, než 
zbroj, která by svého nositele ochránila. Bosé nohy nebyli 
ničím kryté nebo chráněné. v rukou držela dryáda dlouhý meč 
z úzkou čepelí. Na oděvu i na meči byli vidět ozdoby ve tvaru 
listů. Žena měla tmavě zelené vlasy, které ve dlouhých 
copáncích spadali až na ramena. Mezi prameny jsem také 
zahlédla pár zlatých ozdob.

Bojovnice čekala na mojí reakci. Přestavila jsem a řekla, že 



bych si chtěla promluvit s královnou nebo králem dryád. Žena 
se podivně usmála. Nevěděla jsem jestli je to dobře, nebo 
špatně. Chvíli na mě jen hleděla, ale pak i ona promluvila. 
Ptala se, proč někdo jako já, chce mluvit s královnou Umilante.

Zapamatovala jsem si jméno, které řekla, ale neprozradila 
jsem jí nic o svých úmyslech. Nechtěla jsem jí, ale poštvat 
proti sobě, a tak jsem řekla, že se to týká osudu této země.

Bojovnice se opět ušklíbla pak mi ukázala, abych šla s ní. 
Pokračovali jsem dál po cestě a ani jedna z nás neřekla ani 
slovo. Tiše jsme šli dál do srdce říše.

Po pár krocích už mě okolní ticho začalo vadit. Moje 
průvodkyně mi neřekla zhola nic, ale to jsem chtěla změnit. 
Začala jsem se ptát na dryády a jejich společnost. Poté jsem se 
dostala až ke zbraním. Chtěla jsem zjistit něco o meči titánů. 
Dryáda, ale neprozradila nic.

Začali jsme se ptát na lesné bohy a na jejich dary, které 
svým chráněncům dali. Už jsem se nemohla zeptat důrazněji, 
ale ani teď jsem nezjistila nic. Bála jsem se, že lesní lid o meč 
přišel a já sem v tomhle lese ztrácela čas marně.

Trpasličí archivy už by mě pomoc neposkytli. Šli jsme tedy 
dál a opět ve vší tichosti. Po dlouhém pochodu jsme se 
zastavily před stěnou ze stromů. Bojovnice položila pravou 
ruku na jeden ze stromů a začala tiše zpívat. Její hlas se ztrácel 
v okolním šumu lesa. Jakoby zapadal do okolní krajiny.

Stromy se začali chvět a pak se pohybovat. Za pár úderů 
srdce se vytvořil průchod dost velký, abychom jím prošli.

Udělala jsem několik opatrných kroků a podívala se 
mezerou na to, co nás čeká za průchodem. Viděla jsem několik 
domů, které byli přímo na stromech. Prolétali se mezi kmeny a 
větvemi stromů. Šla jsme dál a dívala se na srdce říše dryád. 
Má průvodkyně přerušila ticho a přivítala mě v Syslu, hlavním 
městě lesního lidu.

Její hlas zněl podivně. Raději by mě na místě zabila. Dryády 
okolo nás se na mě zvědavě dívaly a jejich zvědavost 



nezmizela ani, když jsme procházeli městem. Dbal bylo jedno 
z měst v lese. Žila tu většina dryád. Zbytek tvořila jen malé 
vesničky, kde většinou žily jen příbuzní v úzkém kruhu.

Královna Umilante tu měla něco jako palác. Viděla jsem 
věže, které jako by sami od sebe vyrostly ze země. Město bylo 
jen pokračováním lesa. Ze všeho jste měli pocit, že tu to 
vyrostlo, ne, že to postavily ruce lesního lidu. Procházeli jsme 
okolo domů.

Po pár krocích jsme se zastavili před branou paláce. 
Napadlo jak by šla brána zničit. Hned se mi v mysli zrodil 
plány, který jsem chtěla uskutečnit. Už zde zasadím první 
kámen při stavbě své říše. Pokusím se dryády získat na svojí 
stranu a nebo jejich les zničím. Věřila jsem, že získám 
spojenectví. Lesní lid a upíři mezi sebou neměli spory. Musím 
jim jen nabídnou něco, co potřebují. Jediné, co chtěli byl klid, 
pro sebe i pro zvířata. Musela jsem ještě vymyslet, co jim 
nabídnu. Musí to, ale být rychle. Brána před námi se otevřeli a 
mi vešli do paláce. Nebyl tu žádný nábytek, nebo výzdoba. 
Všechno, ale bylo obřích rozměrů.

Prošli jsme okolo stráží, které si mě měřily pohledem a 
pokračovali dál v naší cestě. Zastavily jsem se až před další 
bránou.

Moje průvodkyně zaklepala a vešli jsme do sálu. Královna 
dryády Umilante seděla na dřevěném trůnu. Její ostré rysy by 
zahnali na útek nejednoho lidského vojáka. Na mě, ale neměli 
žádný vliv. Představila jsem se a omluvila za spěch, s jakým 
budu mluvit. Rychle jsem řekla proč jsem přišla. Moje 
průvodkyně vyšla ven a já pokračovala ve své řeči. Mluvila 
jsem si o spojenectví dryád a upírů. Obě rasy by přece mohli 
žít vedle sebe. Společně by jsme přetvořily Aganty k obrazu 
svému. Upíři by měli svou říši v horách a dryády by měli svůj 
les. Ten by nikdo nenarušoval. Promluvila jsem i o meči titánů 
o jediné zbrani, která dokáže osvobodit Aganty od zla.

Královna mě nechala dlouho mluvit. Počkala až, když jsem 



řekla vše, co jsem chtěla a pak začala mluvit ona. Řekla, že 
jsem si rovné, dvě královny svého národa. Chápala proč jsem 
mluvila, tak naléhavě. To byl také důvod proč mě mluvit 
nechala a nepřerušovala mě. Jinak byl můj příchod 
nespolečenský a neslušný.

Meč Titánů je největším pokladem dryád, a tak ho nikdy 
neměl v ruce nikdo jiný než samotná královna lesního lidu. 
Přišel ale čas, kdy se staré zvyky změní a všude přijde nový 
řád.

Dryády se připojí k upírům. Pokud splním svůj slib o dvou 
samostatných říších. Královna sama už by nedokázala dlouho 
udržet svůj les a samozřejmě si toho byla i vědoma. Získala 
jsem jí tedy na svojí stranu.

Umilante vstala a vedla mě ven ze sálu. Dvě tak rozdílné 
ženy, a přesto jsme se teď spojily ve svazku, na který se už 
nezapomene. Pověděla jsem jí o zničené říši trpaslíků, kde 
jsem chtěla stvořit říši vlastní.

Sama jsem jejich říši zničila, a tak jsem na ní teď měla 
právo. Královna mě provedla další částí paláce až jsme vešli do 
dalšího sálu a já viděla, co jsem, tak dlouho hledala. Pod 
skleněným víkem tam ležel meč titánů. Ve vší své kráse byl 
přímo přede mnou. Pohlédla jsem na královnu a ta mi 
naznačila, abych si meč vzala. Zvedla jsem skleněný poklop a 
uchopila meč. Mojí ruku ovládlo jemné chvění. Jako by v meči 
bylo spousty skryté síly. Meč mi přesně padl do ruky.

Královna mi vysvětlila, že se meč přizpůsobuje svému 
pánovi. Vždy byl přesně pro svého majitele, aby mu mohl 
sloužit. proto s ním mohli bojovat goblini, stejně jako obři.

Hleděla jsem dlouho na zvláštní zbraň. Nikdy jsem ještě v 
rukou neměla nic, tak mocného. Ted jsem vlastnila nejmocnější 
zbraň, kterou kdy kdo stvořil.

Zavřela jsem oči a znovu je otevřela, abych se ujistila, že 
tohle není jenom sen.

Vlastní meč jsem bez okolků opřela o stěnu a novou zbraň 



zasunula na volné místo. Poděkovala jsem královně za důvěru 
a pak jsem se vrátily zpátky do sálu.

Písemně jsme chtěli doložit nové spojenectví. Jeden z 
dokumentů si nechala královna. Další jsem měla pečlivě 
zabalený v hnědé kůži, později ho uschovám ve své nové říši. 
Nikdo z upíry nezapomene na tento den. Na okamžik, kdy jsem 
stvrdila spojenectví s lesním národem.

Alchimové mě budou následovat, a tak budu mít vojsko, 
jaké jsem vždy chtěla.

Co nejdřív jsem, ale musela odejít a pokračovat ve svých 
přípravách. Sever jsem mohla porazit jedině z velkým vojskem. 
Sama jsem se mohla vplížit do měst, ale nemohla jsem porazit 
vládce. Ten vyjde, až bude jeho říše poražena.

Proto jsem chtěla, co nejdříve získat podobné spojenectví i s 
lidským králem, s elfa a až pak vyjít do bitvy.

Rozloučila jsem se s královnou a vyšla ven. Moje 
průvodkyně, tak stále čekala. Vytasila jsem meč a se zvláštním 
pocitem jsem jí ho ukázala. To bylo projevem čiré 
zlomyslnosti, která je upírům vlastní. Bojovnice protáhla 
obličej a naznačila mi, abych šla opět s ní. Vyšli jsem z paláce. 
Nakonec šlo opět vše snadněji než jsem čekala. Rychle jsem se 
blížila ke svému cíly. Kolik času, ale uběhlo venku? Není zlo 
až příliš daleko?

Vyšla jsem z říše dryády stejně jako jsem do ní přišla. Do 
chvíle než jsem došla k bráně, jsem šla pomalu. Aby můj 
odchod moc nepřipomínal úprk.

Pak jsem, ale krok zrychlila. Už jsem nečekala žádné 
nebezpečí. Říše dryády mi otevřela svou náruč a já nečekala, že 
by mě tu něco překvapilo.

Nechtěla jsem, ale les, tak rychle upustit. Otočila jsem se na 
svou průvodkyni a zeptala se na další vesnice. Bohužel jsem se, 
ale nedostala k odpovědi.

Po pár krocích bojovnice zmizela v korunách stromů a já dál 
pokračovala sama.



Les jako by ztratil svou tajemnost. Nechtěla jsem se otáčet, 
ani opouštět stezku. Ještě pořád mě mohli sledovat stráže 
dryád.

Cesta tu, ale byla jen jedna a nikam neodbočovala. Ztratit 
se, to jsem tady nemohla. Pokud jsem nešla z cesty dál do lesů.

Opět jsem neměla přehled o čase i, když jsem teď kráčela s 
menšími obavami. Slunce a měsíc byli, ale tady pořád 
neznámým pojmem. Vyšla jsem zpátky mezi mladší a menší 
stromy. To bylo důkazem, že jsem les opouštěla. Pomalu jsem 
rukou přejela po mém meči. Nebyl to sen. Opravdu jsem byla v 
říši legendárních dryád a vyšla jsem zdravá a živá. Navíc jsem 
už mohla začít plánovat přestavbu říše trpaslíků. Tam se 
vypravím hned. Nejdříve se, ale musím vrátit do říše alchimů a 
nabídnout jim život v nové říši. Bude těžké je přesvědčit, aby 
opustily svůj les, ale pokud jim nabídnu život lepší, než by byl 
v jejich lese. Budou mě následovat. Jejich jedy by mě mohli 
spoustu věcí usnadnit.

V Aganty je nejvíce lidí. Ještě jeden národ jsem ale ve svých 
plánech opomněla. Na východě země byla říše temných elfů. 
Potomci temných bohů si vytvořily vlastní město v horách. 
Příliš jsem o nic nevěděla, ale ve svých plánech budu muset 
mít návštěvu jejich království..

Pokračovala jsem mezi stromy až jsem přišla zpátky ke kraji 
lesa. Mezi prvními stromy tam čekal můj bojový vlk. Pomalu 
jsem ho hladila. Měla jsem radost, že se ke mně vrátil. Nasedla 
jsem na něj a naposledy sjela rukou po mém meči. Podívala 
jsem k vycházejícímu slunci a vyjela vstříc novým cestám.



Štíhlá ruka v černé sametové rukavici pomalu pohladila 
kamenné víko rakve.

Goril byl kapitán temných elfů, ale to nemohlo zabránit 
smrti jeho dcery. Jeho první dítě teď leželo pod studeným 
kamenem. Nejraději by se lehl vedle ní. Už pro něj nic nemělo 
cenu. Aganty se rozpadala pod vlnou nesmyslných válek. 
Morana byla bojovnice, která chtěla něco dokázat. Odjela, aby 
mu dokázala, že má schopnosti dětí temných bohů.

To, co mu zní zbylo, ale nedokázala utišit zmatek v jeho 
duši. Kyselina, která zabila jeho dceru, mu vzala i její tělo.

Pomalu prošel okolo rakve a vyšel do chodeb říše. Měl 
nejvyšší hodnost jakou mohl temný elf dostat. Král patřil k 
nesmrtelným dětem bohů. Nikdo si už nepamatoval kdy usedl 
na trůn a nikdo nevěděl kdo byl před ním. Někteří dokonce 
tvrdily, že je dítětem jejich stvořitele a jen on jim může 
vládnout.

Goril ničemu takovému nevěřil i tak, ale sloužil jako 
prodloužená paže svého panovníka a byl všude kde ho bylo 
zapotřebí. 

Pomalu otevřel dveře do svého domu.
Zbroj pověsil na kovovou kostru a oblékl si dlouhý bílý háv. 

Mohli jste na něm vidět nejrůznější barvy.
Kapitán se věnoval i malování. Vždy, když mohl z bojiště 

odejít, dával na obdiv i svoje umění. Pravou rukou pomalu vzal 
tenký štětec a namočil ho do černé barvy.

Barva se vyráběla z krve goblénů. Nižší tvorové se skvěle 
hodili jako materiál pro mnohé věci. Všude v říši temných elfů 
jste mohli vidět takové výtvory. Na domech byly ozdobné 
prvky vyrobené z krve a kostí nejrůznějších tvorů, od lidí až po 
elfy.

Malířské plátno, na které Goril nanášel vrstvu černé barvy, 
bylo vyrobené z lidské kůže. Pokud jste jí správně zpracovali, 
byla hladká a rovná. 

Černou barvu nahradila zvláštní žlutá. Trhané čáry vytvářeli 



obrazce, v kontrastu s podkladem.
Goril měl už v myšlenkách, jak bude celý obraz vypadat. 

Přitom přemýšlel nad svojí dcerou a, ženou. Jeho manželka 
byla zabita krátce poté, co se Morana narodila. Porazila jí 
armáda trpaslíků ze severu. Jejich království bylo už dávno 
minulostí.

Morana byla už odmalička učena k boji. Nikdo nechápal jak 
jí mohli porazit. Vstoupila do služeb temné říše, kde vládl 
bezejmenný. Démon, který byl, tak mocný, že se mu ani temné 
elfové neříkali jménem. Pravda, ale byla taková, že nikdo jeho 
jméno ani nevěděl.

Obraz pod rukama umělce pomalu dostával konečnou 
podobu. Části lidských přízračných těl ztrácejících se mezi září 
měsíce.

Temný elf nasměroval svoje myšlenky jediným směrem a 
dotvořil poslední detaily. Hotový výtvor poté pověsil na zeď 
vedle malířského stojanu. Pořád a potřeboval něco, co by mu 
pomohlo utišit žal v duši. Musel se zabavit nějakou činností. 
Sešel do sklepení svého domu a zavolal dva otroky. Lidé 
daleko zaostávali za krásou i inteligencí temných elfů , a skřeti, 
ti se nehodily na nic. Jedině snad z výjimkou jedné věci.

Dva muži přivlekli jednoho skřetího samce. Velký 
exemplář, který byl chycen u hradeb říše. Tam neměl nikdo, co 
dělat. Bohužel nikdo z města už neutekl, a tak nebyli žádní 
svědci toho, co se stávalo zajatcům.

Goril počkal, až otroci přiváží skřeta k úchytům ve zdi, pak 
si vzal kožené rukavice a přešel k malému stolku. Byli na něm 
nejrůznější nože a další nástroje. Pravá ruka sáhla po malém 
úzkém noži.

Umělec potřebuje materiál a malířská plátna si většina 
malířů vyráběla sama. Skřeti se rychle množily, a tak jich bylo 
vždy velké množství připraveno pro tento účel.

Temný elf nařízl kůži u pravého ramene. Zelená krev hned 
začala stékat po zpoceném těle. Zajatec se napsal v poutech, ale 



ta držela pevně. Goril pokračoval a pomalu stahoval kůži ze 
zad bestie.

Skřet někdy v polovině ztratil bolestí vědomí. Goril si ani 
nevšiml, kdy k tomu došlo. Staženou kůži dal jednomu z 
otroků, aby jí upravil.

Potom vyšel ze sklepení zpátky do místnosti v domě. Sundal 
oblečení na kterém byli stopy krve a vzal si svojí zbroj.

Šel ke svému koni. Zvířata, která chovali lidé, ale měli málo 
společného s tím, co žilo tady.

Gordil vešel do stáje a podíval se na svého hřebce. Na něj 
nesměl sáhnout žádný z otroků a, proto si ho temný elf osedlal 
sám. u jakéhokoliv jiného zvířete by to byla podřadná práce, 
ale kůň, který patřil k chovu krále temných elfů , si takovou 
péči zasloužil. Žádný otrok nemohl sáhnout na jeho kůži. 
Každý kdo by to udělal by byl zabit a to pomalu.

Kapitán se usmál a nasedl.
Gordil se měl dnes setkat s nějakým stopařem, aby se 

dozvěděl více o tom jak zemřela jeho dcera. Jemu by to jedno, 
chtěl jen pohřbít její tělo a to nemohl. Proč by měl poslouchat 
jak jeho dítě trpělo, když se rozpadalo za živa. Pořád mu tyto 
myšlenky vířily hlavou, i tak ale vyjel.

Město bylo něco krásného. Vysoké budovy z tmavého 
dřeva. Někdy měli i více než devět pater. Žádný dům nebyl 
stejný, nikde jste neviděli ani rovnou stěnu. Temní elfové se 
navzájem předháněli, ať šlo o krásu domů nebo uměleckých 
děl. Každý obyvatel tohoto měst uměl zacházet se zbraněmi, 
ale také se věnoval nějakému druhu umění. Byli tu nejlepší 
malíři, sochaři a umělečtí kováři v celé Aganty. Nikde jste 
neviděli ani kámen, který by nebyl kusem umění. To, co 
vytvářeli lidé nemělo smysl a ani krásu. Nikdo neuměl to, co 
temné elfové.

Gordil projel bránou. Říše se nacházela na hranicích 
východních hor. proto jste se sem mohli dostat jen jednou 
cestou. 



Všude byli hradby a nebo hory. Kůň sám hledal cestu mezi 
kamením tak, aby jezdec mohl pohodlně sedět v sedle. Nikdy 
neklopýtl ani při klusu nebo cvalu. Lidská zvířata zaostávala i 
v rychlosti. proto také vojáci krále prohrávali bitvy. Když 
začali prchat nebylo je těžké dohonit nebo trefit šípem.

Temní elfové by ovládli Aganty, kdyby nepřišlo zlo ze 
severu. Gordilův lid se nechtěl podrobit, a tak se stáhl do svých 
domů a čekal, až jedna strana porazí tu druhou.

Kapitán temných elfů, ale nemohl jen sedět v domě, chtěl 
pomstít smrt své dcery. Jen doufal, že ten stopař bude opravdu 
něco vědět.

Ten čekal u skal, přesně na místě kde měl. Jezdec dojel až k 
němu a sesedl. Stopař měl na sobě hnědý oděv, aby byl mezi 
stromy, co nejméně vidět.

Začal vyprávět o upírce, která se před delší dobou vydala na 
válečné tažení. Nasbírala velké množství vojáků a zničila jednu 
z posledních říší trpaslíků. Horský lid se díky ní dostal na 
pokraj vyhynutí. Morana se k ní přidala v temném městě, které 
také bylo místem jejího spoledního boje.

Gordil zjistil, co chtěl, upírka se jmenovala Alia. Musel jí 
najít a zabít. Musela trpět za bitvu, která vůbec nemusela být. 
Proč vyjížděla jeho dcera s někým takovým? Upíři v životě 
myslely jen na sebe. To byl také důvod proč jich bylo, tak málo 
a proč se dokázali, tak rychle množit. Byli jen stínem temných 
elfů i, když s nimi měli i společné věci.

Jeho dítě zemřelo jen kvůli tomu, že nějaká cizinka chtěla 
svoje panství. Gordil posedlo šílenství. Nasedl zpět na svého 
koně a stopaře si už nevšímal. Chtěl, co nejdál od města a najít 
vražedkyni. Musí vymyslet nějaký způsob jak jí zabije. Něco 
pomalého a bolestivého. Nejdříve ho napadlo použít stejnou 
kyselinou, kterou zemřela i jeho dcera, ale to by bylo příliš 
rychlé. Mohl by také, ale použít jen pár kapek. Upírka by pak 
mohla umírat několik dní.



15. kapitola

Dál přemýšlel a jel k nejbližší lidské vesnici. Ani si nevšiml, že 
dojel skoro k domům. Ze sedlové brašny vytáhl šátek, kterým 
zakryl svoje špičaté uši. Temní elfové to dělali pokaždé, když 
jeli do společnosti lidských dětí. Nechtěli na sebe upozorňovat 
a tímto se mohli vydávat za lidi.

Gordil sesedl z koně a hledal někoho, kdo by mu mohl něco 
říct. Každý člověk, kterého viděl, měl tupý výraz v obličeji. 
Když se jednalo o diplomacii,bylo lepší vesnice rovnou vypálit, 
obyvatele vybít. Sice vám pak v boji nepomohli, ale bylo to 
jediné dobré řešení.

Konečně uviděl člověka, který vypadal, že by mu mohl 
pomoct. Špatná zbroj, kterou měl na sobě ukazovala, že 
neznámý je žoldák. Voják, kterého jste si mohli najmout za 
peníze. Nezáleželo mu ani u koho slouží. Pokud jste platily na 
nic se neptali. v Aganty jste takových lidí našli plno a čím byl 
horší časy, tím jich bylo více. Král někdy sáhl i po jejich 
pomoci, když měl málo vojáků.

Temný elf muže oslovil a ptal se ho na upírky. Jeho hlas by 
nikdo nemohl déle poslouchat. Byl chraplavý a protivný.

Bojovník by ho nejraději na místě zabil. Nejdřív, ale musel 
zjistit kde je upírka Alia. Žoldák mu vyprávěl o bitvě, při které 
lidem pomáhala armáda upírů. Vedla jí jakási, žena v tmavé 
zbroji. Po bitvě, ale odjela směrem k temnému městu a nikdo ji 
už neviděl.

Gordil měl první stopu, nasedl opět na svého koně a vyjel. 
Pevnost, o které žoldák mluvil ležela na severu. Byla to dlouhá 
cesta, ale temný elf byl nesmrtelný a trpělivý. Bude upírku 
hledat, tak dlouho dokud jí nenajde a nezabije.

Zvíře si pomalu hledalo cestu. Temný elf zatím přemýšlel na 
své pomstě. Jeho rasa znala tolik způsobů jak se dal někdo 
zabít. Jaký, ale vybrat? Pomalá smrt měla mnoho podob až 
moc podob.



Noc skryla stvoření temnot, a tak se stal Gordil skoro 
neviditelným. Projížděl okolo vesnic a pomalu se blížil ke 
svému cíly.

U jedné z vesnic viděl nějakého muže. Nechtě, ale ztrácet 
čas s něčím tak bezcenným. Na muži nebylo nic výjimečného, 
nic, co by mu propůjčovalo poctu, aby si ho temný elf vůbec 
všiml. proto Gordil navedl koně mezi stromy a pomalu okolo 
muže projel. Ten si nevšiml ničeho živého. Pouze se podíval 
směrem, kterým jezdec projížděl. Byl si skoro jistý, že tam 
něco viděl.

Za pár večerů bude vyprávět podivnou historku o přízraku. 
Nikdo jí, ale nebude věřit. Jezdec pokračoval ve své cestě. Kůň 
vyjel na jedno z polí okolo vesnice a přešel do cvalu. Jeho 
kopyta, ale nevydala ani ten nejmenší zvuk. Prostí lidé se, 
proto domnívali, že vidí nějaký přízrak, pokaždé, když se 
setkali s někým ze vznešené rasy.

Gordil v dálce viděl skupinku lupičů. Opět by okolo nich jen 
projel, kdyby si nevšiml kořisti, kterou vlekli sebou. Bylo mezi 
nimi spousty věcí, které dříve patřily trpaslíkům. Na jedné z 
nich byli ještě patrné stopy kyseliny. Temný elf sesedl z koně a 
skryt stíny se pomalu blížil ke skupince lidí.

Vytasil své dva meče, až v té chvíli se jeden muž otočil 
přímo k němu. Jeden z mečů prolétl vzduchem a čistě oddělil 
hlavu od zbytku těla. Torzo spadlo na zem , přímo k 
ukradeným věcem. Další meč projel krkem jakési, ženy. Lidé 
se zmateně otáčeli a čekali odkud se vynoří jejich protivník. 
Ten, ale využíval tmy a skrýval se v ní. Jen jeho meče přinášeli 
smrt, mezi lupiče.

Gordil se nechtěl zdržovat, ale chtěl vidět věci, které 
nakradli. Mohli pocházet i z míst kde zemřela jeho dcera. Kde 
jí ta upírka zabila. Přes oči mu padl rudý závoj a temný elf 
chtěl všechny pozabíjet. Lupičů, ale bylo příliš málo a až moc 
brzy leželi všichni mrtvý na zemi, v loužích krve. Ta se pomalu 
vsakovala do tmavé vlhké půdy.



Gordil skryl své dva meče a začal rukou převracet věci, 
které leželi na zemi. Trpasličí brnění opravdu neslo stopy 
kyseliny. Bojovnicí si je nejspíš sami sundali, aby oddálily 
smrt. Škoda jen, že to někdo nepřenesl na plátno. Poslední boj 
trpaslíka o život, než se rozpadl na prach. Jen vlhká hromádka 
čehosi, to jediné, co zbylo i ze statečností oplývajících 
trpaslíků. Ani jejich stvořitel jim nepomohl. Stejně jako nikdo 
nepomohl jeho dceři. Nikdo nevěděl jak trpěla. Stejně jako 
nikdo neví, jak trpí její otec.

Temný elf nechal všechny věci na poli a opět nasedl na 
koně. Nemohl se už dál dívat na ty věci. Všechno mu 
připomínalo jeho dceru. Hřebec přešel do rychlého cvalu, jako 
by tím mohl svému jezdci pomoct.

Ten, ale nevnímal. Jeho mysli se čím dál tím více 
zmocňovalo šílenství. Neměl nikoho pro koho by bojoval. 
Chtěl se, ale pomstít a chtěl pomstít i svou dceru. Už se, ale 
nemá za kým vrátit, až dílo dokoná.

Slunce pomalu vyšlo, ale jakoby se svit ztrácel na brnění 
temného elfa. Kůň pokračoval v rychlé jízdě. Byl naučený, aby 
svého pána, co nejrychleji donesl k cíly. Co, když, ale ani 
jezdec nevěděl kde je jeho cíl? Kůň tak běžel na sever, k 
temnému městu. Gordil sice nevěděl, proč by měl jet zrovna 
tam, ale vnitřní hlas mu napovídal, že mi tam zjistil cesty své 
dcery. Proč a kam šla? Proč si jako společnost vzala upírku. To 
se mu honilo pořád hlavou.

Pomalu přestal vnímat jestli je den nebo noc. Stále 
pokračoval v cestě, a tak se rychle blížil k prvnímu svému cíly. 
Pevnosti kde Alia bojovala. Pevnost pomalu rostla před jeho 
očima.

Vojáci pomalu opravovali poničené hradby a připravovali se 
k dalšímu boji.

Gordil přijel k jedné straně polorozbořených hradeb a snažil 
se utříbit si myšlenky. Musel opět jednat s lidmi. Primitivním 
druhem, který, ale vládnul většině Aganty. Jejich výhodou byl 



velký počet.
Jela jsem na svém společníkovi podél lesa. Byla jsem upíří 

královnou. Tak mě nazvala i panovnice Dryád. Poprvně mě tak 
nazval i někdo jiný. Sama jsem nečekala na nic a vytvářela si 
vlastní říši, ale teď už se všechno začalo hýbat správným 
směrem. Minula jsem vesnici kde jsem přenocovala ještě s 
Jolosinem a Innou a jela jsem pořád po loukách a polích. 
Málokdy jsem narazila na něco živého. Můj bojový vlk bylo 
skvělé zvíře. Únava na něm nebyla vidět, a tak jsme mohli 
pokračovat bez delších zastávek. Potřebovala jsem, ale zjistit 
jak je zlo daleko, a tak jsem mírně odbočila ze svého směru a 
jela do nedaleké vesnice. Lidská města se od sebe moc nelišila. 
Pokaždé jste narazily jen na menší počet lidí a jednopatrové 
domy, které nesvědčily o tom, že by zdejší obyvatelé oplývali 
velkým bohatstvím. Snadno jste mohli takové stavby zničit, 
spálit nebo rozebrat na kusy. Projela jsem okolo prvních domů. 
Nikde jsem neviděla stráže, nebo něco podobného. Jen pár lidí 
si mě měřilo svými pohledy. Sesedla jsem ze svého vlka a 
nechala ho před vesnicí. Sama jsem na sebe strhávala dost 
pozornosti. Nechtěla jsem to ještě zhoršit zvířetem na kterém 
jsem jela.

Prošla jsem jednou uličkou a snažila jsem se ztratit mezi 
lidmi, kteří tu byli. Došla jsem až na malé náměstíčko a hledala 
hospodu. Tu jsem našla rychle. Dveře byli ozdobeny 
podkovami a na štítu byl vyrytý poník.

Otevřela jsem dveře a vešla do zakouřeného výčepu. Všude 
byli jen muži, které bych nikdy neoslovila. Ani kdybych 
umírala. Přešla jsem přímo k výčepu kde postával hostinský. 
Rychle jsem pozdravila a ptala se na zlo, které se šířilo zemí. 
Skřeti a jim podobní dobily většinu západních zemí. Elfové teď 
byli pod trvalými útoky a už se dlouho neubrání. Jejich lesy 
jsou spálené a spousty stromů usychá. Bestie je zničily a pak je 
ponechali na místě, aby připomínali jejich přepad. Les, tak 
pomalu umíral. Elfové se zatím brání ve svých pevnostech, ale 



je to jen otázka času, než je zlo porazí. Lidé prchali do 
východních zemí. Skřeti je, ale loví jako zvěř. 

S celou zemí to vypadalo bledě. Poděkovala jsem muži a 
rychle jsem vyšla zase ven. Skřeti byli už příliš blízko. Podle 
toho, co jsem slyšela už mohli být až v pevnosti trpaslíků, 
kterou jsem dobyla. To by znamenalo velkou překážku. Pokud 
bych nepobila všechny skřety, kteří tam budou. Mohli by dát 
zprávu do jejich říše a já bych byla pod stejnými útoky jako 
elfové. Poté by byla jen otázkou času než by zlo zaútočilo 
vším, co má a já bych pod útokem podlehla.

Šla jsem dál, zpátky odkud jsem přišla. Chtěla jsem hned 
vyjet a neztrácet čas. Skřeti se opravdu každý den dostávali dál 
a dál. Nemohla jsem dál být v bezpečí, ale musela jsem jednat 
a rychle. Našla jsem svého bojového vlka a nasedla na něj. 
Hnala jsem ho k větší rychlosti, a tak jsem brzy dojeli zpět na 
hranice temné říše. Mezi prvními stromy mě, ale čekalo něco, 
co jsem vidět nechtěla. Skřeti s pochodněmi zapalovali kmeny 
stromů. Další stavěli něco jako tábor a připravovali další 
pochodně. Bestií bylo moc, nikdy bych sama všechny 
neporazila. Proč se, ale o ně nepostarali moji vojáci? Co se s 
nimi stalo. Měla jsem dvě možnosti. Projet okolo skřetů a 
rychle zmizet mezi stromy. Nebo jsem mohla zavolat svojí 
armádu a počkat na ně. Skřeti obklíčily les, a tak jsem je objet 
nemohla.

Sesedla jsem ze svého vlka a soustředila se. Volala jsem své 
upíry i alchimy. Potom jsem se dívala na skřety a jejich práci. 
Bestie stromy kácely a nebo zapalovali. Všechno se, ale mělo 
ještě zhoršit. Skupinka vojáků z lopatami začal kopat příkopy. 
Další skřeti lámali z pokácených stromů větvě. Přímo před 
mýma očima tu začala vznikat další pevnost nepřátel. Moji 
vojáci musí být co nejdřív, nebo se zlo rozšíří ještě dál. Skřeti 
už pronikly dál než jsem si myslela. Říše zla musela dobít 
většinu země. Slunce a měsíc si měnily svoje místa a já pořád 
čekala. První palisády už stála a skřeti začali stavět první 



základy domů.
V tom se ozval zvuk válečného rohu, který vycházel přímo 

ze stromů. První řady skřetů začali padat na zem. Jakoby 
zasažené neviditelnou silou. To byla chvíle na kterou jsem 
čekala. Nasedla jsem na svého bojového vlka a jela ke své 
armádě. Zatím jsem neviděla žádné upíry, ale doufala jsem, že 
čekají mezi stromy a nechávají alchimy, aby šipkami zabíjeli 
protivníky. Příbuzní goblinů měli tento druh boje raději než 
bitvu na otevřeném poli. Skřeti se, ale až rychle vypořádali s 
novými okolnostmi. Připravily si zápalné šípy a začali je střílet 
daleko do lesa. Zapalovali, tak více stromů než předtím. Chtěli 
své protivníky zahnat a nebo vyhnat ze skrytu stromů Dojela 
jsem k prvním palisádám a mečem rozsekla jednoho skřeta. 
Meč titánů měl opravdu velkou moc. Čepel projížděla těly 
nepřátel hladce a bez jakýchkoliv překážek. Meč prorážel kosti 
i zbroje. Líbila se mi ta lehkost a za okamžik jsem ztratila 
přehled o zabitých primitivních. v bojovém opojení jsem 
málem zabila i jednoho ze svých upírů. Vůbec jsem nevěděla 
kdy mí vojáci přišli do boje. Upír se rychle sklonil a já meč 
navedla na jednoho skřeta. Jeho hlava rozpůlená na půl byla 
důkazem, že jsem opět zasáhla cíl. Viděla jsem i alchimy. 
Svými šipkami pobíjely skřety. Žádný z nich nebojoval mečem 
nebo jinou zbraní. Šipky vystřelovali z velkou rychlostí, a tak 
se k bližšímu boji ani nedostali.

Zapadalo slunce a mi jsme mohli slavit vítězství. Skřeti se 
stali posilou pro naše vojsko. Upíři většinu ze svých protivníku 
nakazily a ty se přidali k nám. Zavolala jsem si oba náčelníky 
alchimů a jednoho z nových upírů. Chtěla jsem se dozvědět, co 
se stalo. Sedli jsem si v základech jednoho domu a zapálily 
menší oheň.

Náčelníci mi vyprávěli o tom, co se stalo. Severní část lesa 
na tom byla stejně jako jižní. Bestie kácely stromy a stavěli 
pevnost. Chtěli zničit svoje protivníky a dobít další část 
Aganty. Alchimové a upíři, ale přišli na moje zavolání a 



nechali další vojsko skřetů, aby dál ničily stromy. Hned jsem 
nabídla alchimům pevnost trpaslíků. Po tom, co se stalo se 
mnou budou souhlasit. Měla jsem pravdu. Náčelníci hned 
souhlasily. Sami věděli, že to z jejich lesem vypadá špatně, 
bylo jich čím dál tím míň, a tak se vlastně museli odstěhovat. 
Nechala jsem celou armádu odpočinout a hned při východu 
slunce jsme vyrazily. Palisády jsme nechali na místě. Vzali 
jsme jen skřetí zásoby a zbraně. Jeli jsme podél hranic říše zla. 
Neměli by jsme narazit na jiné nepřátelé než průzkumné 
skupinky, které tu přecházeli.

Po krátké době jsem si něčeho všimla. Tráva pod našima 
nohama pomalu usychala a rozklad pokračoval stále dál. Zlo se 
rozrůstalo a ničilo i zem. Pomalu se táhlo krajinou. Každým 
východem slunce bude blíž svému cíly. Řekla jsem o tom 
náčelníkům alchimů a od té chvíle jsme postupovali rychleji. 
Nikde jsme nepotkali žádné nepřátelé, a tak nás nic 
nezdržovalo. 

Minuly jsem několik vesnic a pomalu přijížděli k pevnosti 
trpaslíků. Už z dálky jsem viděla zničené věže a stržené 
hradby. Také jsem, ale viděla dva obry u brány. Zlo tedy 
opravdu přišlo až sem a nárokovalo si pevnost. Nikde jsem ale 
neviděla jakékoliv znaky oprav. Vojáci pevnost jen bránily, ale 
dál se o ní nezajímali. Pochodovala jsem v čele svého vojska 
přímo k obrům. Šli jsme, ale poklidně a ničím nedali najevo 
nepřátelství. Když jsme dojeli blíže k obrům alchimové vytáhli 
vlastnoručně vyrobený prapor. Bílá látka zářila na slunci. 
Chtěla jsem s obry vyjednávat. Bud mi vyklidí pevnost nebo je 
pobijeme. Vlastně jsme je museli pobít, ale i, tak jsem chtěla 
zkusit vyřešit to domluvou, aspoň do té doby než budeme v 
pevnosti a nepřátelé venku.

Jeden z obrů k nám přišel a ptal se nás kdo jsme. Řekla jsem 
mu, že jsem královna upíry a pevnost ve, které jsou je mým 
majetkem. Obr se jen zasmál a pak zatroubil na roh. Otočil se 
ke mně zády a vracel se k bráně. Skřeti vybíhali před pevnost. 



Vyjednávač dal povel k útoku a ten teď začal.
Upíři se rozeběhli k řadám nepřátel. Postavila jsem na sedlo 

svého bojového vlka a skočilo. Dopadla jsem na zády obra. 
Moje tesáky mu prokousli krk. Tělo dopadlo na zem. Za pár 
úderů srdce se, ale nový upír zvedl a přidal se útoku. Druhý 
strážce brány se ztratil někde v pevnosti.

Dostali jsme se až k hradbám, kde se náš útok zastavil. 
Skřeti po nás vrhali kusy kamení a mířily upírům na hlavy. 
Věděli proti komu stojí a jak mají bojovat. Alchimové 
sestřelovali bestie na hradbách. Jeden z obránců dopadl přímo 
vedle mě. Slyšela jsem křupání kostí, jak dopadl na kamenitou 
půdu.

Upíři se brzy dostali za hradby. Protivníci byli mými vojáky 
proměňovány, a tak jsem v bitvě neutrpěli velké ztráty. To se 
ovšem nedalo říci o obráncích bývalé trpasličí říše. Vojáků 
naštěstí nebylo moc, a tak jsem při východu slunce mohli projít 
bránou nové upíři říše královny Alii. To znělo krásně. Projeli 
jsem kolem rozbořených domků. Mrtvoly někdo odklidil a, co 
se dalo ukrást to zmizelo. Dala jsem svým vojákům čas 
odpočinku a jenom s náčelníky alchimů jsem vešla do paláce, 
kde dříve žil trpasličí panovník. Všechno bylo pokryté vrstvou 
prachu. Na podlaze bylo vidět, ale i stopy skřetů. Bestie se 
nebáli vejít do hal trpaslíků.

Od teď se, ale budou bát přijít do hal upírů. Mým tělem 
projelo radostné zachvění. Našli jsme poradní sál a usedli k 
zaprášenému stolu. Projednávali jsem, co dál. Nejdříve jsme 
chtěli znovu postavit zničené hradby , co nejdřív, ale půjdu 
osobně k elfům a zjistím jak pokračují v obraně. Pokud to bude 
hodně špatné povolám svoje vojsko a pomohu jim v boji. Měla 
jsem Meč titánů, to, ale nebylo zárukou úspěchu.

Musela jsem mít přízeň elfů, aby mi pomohli v poslední 
bitvě. Potřebovala jsem každého vojáka. Zavolala jsem 
jednoho z upírů a dala mu za úkol zařídit opravdu hradeb. 
Všichni, co mohli měli, co nejrychleji opravit hradbu, která 



chránila mojí říši. Po té byli na řadě domy a další budovy.
Sama jsem šla prozkoumat palác. Vyšla jsem a jednou z 

chodeb pokračovala hlouběji do budovy. Narazila jsem i na 
halu kde byla jedna z bitev. Těla zabitých byla i zde odnesena. 
Budu, ale muset, co nejdříve najít někoho kdo vrátí paláci jeho 
dřívější lesk. Všechno bylo zašlé a zničené. Čas a to i krátká 
doba kdy tu nikdo nežil. To zanechalo na paláci svoje stopy. 
Nešlo, ale o nic, co by nešlo spravit. Lehla jsem si v jednom 
pokoji na trpasličí postel a chvíli nepřemýšlela nad ničím. 
Potřebovala jsem chvilku klidu.

Po té jsem se vrátila do místnosti kde jsem se radila z 
náčelníky alchimů a rozhlédla se tady. Nebylo tu nic 
zajímavého. Napadlo mě, ale najít archivy zdejší říše. Ted jsem 
je, ale hledat nemohla.

Vyšla jsem bránou ven a nasedla na svého bojového vlka. 
Cestou jsem se dívala na svoje vojáky a na obnovu pevnosti. 
Upíři odklidily kameny, které byli na cestách a s jejich pomocí 
opravovali hradbu. v takových pracích dalece zaostávali za 
trpaslíky a ani pár jedinců z tohoto národa nemohla zabránit 
tomu, aby i náhodný pozorovatel neviděl rozdíly mezi prací 
trpasličí a upírů. Doufala jsem, ale, že vydrží nápor nepřátel.

Projela jsem bránou, kterou mi otevřel jeden z obrů a jela 
dál. Můj pohled se zastavil u prvních stromů lesa ve, kterém 
žily elfové. Nebyl, tak daleko odsud. Možná bych i přesvědčila 
lesní lid, aby svojí říši opustil. Tento nápad jsem, ale hned 
zavrhla. 

Jela jsem po otevřené planině a už zdálky viděla skřety, 
kteří byli na kraji lesa. Nekáceli stromy, jako skřeti u říše 
alchimů, ale i, tak bylo vidět, že tam jsou. Objela jsem místo 
kde jsem bestie viděla a vjela do stínu stromů. Skřetí hlasy, ale 
bylo moc blízko. Sesedla jsem, proto ze svého bojového vlka a 
dál pokračovala po svých. Skřeti daleko zaostávali za upíry. 
Měla jsem lepší čich a sluch. Můj zrak viděl každou stopu, mě 
si, ale skřeti nevšimly. Viděla jsem jednoho nepřítele, který se 



sklonil u keře. Vytasila jsem meč a usekla mu polovinu 
obličeje. Skřet se skácel mrtvý na zem. Torza si zatím nikdo 
nevšiml. Plížila jsem se dál, až jsem nepřátele ztratila z 
dohledu. Jejich pach jsem, ale cítila pořád.

Dál jsem pokračovala v plížení lesem. Po pár krocích jsem 
ale vyšplhala na jeden ze stromů. Rozhlížela jsem se a čekala 
na nějakou známku elfů. Nic jsem, ale neviděla. Slezla jsem 
zpátky na zem a šla dál do hlubších částí lesa. Tam by měla být 
i říše lesního lidu.

Po pár krocích jsem našla pobitou skupinku skřetů. Nikde, 
ale známku toho, že by tam byli i elfové. Prohlédla jsem si 
rány, které skřety zabily. Zbraně museli být úzké a perfektně 
vykované. Takže tu elfové byli. Zbraně bestií by takové zásahy 
nezpůsobily. Šla jsem pořád stejným směrem a našla jsem 
dalšího zabitého skřeta. Něco mu rozsápalo záda. Zbroj někdo 
rozerval silou a vytrhl bestii i kus páteře. Něco takového jsem 
ještě neviděla. Dál jsem šla z větší opatrností. Ticho lesa, ale až 
brzy přerušil další protivník. Něco proráželo křoví a blížilo se 
to přímo ke mně. Znovu jsem vyšplhala na strom a čekala.

Do mého zorného pole přišel zvláštní tvor. Nejvíce mi 
připomínal křížence elfa a vlka. Úzký obličej měl obrovské 
čelisti. Tvor byl o něco menší než obr. Mohutné drápy byli 
pokryté jeden. Vzpomněla jsem si zvláštního vlkodlaka, 
kterého jsem zabila v trpasličí pevnosti. Na drápech měl 
kyselinu, která rozložila vše čeho se dotkla. Tenhle exemplář 
měl nejspíše stejnou zbraň. Zvíře zavětřilo a pak se podívalo 
přímo na mě. Žluté oči hleděli přímo do těch míst. Věděla 
jsem, co mi chce udělat, ale doufala jsem, že na stromě jsem v 
bezpečí. Tvor mi, ale brzy dokázal, že se mýlím. Drápy se 
zaryli do dřeva a tvor začal šplhat přímo ke mně. Při tom 
strhával kůru ze stromů. Svoje snažení, ale vzdal. Připravovala 
jsem se ke skoku na druhý strom, když jsem ucítila otřes. Zvíře 
se rozeběhlo a v plné rychlosti narazilo do stromu. Na zem 
spadlo několik listů. Rychle jsem skočila na druhý strom. 



Elfové tohle dělali běžně, já, ale skoro spadla dolů. Stvoření 
mě vidělo a hned narazilo do stromu. Měla jsem, co dělat, 
abych se na větvích udržela.

Zvíře znovu narazilo do stromu a já slyšela jak něco ve 
kmeni zakřupalo. Dřevo se pomalu začínalo lámat. Tvor musel 
mít nepředstavitelnou sílu.

Ucítila jsem pach skřetů, ale nebyla jsem sama. Zvíře pode 
mnou zavětřilo stejným směrem, z, kterého jsem cítila i já 
skřety. Brzy bylo slyšet chrčení a vrčení bestií. Zvíře se 
rozeběhlo jejich směrem a já slyšela první výkřiky umírajících 
nepřátel. Přeskočila jsem na další strom a hledala další větvě, 
kterých bych se zachytila. k mým uším doléhalo tříštění kovu a 
jekot skřetů.

Přeskočila jsem na další strom, ale pak jsem raději slezla na 
zem. Tenhle druh pohybu opravdu nebyl pro mě. Ušla jsem pár 
kroků, když jsem si všimla jedné nepříjemné věci. Hluk boje 
ustal. Pomalu jsem se plížila dál a čekala jakoukoliv známku 
blížícího se nebezpečí. Udělala jsem dalších několik kroků a za 
mnou zaznělo hromové zavrčení. Otočila jsem se a viděla jsem 
to stvoření, které zabilo skřety. Bestie se rozeběhla přímo ke 
mně. Vyskočila jsem do vzduchu a bodla. Zvíře se nepokusilo 
jakkoliv mojí ránu zbrzdit. Meč zajel do pravého ramene. 
Ihned na mě vystříkla zelená krev. Při dopadu jsem netvora 
nakopla do zad. Znovu jsem chtěla udeřit. Stvoření chtělo meč 
chytit holou rukou. Na zem spadli čtyři drápy. Meč projel 
masem i kostí a zmrzačil ruku bestie. Zvíře něco takového 
nečekalo. Bodla jsem ještě jednou. Tentokrát přímo do srdce. 
Opět jsem byla příliš rychlá na svého protivníka. Tělo dopadlo 
vedle mě.

Skryla jsem meč a šla dál. Tvor byl nejspíše dílem elfů. 
Kvůli poslední obraně vytvořily i něco takového i, když to 
neodpovídalo jejich vztahu k přírodě.

Proto museli být v úzkých. Přes větve stromů jsem viděla 
první stavby elfa pevnosti. Hradby byli poničené a na 



některých místech byli i stopy po magii.
Hledala jsem, co nejkratší cestu k bráně. Našla jsem stezku a 

dál šla po ní. Viděla jsem další mrtvoly skřetů. Pořád, ale 
žádného vojáka z lesního lidu. Vypadalo to, že si vlastní mrtvé 
vzali sebou, ale nepřátelé nechali ležet na místě. Uviděla jsem 
bránu. Dřevo bylo poničené a na některých místech spálené. 
Už dlouho nevydrží. Hlasitě jsem zavolala a čekala. Otevřel mi 
jeden z elfích vojáků. Ušklíbl se, když mě viděl. Představila 
jsem se jako královna upírů a voják mě pustil dál. Celou cestu 
k paláci mě, ale doprovázel.

Elfové okolo mě byli připravení k boji. Připravovala jsem se 
zeptat na zvláštního tvora v lese, když jsem vzpomněla na 
elfův úšklebek. Musel si mě pamatovat s časů kdy jsem 
bojovala ve zdejší aréně. Můj souboj s temným elfem, který 
skončil přepadením a mým útěkem.

Souboj by pro mě skončil smrtí, ale hned po začátku mi bylo 
jasné, že nezemřu. Temný elf si se mnou jen hrál a čekal na 
vlkodlaky, kteří nás dostali ven.

Prošli jsme i okolo arény a pak pokračovali dál až k paláci. 
Stavba s velkým počtem různých věží a natřená zářivě bílou 
barvou. To byla ukázka elfího umění. Nevím, co na tom lesní 
lid vidí, mě se na stavbě nelíbilo vůbec nic. Kámen byl hladký 
a všude byli ozdoby.



16. kapitola

Nad bránou jsem viděla i vílu, která byla vytesaná z kamene, 
až z trapnou přesností. Usmívala se na nově příchozí. Ušklíbla 
jsem se a raději pokračovala do chodeb paláce. Voják mě vedl 
přímo ke králi. O to větší bylo mé překvapení, když jsme vešli 
do jednoho ze sálu. Kde sedělo pět elfů. Král mezi nimi nebyl. 
Byli mi představeni jako elfa rada. Já byla královna a měla 
jsem jednat z panovníkem, ne jeho lidmi. To jsem i hned řekla. 
Voják mě, ale opět řekl, že budu mluvit s radou. Nejraději bych 
všechny pobila. To jsem, ale nemohla.

Představila jsem se a řekla radě vše o Meči Titánů i poslední 
bitvě, ve, které bude místo pro každý národ s Aganty. Dryády, 
Alchimové i upíři, ti všichni budou bojovat bok po boku. Jedna 
z elfem vstala a zeptala se na lidský národ. Řekla jsem, že jsem 
zatím s králem nevyjednávala. Čekala jsem, ale, že se přidá 
také. Lidé na tom nebyli dobře. Panovník mi mohl i děkovat za 
mou pomoc při bitvě se skřety. Elfka se usmála a sedla si 
zpátky na bílou židli. Povstal další elf a zeptal se , co čekám od 
bitvy s temnou říší.

Popsala jsem mu představu vlastní říše a svobodné Aganty. 
Dál by každý národ vládl jen sám sobě. Všichni by byli 
svobodní. To byla pěkná pohádka, ale vypadalo to, že jí lesní 
lid uvěřil.

Všichni elfové povstali a jeden z nich něco zavolal jejich 
vlastním jazykem. Za okamžik přišel do sálu jeden ze 
sloužících a přinesl dva svitky. Dostala jsem stejný slib jako od 
královny Dryád. Na svou stranu jsem tedy získala další vojáky 
a mohla jsem plánovat další věci. Zeptala jsem se rady na 
zvláštního tvora, na kterého jsem narazila v lese. Šlo o 
křížence, který zatím neměl jméno. Byl by šlechtěn pro boj se 
skřety. Existovali jen tři jedinci, tedy teď už jen dva. Dali 
špatně zabít a jejich kůži pronikla jen magická zbraň. Jediní 
koho nenapadal byli elfové. Tvor neměl v povaze vyjednávat 



nebo se řídit nějakým spojenectvím. proto jsem měla z lesa 
vyjít v doprovodu elfů, abych nenarazil na dalšího takového 
tvora. Vyšla jsem ze sálu a radovala se z dalšího úspěchu. 
Vypravím se zpátky do své říše a vyšlu posli. Sama, ale budu 
muset jet ke králi lidí.

Lesní lid kráčel po cestě. Šla jsem s nimi, ale pořád jsem se 
ohlížela. První stvoření jsem zabila, ale nechtěla jsem potkat i 
další, jemu podobné. Zanedlouho jsem ucítila pach skřetů. Ani 
elfové nemohli odolat náporu bestií.

To nebylo pro nikoho dobré.
Přemýšlela jsem, ale o poslední rase, kterou jsem chtěla 

navštívit. Temní elfové byli pro mě záhadou. Stejně jako 
dryády, byli i oni národem, který žil sám pro sebe a dění v 
zemi je příliš nezajímalo.

To se, ale muselo změnit. Projížděli jsme okolo stromy, ale 
nepotkali jsme nic živého. Po několika krocích, ale ticho lesa 
zničilo hlasité zavrčení. Křovím prorazil jeden z tajemných 
elfech výtvorů. Tvor pomalu kráčel k prvním řadám elfů a 
větřil. Čelisti několikrát sklapli naprázdno. Tesáky se zaleskly 
v pár paprscích světla, které pronikly mezi stromy.

Bestie pohlédla přímo na mě, pak se, ale otočila a vrátila se 
mezi stromy. Bála jsem se, že mě to zabije. Vzpomněla jsem si 
na boj s prvním jedincem tohoto druhu. Můj meč prosekl i 
drápy, které předtím rozdrtily i kmen stromu. Zbraň měla, ale 
opravdu strašlivou sílu.

Pomalu jsem rukou přejela po jílci a pokračovala dál v 
cestě.

Ze nedlouho jsme vyšli na kraj lesa. Elfové se se mnou 
rozloučily a zmizely mezi stromy. Já vyjela zpět ke své 
pevnosti a k nové říši upírů.

Popohnala jsem svého vlka k větší rychlosti, a tak jsem už 
brzy viděla na hradby mého domova. Východ slunce ozářil 
svým světlem opravenou pevnost. Vše vypadalo jako by nikdy 
žádný přepad nebyl. Tak to, ale bylo jen pro oko pozorovatele. 



Uvnitř stále byli ještě trosky domů. Ty se opraví už brzy.
Obr strážil vchod , vypadal jako socha. Zobrazení nějakého 

dávného boha. Ze své strnulosti se, ale probudil okamžitě jak 
mě viděl. Po té otevřel bránu a nechal pro projet dál.

Můj vlk byl na takové tvory zvyklý. Bylo to jedinečné zvíře. 
Jednou si obstarám víc takových tvorů. Budou z nich posily do 
mého vojska.

Pomalu jsem projížděla ulicemi. Upíři opravily většinu 
hradeb a právě se dali do úklidu některých trosek. Všude jsem 
viděla naše vítězství. Můj vlk se zastavil u schodiště, které 
vedlo k paláci. Stál tam jeden z náčelníku Alchimů. Řekl mi o 
hostovi, který na mě čekal v poradní místnosti. Šlo o temného 
elfa Gorila. Neřekl, co je důvodem jeho návštěvy, ale nechoval 
se nijak nepřátelsky, proto ho nechali vejít. Sesedla jsem a šla 
jsem za tím Gordilem, ať to byl kdo chtěl. Mohl by to být také 
vyjednávač. Děti temných bohů viděli moji moc a sami mi 
nabídli spojenectví. Sama bych se, tak dostala na konec svých 
příprav a mohla bych začít s útokem na temné město.

Prošla jsem chodbami a zastavila se před sálem. Rychle 
jsem rozevřela obě křídla dveří a vešla.

Můj host seděl na jedné z židlí. Při mém příchodu vstal a 
uklidnil se. Celou dobu ze mě nespustil oči. Všimla jsem si i 
pravé ruky, která byla stále položená na jílci meče. Sedla jsem 
si do čela stolu. Po mé pravici si sedl alchimista, který 
návštěvníka přivedl.

Čekala jsem na Gorila, až sám řekne, co ho přivedlo do 
nové říše upírů. Temný elf, ale zatím nic neprozradil. Jen si 
prohlížel místnost, ve které byl. Jeho pohled patřil všemu, jen 
ne mě. Aspoň mi to tak připadalo. Teprve, když jsem si 
odkašlala. Podíval se na mě a já toho začala litovat. Jeho oči 
mnou projeli stejně jako čepel nějakého meče. Gordil by mě 
zabil pohledem, kdyby takovou schopnost měl. Litovala jsem 
toho, že ho nechali vejít. Už jen jeho pohled věstil problémy. 
Rozhodně nešlo o vyjednávače, kterého jsem čekala.



Gordil prolomil ticho. Byl nejvyšším vůdcem vojska 
temných elfů. Přišel, aby našel vraha své dcery Morany, která 
byla zabita přímo tady.

Po jeho slovech jsem vzpomněl na dívku, která šla se mnou 
do říše trpaslíků. Spolu s armádou vlkodlaků jsme vyrazily 
zničit jedny z nepřátel temné říše.

Morana, ale padla v boji. 
Gordil řekl, že byl její otec. Jeho dcera měla nastoupit na 

jeho místo a velet armádě temných elfů. Obviňoval mě ze smrti 
svého potomka. Podle něj jsem vedle přepad, a tak jsem nesla 
odpovědnost za smrt dívky. Další jeho slova zněla jako kdyby 
se o temného elfa pokoušelo šílenství. Do očí se mu vkradl 
zvláštní lesk. Jeho ruce se chytily okraje stolu. Viděla jsem jak 
se jeho svaly napnuly. Pravou ruku jsem položila na jílec meče. 
Pokud na mě bude chtít zaútočit, musím rychle jednat.

Alchim, který celou dobu seděl na židli, vzal do ruky malou 
foukačku. Viděla jsem jak si připravuje malou šipku se 
zelenými peříčky. Nevěděla jsem, co to znamená, ale už v 
lesích jsem viděla různé barvy šipek. Později se na to 
bojovníka zeptám.

Gordil dál vyprávěl o smrti své dcery. Nakonec se postavil a 
šílenství z něj opadlo. Pomalu přešel ke dveřím a otevřel je. 
Naposledy se obrátil a slíbil mi, že se vrátí. Dveře se po té 
zavřeli. Až příliš pozdě mě napadlo jaké problémy by mi mohl 
někdo takový způsobit. Rozrazila jsem dveře, ale po temném 
elfovi už nebyla ani stopa. Tento národ uměl využít každého 
kousku stínu a stát se téměř neviditelným. Ztratil se v 
chodbách. Nemohla jsem, ale spoléhat na to, že odejde z 
pevnosti. Jak jsem, ale mohla najít někoho takového? Vrátila 
jsem se do poradního sálu a sedla si na jednu z židlí. Alchim 
vyšel ze dveří a neřekl ani slovo. Opět jsem byla sama. Co 
nejdříve musím vyjet a uzavřít spojenectví a králem lidí. 
Bezejmenný panovník bude cenným spojencem. Temní elfi 
zatím ponechám jejich osudu. Doufala jsem, ale, že je získám 



na svou stranu. Pokud si, ale mysleli, že mohu za smrt, tak 
vysoce postavené osoby. Nemohla jsem se v jejich říši ani 
ukázat. Natož, abych chtěl jednat z jejich panovníkem. Zvedla 
jsem se a vyšla na chodbu. Nikde jsem nikoho neviděla, ale 
stále jsem měla pocit, že mě někdo sleduje. Možná si to jen 
namlouvám. Prošla jsem k jedné místnosti a otevřela dveře. 
Našla jsem si jednu starou postel a lehla si na ní.

Nevím jak dlouho jsem takhle ztrácela čas. k něčemu to, ale 
bylo i dobré. Připadala jsem si jako po dlouhém spánku. Vyšla 
jsem z paláce a našla jednoho z upírů. Ptala jsem se na Gordila, 
ale nikdo neviděl, že by opustil zdi pevnosti. Stalo se to čeho 
jsem se bála. Můj protivník byl stále ve zdech mé říše. Chtěl by 
mě zabít až budu odpočívat? k tomu měl, ale právě příležitost. 
Řekla jsem několika upírům, aby procházeli mezi zdmi paláce 
a hledali temného elfa. Sama jsem nasedla na svého bojového 
vlk a opět vyjela k bráně. Svou říši jsem stále jen opouštěla. 
Pokud jsem, ale chtěla, abych nějakou pevnost měla. Musela 
jsem se připravit na bitvu. Temná říše byla až příliš blízko. 
Přejela jsem planinu a blížila se k první lidské vesnici. z dálky 
jsem viděla malé nízké domy. Palisády okolo mě, ale připravily 
na věci příští. Lidé si myslely, že je několik kmenů ochrání 
před armádou skřetů. Proti vojákům temné říše jim, ale takové 
věci nebyli moc platné. Našla jsem bránu a jela přímo k ní. Až 
při pohledu na první domy jsem poznala kde jsem. Tuto vesnici 
jsem kdysi sama napadla se svými upíry. Polovina obyvatel v 
ten den padla mojí rukou a meči mých upírů. Nechtěla jsem 
nikomu připomínat svůj průvod, ale chtěla jsem vědět, co se 
stalo s temnou mocí. Kam až zlo dosáhlo? Kde zatím končila 
jeho moc? Upíři mi nic neřekli, a tak jsem musela jít za lidmi.

Dojela jsem k bráně a zakřičela, aby mi někdo otevřel. Za 
okamžik přede mnou stál muž staršího věku. Hnědý 
neupravený plnovous a vodnaté oči. To měla být stráž 
pevnosti. Řekla jsem jen, že chci projet a muž ustoupil. Pokud 
by místo mě stáli skřeti, vesnice by byla vypálená.



Vjela jsem do vesnici, muži jsem nevěnovala ani pohled 
navíc. To jak špatně lidé hlídali své vesnice. Jiné národy žily 
ve velkých pevnostech, které se dali ochránit před útoky bestií, 
ale domy postavené uprostřed lesů a planin. Dali se snadno 
dobít.

Jako vždy, jsem i teď jela přímo do středu vesnice. Všude 
jsem viděla přípravy na bitvu. Lidé upravovali kmeny stromů 
tak, aby šli použít na palisády. Další lidé brousily meče a různé 
další věci, které se dali používat jako zbraň, Jeden muž v rukou 
držel upravené vidle. Těmi by mohl nějakého vojáka i zabít. 
Pokud by dostal možnost udeřit. Vojáka nedělala pouze zbroj a 
meč. Můj pohled padl na jednu, ženu. Na rozdíl od ostatních se 
nepřipravovala na boj, ale hrála si s hnědou kočkou. Šla jsem k 
ní a zeptala se na všechno, co se stalo a mělo něco společného s 
temnou říší. Žena se na mě zvědavě podívala, ale pak začala 
vyprávět. Nejspíše mě považovala za nějakého žoldáka. 
Bojovnici, která slouží tomu, kdo zaplatí. Vyprávěla mi o 
skupině skřetů, která se blíží k vesnici. Lidé se připravovali na 
boj. Věděli, že nemají moc šancí na úspěch, ale chtěli se bránit. 
Nemohli utéci, už nebylo kam. Každá vesnice široko daleko 
byla na dohled skřetů. Bestie už byli blízko hlavního města 
Aganty. Zatím, ale nezaútočily na jeho hradby. Tahle zpráva 
mě vylekala. Temná moc se tedy nejspíše připravuji na velkou 
bitvu. Lidé se v tom případě nebudou chtít připojit. Něco mě, 
ale napadlo. Mohla bych lidem nabídnout pomoc, s 
podmínkou, že budou po té i při bitvě o temné město. Sesedla 
jsem ze svého vlka a dala, ženě kousek zlata, s tím, že mě 
nechá vejít do svého domu. Nejdříve se jí ve tváři objevilo 
překvapení, které rychle zahnala a ukázala rukou kudy mám jít. 
Chtěla jsem poslat zprávu svým upírům, ale nechtěla jsem je 
přivolat. Musí, co nejrychleji poslat posla k dryádám a elfům. 
Vojsko muselo, co nejdříve vyjít.

Vešla jsem do domu a pokračovala malou chodbičkou. Nic 
se tu nedalo srovnat s mojí pevností. Přešla jsem malou 



místností a vešla do pokoje. Byla tu jen malá postel. Sedla jsem 
si na zem a soustředila se na zprávu, kterou jsem chtěla poslat 
svým upírům. Soustředila jsem se na les dryád a pevnost elfů. 
Vybavila jsem si každý detail, který jsem na cestách viděla. 
Věřila jsem, že jsem vše udělala dobře. Znovu jsem vstala a 
zvědavě si prohlížela dům. Žena tu nejspíše žila sama. Nikde 
jsem neviděla nic, co by nasvědčovalo tomu, že tu žije nějaký 
muž nebo děti. Prošla jsem domem, stejně jako jsem do něj 
vešla. Nasedla jsem na vlka a poděkovala, že ně. Slíbila jsem, 
že jim všem pomohu. 

Sama jsem nevěděla proč něco takového dělám. Chtěla jsem 
jí, ale nějak uklidnit. Projela jsem ulicí zpět k bráně. Strážný se 
mi přidrzle ptal, co jsem ve vesnici dělala. Neodpověděla, a tak 
mi otevřel. Jela jsem dál po stezce, která tu byla. Lidské 
království bylo před velkou bitvou. Mohla bych při útoku zabít 
krále. Mohla bych to svést na vojáky temné říše. Lidští 
bojovníci by po tom o to více prahli po krvi bestií a já bych je 
sama vedla do boje. Poslechli by mě, kvůli pomstě. Nechala 
jsem se, ale moc unést svými pocity. City museli teď zatím 
stranou. Jednou mi bude Aganty ležet u nohou. Pobídla jsem 
vlka k větší rychlosti. Před námi by neměla být už žádná 
vesnice. Jen malý les. Pak už bych měla být na dohled hlavního 
města země.

Minaron bylo domovem lidí. Na jinou rasu jste tu 
nenarazily. Trpaslíci se smáli při pohledu na kamenickou práci 
lidí. Elfové byla zase moc pyšní, než, aby navštívily lidské 
město. Žádné dvě rasy v zemi spolu nevycházeli v dobrém. 
Pokaždé se objevil nějaký spor, který narušil křehký mír.

Právě, tak se dostalo zlo do Aganty. Nesvorností ras dobra. 
Jela jsem dál od vesnice a myslela na slib, který jsem dala té, 
ženě. Vůbec jsem jí neznala, ale i, tak jsem jí a dalším lidem 
chtěl a pomoct. Nevím, co se ve mně najednou objevilo za 
vnitřní hlas. Nemohla jsem, ale myslet na osud pár jedinců. 
Měla jsem v rukou budoucnost celé země. Můj bojový vlk si 



pomalu razil cestu přes nízká křoví, která tu rostli. Jeho tlapy 
hledali cestu mezi větvičkami. Já si při tom ani neuvědomila, 
že projíždíme přes překážky, byla jsem až příliš zaměstnaná 
vlastními myšlenkami. proto jsem málem přehlédla postavu, 
která stála u nějakého obřího tvora. v tom jsem poznala draka. 
Postava před námi stála vedle monstra a hleděla do krajiny. 
Přímo naším směrem. Nepochybně to byl jeden z vojáků temné 
říše. To mi, tak chybělo. Dostat se do dalšího sporu a natrefit 
na jednoho z dračích jezdců. Opět se mi vrátily vzpomínky na 
Adrien. Pohřbila jsem ji na špatném místě. Snadno tam mohl 
někdo hrob najít a zničit ho. Ted jsem, ale musela myslet na 
něco jiného. Postava přede mnou nasedla na draka a tvor se 
vznesl do vzduchu. Mohutná křídla přitom prorážela vzduch 
jako čepele nože. Tmavě modré monstrum vylétlo vysoko k 
mrakům. Rychle jsem pobídla svého vlka a jeli jsme, co 
nejrychleji k malému lesu před námi. Drak se objevil hned za 
mnou. Jeho rychlost byla obrovská. Ted se mi to, ale nejmíň 
hodilo. Nad hlavou mi prolétla ohnivá koule. Plameny dopadli 
do trávy a do vzdálenosti několika stop jí změnily na popel. 
Zasáhnout nás, byli by jsme na místě mrtví. Můj vlk zavyl 
bolestí. Otočila jsem se a viděla další stopu po ohnivé kouli. 
Střela, ale zasáhla i zvíře, na kterém jsem jela. Zadní nohy byli 
popálené. Ztráceli jsme rychlost. Stromy, ale byli díky bohům 
blízko. Doufala jsem, že tam nás drak ztratí z dohledu. 
Seskočila jsem ze sedla a dál běžela po svých. Do zad mě 
udeřilo něco těžkého. Moje nohy se odlepily od země a já 
proletěla vzduchem. Dopadla jsem na zem a ohlédla se za sebe. 
Drak přistál na zem a před nimi drápy dorážel na mého vlka. 
Zvíře se mi bránilo s velkou odvahou, ale ta nemusela skončit 
dobře. Tasila jsem meč a hodila ho po monstru. Modlila jsem 
se ke všem bohům, abych o meč nepřišla. Čepel se zabodla 
mezi šupiny a projela hluboko do masa. Drak se postavil na 
zadní a smetl jezdce, který na něm seděl. Viděla jsem jen 
malou postavu, která proletěla vzduchem a zmizela za křovím. 



Monstrum se ohnalo po meči, který se zabodl do pravého boku. 
Čepel, ale stále držela na místě. Vyběhla jsem z úkrytu, abych 
nepřítele ještě více rozzuřila. Bestie hlasitě zařvala. Po trávě se 
rozstříkla dračí krev, Můj bojový vlk skočil a zahryzl se 
drakovi do břicha. Ozval se další řev, při, kterém z nebližších 
stromů padalo listí. Vzala jsem meč a vytáhla ho z krvácející 
rány. Sehnula jsem a nad mojí hlavou proletěl drakův ocas. 
Další rána mečem. Trefila jsem se do pravého boku. Jen 
kousek od prvního bodnutí. Bestie spadla na zem. Ve smrtelné 
agonii umírala přímo před mýma očima. Mečem jsem zasadila 
svojí poslední ránu. Čepel projela dračí hlavou až k mozku. 
Titáni vyrobily zbraň, která i dračími šupinami pronikla bez 
potíží. Zavolala jsem na svého bojového vlka a podívala se mu 
na jeho rány. Zadní nohy byli popálené a na několika místech 
jsem viděla spálené maso. Podivila jsem se, jak zvíře mohlo 
ještě vůbec jít, natož běžet nebo skákat. Zašli jsme mezi stromy 
a já si vzpomněla na jezdce, který někde zmizel. Naposledy 
jsem ho viděla spadnout do křoví. Měla jsem ho jít hledat? 
Raději jsem zašla dál do skrytu stromů. s trochou štěstí je 
člověk mrtvý. Ten pád nemusel přežít. Ohlédla jsem se znovu 
na dračí tělo. Vzpomněla jsem si na Elbaith. Dračici, která mi 
hodně pomohla. Můj život byl plný ztrát. Udělala jsem pár 
prvních kroků a začala cestu do Minaronu. Nikdy jsem v tomto 
městě ještě nebyla, ale až do mé domoviny dolehli pověsti o 
něm. Lidé vykáceli jeden z nejstarších lesů, aby uvolnily místo 
největšímu ze svých děl. Domy a paláce byli postavené tak, 
aby město připomínalo horu. Na jejíž vrcholu byl palác krále. 
Nemohlo se měřit se stavbami trpaslíků, ale bylo tím 
nejlepším, co lidé nebo elfové postavily. Nikdy ještě skřeti 
nevstoupily do města. Chránilo ho několik hradeb. Brány 
otevírali minotauři, které lidé zotročily. Žádný voják by s nimi 
nehnul ani o kousek. Málokdy se někdo odvážil na Minaron 
zaútočit, zlo, ale mělo velkou moc, a tak se i to brzy změní. Les 
okolo nás byl klidným místem. Nikde jsem neviděla stopy 



skřetů, ani jiných sluhů zla. Zatím tomu, tak bylo. Poklekla 
jsem a znovu se podívala na zranění svého bojového vlka. 
Nikde se nic nezanítilo. Musela jsem ho, ale brzy někde ošetřit. 
Šla jsem pomalu a pořád se na zvíře dívala. Jeho bojovnost 
byla úctyhodná. Lesní stezka skončila. Před námi byla něco 
jako rokle. Země se tu strmě svažovala a uprostřed končila 
vyschlým korytem nějaké řeky. Pomalu jsem začala sestupovat 
dolů. Spíše jsem klouzala než šla. Vlk vedle mě byl na tom 
stejně. Trvalo nám delší dobu než jsem se dostali dolů. v rokli 
bylo až podivné šero. Hledala jsem nějaké místo, po, kterém by 
jsme se dostali opět nahoru. Nikde jsem, ale nic neviděla. 
Dostali jsem se do pasti. Někde, ale musíme vyjít. Šla jsem dál, 
všude byla jen vyschlá zen. Po pár krocích jsem něco našla. 
Všude tu byli pavučiny. Ne, ale od malých pavouků. Jednotlivá 
vlákna vypadala spíš jako provazy. Vytasila jsem meč a jedno 
vlákno přesekla. Zbraň sice pavučiny rozsekla, ale byl cítit 
odpor. Bylo to horší než s dračími šupinami. Udělala jsem 
několik kroků a našla jsem úzký vchod do jeskyně. Prošla jsem 
okolo něj. Můj vlk, ale nechtěl jít dál. Zůstal stát na místě a 
vrčel. Díval se přitom na jedno místo ve změti pavučin. Chvíli 
jsem sledovala stejné místo, až jsem si všimla, co našel. Do 
pavučiny tam bylo zamotané tělo elfa. Už se pomalu začalo 
rozkládat a díky bílé barvě se nedalo už téměř rozeznat. Něco 
ho vysušilo a pomalu požíralo. Nechtěla jsem narazit na tvory, 
který to udělal, ale pokud je v té jeskyni vedle nás. Setkání se 
nejspíš nevyhneme. Znovu jsem zavolala na svého vlka. 
Tentokrát mě poslechl.

Přiběhl ke mně a čekal. Cítila jsem něco divného, byl to jen 
pocit. Otáčela jsem se a hledala něco dalšího. Znovu jsem 
pohlédla na mrtvého elfa. Výraz v jeho tváři se mi líbil, byla to 
čirá hrůza. Nezkalila jí ani odvaha. Poslední možnost se bránit. 
Bojovník se jen bál. Čistý strach, který vyšplhal na svůj vrchol. 
Pak ho někdo zabil a krmil se na něm. Postupně z něj vysával 
životní sílu, až z něj zbila jen vyschlá skořápka a i ta postupně 



mizela. Šla jsem k jeskyni a podívala se dovnitř, ale ani moje 
zvyklé na tmu nic neviděli. Vypadalo to jako by i tma v jeskyni 
byla jiná. Můj bojový vlk začal vrčet. v temnotě jsem zahledla 
nějaký pohyb. Nejdřív jsem myslela, že vidím malého 
pavouka. Pak jsem zjistila, že vidím jen jeden pařát. O stěny 
něco drhlo, jako, když se něco velkého protahuje příliš malým 
prostorem. Bezděky jsem udělal dva kroky zpět. Tma se 
pomalu rozestupovala a já pochopila čeho se elf, tak bál. 
Pavouk byl stejně velký jako drak. Pomalu protahoval své tělo 
ven. Očima se díval na vlka, na mě i rokli všude okolo. v hlavě 
jsem slyšela hlas „ kdo jsi? “. Rozhlédla jsem se pak mi došlo, 
že ke mně mluví pavouk přede mnou. Představila jsem se a 
čekala. Monstrum vysoukalo celé své tělo a pomalu se 
nadechlo. „ Jsem vládce této rokle. Jdi na mém panství. Co ode 
mě chceš? Cítím v tobě velké zlo, ale ani to mi nezabrání, 
abych tě zabil. Cítím, ale i velkou moc, takže ti dám možnost 
se zachránit“. Oddychla jsem si, mohla jsem ještě hodně získat. 
Vyprávěla jsem o své říši i o mé bitvě s temným městem. 
„Válka brzy dolehne až do tvé rokle a pak se neubráníš ani ty“. 
Pavouk upřel všechny svoje oči na mě. „Já si, ale poradím s pár 
skřety. Nejsem tu sám. Moje děti jsou také tady.“ Zděsila jsem 
se. Takových tvorů je tu víc. Musela jsem je přesvědčit, aby šli 
se mnou. Začala jsem mluvit o velké říši, kde by měli, on i jeho 
děti klid. Mohli mít daleko větší místo k životu, než malou 
rokli. Vlastní jeskyně v opuštěné říši trpaslíků. Pavouka moje 
nabídka zajímala. Získala jsem ho na svou stranu. Hned pošle 
jednoho ze svých potomků k mým lidem a přidá se při poslední 
bitvě. Poté monstrum vyšplhalo do svých pavučin a vydal 
podivný cvakavý zvuk. Znělo to jako, když o sebe třete několik 
mečů. Zazněla odpověď od více než jednoho pavouka. 
Přidávalo se čím dál víc hlasů. Slyšela jsem jak se po zemi 
něco blíží. Dusot něčeho velkého. Všichni potomci pavouka se 
blížily k nám. Všude okolo mě byla další část mojí armády. 
Pavouk ke mně po té znovu promluvil. Právě poslal vyslance 



ke mně. Později se všichni přesunou do mé říše, aby mohli 
vyjít do bitvy spolu s upíry. Ještě ani nedozněla poslední slova 
a mojí myslí se mihla vidina. Před mým zrakem byli obrazy. 
Pochodující dryády vycházeli z lesa. Elfové nasedali na své 
koně a vyjížděli do boje. Všichni měli meče a luky. Viděla 
jsem posli, kteří šli za spojenci a řekli jim o bitvě. Mí upíři 
splnily poslání. Poprvně jsem dostala takový vzkaz do jednoho 
z upírů. Už i mí vojáci mi uměli dát vědět jen pomocí svých 
myšlenek. Každým dnem byla moje armáda silnější. Já byla 
silnější. Brzy zničím všechny své soupeře. Pavouk, s kterým 
jsem mluvila mi pomohl vyšplhat na druhou stranu rokle. Po té 
vyzvedl i mého vlka. Nasedla jsem do sedla a vyjela jsem na 
cestu. Malé zdržení mi dalo více než jsem čekala. Nikdy jsem 
neslyšela o takových tvorech, ale, co bylo nejdůležitější, teď mi 
sloužily. Stali se součástí něčeho většího. Les se stával 
hustějším. Stromy tu byli větší a starší. Připomínalo mi to říši 
dryád, ta, ale byla daleko. Pořád jsem se po cestě blížila k 
místu kde by mělo být na dohled hlavní město lidí. Jednou 
budu muset postavit něco většího a lepšího. proto jsem chtěla 
načrtnout budovy a navrhnout něco lepšího, velkolepého. 
Slyšela jsem nějaké hlasy, nejspíše lidské. Vyjela jsem po 
zvuku a uviděla tábor. Vojáci tu rozestavily hlídky, které si mě 
hned všimli, jela jsem k nim a mávla rukou na pozdrav. Přišel 
ke mně jeden z vojáků a řekl mi, že jsou bojovníci, kteří vyjeli, 
aby našli skupinu skřetů. Tu našli a povraždily. Ted mířili 
přímo do hlavního města, Minaronu.



17. kapitola

Přešla jsem k táboru a sedla si k ohni. Přišel ke mně jeden z 
mužů a představil se jako Oidin, vůdce mužů, kteří tu tábořily. 
Skupina skřetů, kterou zničily, měla za úkol napadnout jednu z 
vesnic. Král chtěl lidi zachránit, a tak vyslal několik vojáků. 
Tři vojáci padli v bitvě, ale bestie byli povražděny. Další malé 
vítězství, které bylo předzvěstí něčeho daleko většího. 
Vyprávěla jsem Oidinovi o mé říši a armádě. Všechno jsem si 
přikrášlila, abych vypadala jako ztělesnění dobra. Vynechala 
jsem také jakékoliv vyprávění o pavoucích. Rokle byla ještě 
příliš blízko a nechtěla jsem, aby se tam vojáci vypravily. 
Monstra by je všechny pobily a teď byl potřeba každý voják, 
který dokázal vzít do ruky meč. Od jednoho z vojáků jsem si 
půjčila pergamen a začala na něj kreslit. Nevěděla jsem proč, 
navštívila mě inspirace bohů. Velitel vojáků se mi díval pod 
ruce. Začala jsem být trochu nervózní. Moje umění bylo 
pochmurné, jako u všech upírů. To by se nemuselo lidem líbit. 
Na obličeji Aidina se ale usadil úsměv. Nakreslila jsem mrtvé 
tělo na louce. Vzpomněla jsem si na elfa, kterého jsem viděla v 
pavučinách v rokli. proto jsem na pergamen vyobrazila každý 
detail rozkladu. Voják se usmál a vzal hotové dílo do ruky. 
Viděla jsem, že se mu líbí, a tak jsem řekla, aby si ho nechal. 
Poděkoval a držel to jako kdyby to bylo umělecké dílo. Při tom 
to bylo jen výtvorem několik okamžiků. Lidé si lehli na zem a 
usnuli. Já jsem zůstala u ohně, dokud nevyhasl. Dívala jsem se 
na stráže, které přešlapovali na okraji tábora. Při úsvitu se 
všichni probudily a vyrazily jsme na cestu. Šla jsem vedle 
Oidina a bavila se sním o městě. Popisoval mi všechny budovy, 
které viděl. Minaron bylo působivé město. Pokud jsem tedy 
mohla věřit popisu, byl až příliš dobrodružný. Jela jsem na 
svém bitevním vlkovi. Zvíře se ze svých ran pomalu léčilo. 
Blížily jsme se ke kraji lesa. Stromy se pomalu rozestupovaly a 
já se připravovala na první pohled na město. Velitel vojáků se 



pořád držel po mém boku a vyprávěl mi o lidech. Po pár 
krocích, ale i jeho řeč ustala. Možná poznal, co se mi honí 
hlavou a, proto na mě přestal mluvit. Vyšli jsem ze skrytu 
stromů a já viděla Minaron, byl na něj překrásný pohled. Jeho 
popis nebyl v žádném slově přehnaný. Opravdu to vypadalo 
jako uměla skála. Všechny budovy byli šedé, jen vrcholek byl 
bílí. Tam byl palác krále Aganty. Viděla jsem několik hradeb, 
které město obklopovali. Dobít ho, by bylo skoro nemožné. Jeli 
jsme dál a město rostlo před mýma očima. Budovy byli 
překrásné. Několik kroků jsem neřekla ani slovo a jen jsem se 
dívala na stavby přede mnou. Vojáci se mezi sebou bavily, 
pohled je ničím neoslnil. Nejspíš v městě žily, a tak jim na něm 
už nic nepřipadalo velkolepé. Mě, ale pohled uchvátil. Jeli jsme 
k první bráně. Ta byla stejně obří jako vše okolo. Viděla jsem 
minotaury, kteří čekali na rozkazy lidských vojáků. Na krcích 
měli řetězy. Oidin mávl pravou rukou a všechno se dalo do 
pohybu. Minotauři uchopily řetězy a brána se pomalu otevírala. 
Vjeli jsme dovnitř a pokračovali po široké cestě, která se 
stáčela mezi domy. Lidé okolo nás sledovali a čekali na 
nějakou reakci z naší strany. Oidin jim vyprávěl o smrti skřetů. 
Všichni se vypadali jako by slavily velký úspěch. Nechápala 
jsem to, ale ničím jsem to nechtěla dát najevo. Cesta mírně 
stoupila, a tak jsem věděla, že se blížíme k paláci krále. k tomu 
jsme, ale dorazily až při západu slunce. Bílá stavba měla 
několik věží. Brána byla stříbrná a odráželo se v ní světlo 
zapadajícího slunce. Velitel vojáků sesedl a zadul na roh. 
Brána se otevřela a před námi stál sluha. Bílí oděv byl 
ozdobený stříbrnými nitěmi. Bílí plnovous muže měl kamenné 
ozdoby. Kývl na nás rukou, abychom šli k němu. Pohlédla 
jsem mu do očí a viděla jen bělmo. Sluha byl slepý. Přesně, ale 
viděl kde jsme a ani jednou nezaváhal. Poznal nás po hlase 
nebo podle pohybů. Nevěděla jsem jak, ale věděl kde stojím. 
Pokývl na nás a mi vešli do paláce. Šla jsem jen já a Oidin. 
Zbytek malé armády zůstal venku před palácem. Všude jsem 



viděla obrazy a sochy. Někdo si dal práci s tím, aby vystavil 
bohatství lidského panovníka. Všude bylo jen to nejlepší a 
nejdražší. v mém paláci to bude stejné. Každý musí vidět mojí 
moc a majetek. Chápala jsem chování krále Aganty, sama jsem 
chtěla to samé. Prošli jsme chodbou a vyšli po vysokém 
schodišti. Nikde nebylo žádné zábradlí ani něco takového. 
Schody byli vystavěné bez nějakých opěr a zdi byli několik 
kroků od nás. Bylo to působivé. Schody byli větší a nápaditější. 
Čím blíž jsme byli králi, tím víc jsme viděli ukázky jeho moci. 
Vešli jsme dveřmi do další chodby. Na stěnách byli pověšené 
zbraně nejrůznějších tvarů. Viděla jsem meče, oštěpy, ale i 
věci, které jsem nikdy neviděla. Nechápala jsem jak s nimi 
může někdo bojovat. Došli jsme na konec naší cesty, před námi 
byli bílé dřevěné dveře. Po stranách stály dvě sochy. Jedna 
vypadala jako podobizna krále, ale mladší. Další byla nějakého 
muže, ale toho jsem neznala. Zeptám se na to, až na to bude 
čas. Sluha, který nás vedl zaklepal na dveře a otevřel je. Vešli 
jsme do velkého sálu. Kráčeli jsme po zeleném koberci, který 
končil u královského trůnu. Panovník Aganty nás sledoval. Na 
sobě měl modrý oděv a na býlích vlasech korunu. Uklonila 
jsem se a představila se jako královna upírů. Král jenom mávl 
rukou a další sluhové nám přinesly židle. Oidin si sedl a dal se 
do vyprávění. Skupinu skřetů dopadli jen pár kroků od vesnice, 
kterou chtěli vypálit. Pozabíjely veškeré bestie, které našli. 
Pokud věděli, tak nikdo neunikl. Bude, proto trvat delší čas, 
než vyrazí další a větší armáda, aby dílo dokončila. Válečník 
dokončil svojí řeč a král pohlédl na mě. Nevím ani proč, ale 
připadala jsem si najednou před ním strašlivě malá a 
bezvýznamná. Cítila jsem z toho muže velkou moc, kterou 
jsem nepocítila, když jsem ho viděla při bitvě v pevnosti. Řekl 
mi, abych mu vyprávěla o své říši a já jeho přání splnila. 
Popsala jsem mu nově postavené hradby i domy, které tam 
budou stát. Bránu hlídali dva upíři obři. Dávala jsem, ale pozor, 
abych mu nevyzradila nic o slabostech mé pevnosti. Muselo to 



vypadat, že dokáži čelit jakémukoliv útoku. Jsem královna 
upírů, která porazí temnou moc ze severu, proto jsem musela 
být silnější než lidský národ. Král mě nechal mluvit a 
nepřerušoval mě. Využila jsem toho a řekla jsem i o válečném 
tažení na temnou říši. Dryády i elfové byli již na cestě k 
hranicím. Připojí se k nám i moji vojáci z rodu upírů a zbytek 
alchimů. Goblinů, kteří dříve žily v lesích na hranicích temné 
říše. Panovník zavolal na jednoho ze svých sluhů. Mluvil řečí, 
kterou jsem nikdy neslyšela. Neznělo to, ale výhružně. Po tom 
se otočil na mě a řekl i o útoku na své město. Přerušil a svou 
řeč a řekl Oidinovi, aby odešel, pak se pomalu nadechl a mluvil 
dál. Jeho říše slábla. Skřetí přepady si už vyžádali příliš obětí, a 
tak by další útok bestií mohl znamenat konec lidí. Hradby sice 
byli silné, ale bez vojáků by i ony mohli padnout. Se 
stvořeními dobra to vypadalo špatně. proto se k mé armádě 
přidají a společně zničíme zlo, než stačí získat ještě větší moc. 
Zatím chyběl někdo, kdo by spojil národy Aganty do 
společného boje. Mým příchodem se, ale vše změnilo a mi 
jsme mohli porazit zlo jednou pro vždy.

Nepřerušovala jsem ho, ale pak jsem řekla svůj požadavek. 
Chci si nechat temné město a postavit si tam další část mé říše. 
Všechna země, která leží mezi mojí pevností a temným městem 
bude mým majetkem. Král měl v obličeji podivný výraz. 
Věděla jsem, že si tímto vznáším nárok i na část jeho panství, 
ale na tom mi nezáleželo. Zachráním celou zemi, a tak za to i 
něco chci. Jedna pevnost mi nestačí, chtěla jsem víc. Panovník 
nakonec kývl na souhlas, a tak jsme mohli pokračovat dále. 
Jeden ze sluhů přinesl pergamen a dal ho králi. Ten vypsal 
podobný dokument jaký jsem dostala od elfů i dryád. Jistota, že 
přijdou a budou se mnou bojovat. Řekla jsem králi, že bych 
chtěl , co nejdříve vyrazit zpátky do své pevnosti i s lidskou 
armádou. Elfové už by měli být v mé říši a dryády už by se k ní 
pomalu měli blížit. Král, ale mé rychlé přípravy rozmetal na 
kusy. Útok se prý musí promyslet a zde to bude lepší. Věděla 



jsem dobře o, co mu jde, chce lidem přidat na důležitostí. 
Nakonec jsem se dohodli, že strávíme ve městě dva večery a 
pak vyrazíme. Vojsko se dá dohromady a mi mezitím 
naplánujeme útok. Jeden ze sluhů mě poté odvedl do mého 
pokoje. Malá místnost byla bohatě vyzdobená vším možným. 
Lidé opravdu chtěli ukázat, jak je jejich král bohatý. Také se 
jim to povedlo. Obrazy, sochy a vyřezávaný nábytek byl 
skvělou ukázkou majetku panovníka. Viděla jsem to na 
každém kroku a začalo mi to i vadit. Vojáci se určitě nemají, 
tak skvěle jako jejich král. Sundala jsem svojí zbroj a lehla si 
nahá na postel. Žila jsem stejně jako jakýkoliv upír z mé 
armády.

Při východu slunce jsem vstala a vyšla ven. Před dveřmi stál 
jeden ze sluhů, zeptala jsem se ho na krále. Ten už byl v 
poradním sále a čekal na mě. Rychle jsem si oblékla svou zbroj 
a vešla. Panovník seděl u velkého stolu, na kterém byl malý 
model severních zemí.

Postavila jsem se vedle krále a prohlédla si model. Našla 
jsem dokonalé makety všech pevností i temného města. Před 
bránou dokonce byli malé postavičky obrů a skřetů. Panovník 
ukazoval na jednotlivá místa na mapě. Chtěl mi vnutit svojí 
představu poslední bitvy. Nevydržela jsem to a skočila mu do 
řeči. Podíval se na mě zvláštním pohledem. v očích mu zářily 
jiskřičky, kterých jsem si dříve nevšimla. Nejdříve jsem 
zaváhala, ale pak jsem začala vyprávět o dryádách a elfech. Do 
přední řady jsem chtěla dát upíří vojáky, po té by následovali 
lidé a nakonec lučištníci dryád a elfů. Nakonec by byli válečné 
stroje, obléhací věže a beranidla. Muž mě poslouchal a 
nakonec i souhlasil. Byla jsem neklidná, kvůli svému 
nespolečenskému chování. Nestalo se, ale nic, a tak jsem se k 
tomu již nevracela. Sedli jsme si ke stolu a probírali přípravy. 
Při západu slunce se vydám na cestu do své pevnosti. 
Odtamtud vyrazíme přímo k pevnosti. Sloužící přineslo jídlo, a 
tak jsem se ještě chvíli zdržela. Po té jsem se zvedla od stolu a 



uklonila se králi. Pomalu jsem vyšla na chodbu a až pak 
zrychlila krok. Nechtěla jsem, aby to vypadalo, že prchám, i, 
když to jsem přesně měla v úmyslu. Nelíbili se mi pohledy 
krále. Prohlížel si mě jinak než při našem prvním setkání. 
Královna upírů, to jsem byla. Sbalila jsem si věci a požádala 
jednoho ze sloužících, aby mě vyvedl, co nejkratší cestou ven. 
Šli jsme jinudy než jsem si pamatovala. Cestou jsem viděl další 
sochy a i pár obrazů. Jeden z nich mě zaujal, byli na něm dva 
mladí muži. v jednom z nich jsem poznala krále, i, když se 
hodně změnil. Jeho společník mu byl velice podobný, ale 
neznala jsem ho. Zeptala jsem se na obraz sloužícího, ten mi, 
ale vůbec neodpověděl. Jakoby můj dotaz vůbec nevnímal. 
Zeptám se na to samotného krále, až se znovu setkáme. Před 
bitvou budeme mít dost času na malé vyprávění o minulosti.

Před bránou čekal můj bojový vlk. Zvíře se vždy objevilo 
přesně na místě, kde jsem ho nejvíce potřebovala. Pořád jsem 
se mohla o těchto bytostech ještě učit. Hodně věcí jsem o nich 
nevěděla. Můj nekonečný život je něco, co mi budou lidé 
závidět. Nasedla jsem a vyjela směrem k bráně. Co nejdříve 
jsem chtěla opustit království lidí i, když město bylo krásné. 
Musela jsem teď jednat rychle.

Projela jsem mezi domy. Brána se přede mnou otevřela a já 
mohla vyjel na planinu, která oddělovala město od lesů okolo. 
Hleděla jsem na stromy v dáli. Někde mezi nimi se skrývala 
armáda elfů a připravovala se na bitvu. Při jízdě jsem myslela 
na vojáky, kteří budou zanedlouho pod mým velením. Mezi 
stromy jsem myslela na mojí vlastní říši. Brzy se stane sen 
skutečností. Nebudu mít jen pevnost, ale i město, které zastíní 
všechny okolo. Nic nebude krásnější. Upíři budou mít svůj 
domov. Už žádné skrývaní v městech lidí. Přestala jsem vnímat 
čas i okolí a nechala se unášet svou fantazií. Žádný člověk 
nikdy nic takového neuvidí. Moje město bude jen upírů. Ani 
král Aganty tam nebude mít žádné slovo. Vzpomněla jsem si 
znovu na obraz v paláci. Sloužící úmyslně ignoroval mou 



otázku. Nejspíše ani odpovědět nedokázal. Lidé málokdy 
přiznali, že něco neví. Nejspíše to byl někdo s královi rodiny. 
Nevěděla jsem nic o tom, že by nějaké příbuzné měla. Málo 
lidé znalo jeho jméno a o jeho příbuzných nevěděl nejspíše 
nikdo. Bylo to divné, ale žádný člověk nikdy proti králi nic 
neřekl. Zajímal se o dobro vesničanů a ti ho za to zbožňovali. 
Nehledali nic o jeho minulosti a on se to staral o jejich dobro. 
Ani jsem nevěděla, kdy jsem vyjela z lesa. Na dohled jsem, ale 
už měla svou pevnost. Už z dálky jsem viděla změnu. Ve větru 
povlávali nějaké vlajky. Zrychlila jsem se, ale slunce už 
zapadlo, když jsem dojela k bráně. Poznala jsem, ale elfkou 
runu. Druhý znak byl podobný tomu elfskému, ale písmo bylo 
prostší. Dryády to ještě být nemohli, cesta jim ještě zabere 
jeden den. Obři mi otevřeli bránu, pokračovala jsem až ke 
svému paláci, kde jsem sesedla a dál pokračovala po svých. 
Cestou jsem zastavila jednoho z upírů a ptala se ho na nově 
příchozí. Opravdu to byli elfové. Druzí, ale byli z národa 
trpaslíků. Špatně jsem skryla své překvapení, nad tím kro 
přišel. Vyvraždila jsem celou trpasličí pevnost, a tak jsem 
nepřemýšlela nad vyjednáváním s tím to národem. Ted, ale 
přišli za mnou sami. Šla jsem do poradního sálu a vstřebávala 
překvapení. Za několik okamžiků přišli zbývající dva náčelníci 
alchimů a sedli si po mém boku. Vešel i jeden z elfích knížat a 
nakonec bojovník trpaslíků. Všichni si sedli a čekali na má 
slova. Dlouze jsem si všechny prohlédla. Chtěla jsem, aby 
věděli kdo je vládcem pevnosti. Pořád jsem se, ale dívala na 
trpaslíka. Ten se také první ujal slova. Jmenoval se Gordislan, 
byl jedním z válečných mistrů, posledních trpaslíků. Celý 
národ byl na pokraji vyhynutí i tak, ale šli bojovníci do bitvy. 
Chtěli zachránit to málo, co ještě zachránit šlo. Jako odměnu za 
svou pomoc, žádali až příliš málo. Chtěli volný vstup do jejich 
archivů. Spisy, ale nechtěli. Souhlasila jsem s jejich 
požadavky. Po té vstal elf a podal hlášení a vojácích, které 
přivedl. Všichni byli vyzbrojeni luky a dlouhými meči. Sama 



jsem se měla rozhodnout jaké místo jim v armádě dám. 
Několik krát jsem byla ujištěna, že podléhají mému velení. 
Náčelníci alchimů mi také řekli něco nového. Vytvořili jed, 
který se nesl vzduchem a zabil vše, mimo upírů a vlkodlaků. 
Vyslechla jsem si vše s klidem ve tváři. Rozloučila jsem se, ale 
s úsměvem. Všechno, ale vypadalo až moc skvěle na to, aby to 
byla pravda. Vyšla jsem společně se dvěma upíry a ptala se jich 
na Gordila. Temného elfa, ale nikdo neviděl. Pořád tedy mohl 
být v pevnosti. Vešla jsem do svého pokoje a zamkla dveře. 
Nechtěla jsem riskovat svůj život, v okamžiku kdy jsem mohla 
získat vše. Lehla jsem si na postel a odpočívala.

Při východu slunce jsem vstala a vyšla ven. Procházela jsem 
se mezi domy a dívala se na život okolo. Upíři si našli místo k 
životu. v mé mysli se, ale probudila pochyby. Měla jsem já 
někde místo kam bych patřila? Kdysi jsem chtěla najít lásku a 
usadit se. Pak jsem se, ale stala upírkou. Nikoho jsem neměla 
po svém boku a nejspíše ani nikdy nebudu. Jolosin mě zradil 
tím nejhorším způsobem. Možná jsem jen čekala, že se mi to 
samé stane znovu. Nejspíše by se to i opravdu stalo. Přešla 
jsem okolo velkého domu. Oknem jsem viděla upíra a jeho 
družku. Moje ruka padla na jílec meče, aniž bych o tom věděla. 
Bylo ode mě sobecké, že jsem ostatním nepřála štěstí. 
Jakýkoliv voják byl na tom lépe než já. Byla jsem v očích 
svých služebníků královnou. Pořád jsem si, ale nebyla jistá 
sama sebou. Vyšla jsem na hradby a sledovala les v dálce. 
Nevím jak dlouho jsem tam jen stála. z přemýšlení mě, ale 
vytrhl hlas nějakého trpaslíka, byl to Gordislan. Chtěl mě 
předat další poselství od jejich panovníka i, když ho, tak málo 
kdo bral. Trpaslíci přišli o svá knížata, a tak se mohl králem 
stát prakticky kdokoliv. Zbytek národa se, ale postavil za 
jednoho z bojovníků a ten jim nyní vládl. Zpráva od něj byla 
další nabídka pomoci. Chtěli mít podíl na stavbách v říši upírů. 
Znovu jsem nevěřila svým uším, ani očím. Za tímhle bylo něco 
důležitější, než mír mezi našimi národy. Zeptala jsem se na 



podmínky něčeho takového. Trpaslíci chtěli vlkodlačí štěňata. 
Čistokrevná zvířata, ne jen nakažené míšence. s tímto jsem 
nesouhlasila. Nemohla jsem handlovat s potomky mích 
vlastních lidí. Odmítla jsem jejich pomoc. Raději si vše 
postavím sama, bez pomoci národa z hor. Gordislan, ale zůstal 
stát na místě. Vypadalo to, že podobnou odpověď čekal. 
Dlouze jsem mluvily o našich národech a zvycích. Sama jsem 
byla nakaženou, ne čistokrevnou upírkou, a tak jsem nevěděla 
mnoho o tom jak můj národ žil. Náš hovor, ale protrhl zvuk 
rohu. Podívali jsem se k lesu a sledovali stromy před námi. 
Kmeny jako by byli v pohybu. Ukázalo se, ale, že dryády na 
sobě mají tmavě hnědé zbroje, které splývaly se stromy okolo 
nich. v korunách stromů museli být téměř neviditelní. Dryády 
se začali setkávat a tvořit ucelenou armádu, Ta pomalu mířila 
přímo k branám pevnosti. Nikde jsem neviděla koně, nebo jiné 
zvíře na kterém se dá jet. Museli přijít po svých, byli opravdu 
rychlí.

Sešla jsem k bráně a čekala až přijdou blíž. Obři otevřeli a 
do mé pevnosti vkročila Umilante. Uklonila se přede mnou a 
tím uznala, že jsem jí rovna. Dvě panovnice na jednom místě. 
Také jsem se uklonila a gestem jí naznačila, aby šla se mnou. 
Dryády mezitím pochodovali do pevnosti. Prošla jsem městem 
a mezitím vyprávěla o armádě elfů a trpaslíků. Dryáda byla 
také překvapená z pomoci národa z hor. Řekla, abych si dala 
pozor. Sama jim příliš nevěřila. Znovu jsem vešli do poradního 
sálu, tentokrát jsme, ale čekali na poslední příchozí a těmi byli 
lidé. Poslední článek armády, která svrhne zlo. Dlouho jsem 
jen mlčky seděli, pak jsem, ale povyprávěla Umilante o 
strategii bitvy. Lučištníci měli být v zadních řadách, což je 
stejné u jakékoliv rasy, proto se mnou souhlasila. Před 
dryádami se postaví alchimové, kteří budou svými šipkami 
držet od vojáků nepřátele, kteří se dostanou až moc blízko. 
Naše porada skončila, když do místnosti vběhl jeden z upírů a 
řekl nám o příjezdu lidského vojska. Prošli jsme městem a k 



bráně došli akorát, abychom viděli krále a jeho kapitány. Jeli 
na koních, kteří pocházeli z jihu Aganty. Velká a štíhlá zvířata, 
která, ale snesla velkou zátěž. Upíři ukázali všem panovníkům 
jejich pokoje a pak se postarali o samotné vojáky. Já mezitím 
znovu zašla do svého pokoje a soustředila se na kouzlo. Chtěla 
jsem znovu vyslat svoje myšlenky. Tentokrát, ale ne nějakému 
z upírů, ale přímo temnému vládci. Sedla jsem si na podlahu a 
soustředila se. Představila jsem si stínovou postavu, sedící na 
trůnu z černého kamene. Postava se dívala jakoby za mě. 
Blížila jsem se přímo k němu, když najednou jeho pohled padl 
přímo na mě. Měla jsem pocit jakoby mi někdo sáhl přímo na 
srdce. To začalo znovu bít a pumpovalo krev do mých 
nemrtvých žil. Temný vládce něco říkal, nerozuměla jsem, ale 
jeho slovům. Rychle jsem vstala z podlahy a snažila se z hlavy 
dostat zvláštní obrazy temného vládce. Opravdu se s ním 
spojila. Od této chvíle věděl, že přicházíme. Udělala jsem z 
celé armády návnadu, na kterou se bude chtít dostat. Věděla 
jsem, že by s tím ostatní panovníci nesouhlasily. k čemu by, ale 
bylo, kdybychom bojovali s celou armádou, ale vládce zůstal v 
pevnosti?, proto jsem riskovala stovky životů. Lehla jsem si na 
postel a snažila se dát dohromady. Bylo zvláštní, když jsem 
znovu cítila svoje srdce.........

Úsvit nového dne a začátek poslední bitvy. Zavolala jsem 
upíra, který hlídkoval na chodbě a řekla mu, aby zavolal 
všechny panovníky. Měli jsme se sejít u brány paláce a pak 
vyrazit na cestu. Oblékla jsem si zbroj, kterou upíři mezitím 
vyčistily. Zbavily jí i několika škrábanců, některé, ale zůstali. 
Kůže se nedala zpravit úplně. Chtěla jsem, ale udělat na ostatní 
panovníky dobrý dojem. Čekala jsem na schodech, jako první 
ke mně přišel král lidí. Opět měl ten podivný pohled. Na sobě 
měl tmavou zbroj. Podobné té jakou nosily upíři. Přes ni měl 
přehozený černý plášť. Za ním přišli další panovníci. Prošli 
jsme širokou ulicí. Cestou nás zdravily naši vojáci. Nasedli 
jsme na koně, v mém případě na vlka a projeli branou. Za námi 



se do řad stavěli vojáci. Vyrazily jsme na pochod. Moje 
pevnost zůstane téměř prázdná. Pokud prohrajeme, přijdu o 
všechno. Mi, ale museli vyhrát. Rukou jsem přejela po svém 
meči. Zbraní jsem mohla zničit cokoliv.

Jeli jsem na sever, přímo k horám. Už žádné skrývání v lese, 
mezi kmeny stromů, ale pochod, který si budou všichni 
pamatovat. Příliš brzy se tráva pod našima nohama zbarvila do 
šeda. Temná země byla blízko. Sbírala moc, o kterou přijde 
během několika dní. Nedělali jsme žádné přestávky, ignorovali 
jsme východ a západ slunce. v dálce jsem viděli malou 
skupinku skřetů, když nás uviděli, dali se na útěk. Nechali jsem 
je běžet. Armáda takové velikosti nemohla uniknout 
pozorovatelům, a tak jsem si už s pár skřety nedělali starosti. 
Museli jsem rychle pokračovat dál k temnému městu. To jsme 
už měli na dohled, a tak jsem zavelela k odpočinku. Vojáci 
sesedali z koní a připravily se k spánku. Brzy jsem je, ale opět 
probudila a pokračovali jsem v cestě. Věže temného města, 
byli blíž a blíž. Počítala jsem poslední krok, než začneme 
stoupat do hor, přímo k bráně. Přímo před očima nám rostlo 
pohoří, v, kterém se město skrývalo. Viděli jsme černou bránu, 
která zela jako černá díra ve skále. Pomalu jsem začali stoupat 
a blížily se k cíly naší cesty. Nad našimi hlavami létali supi. 
Čekali na mrtvá těla, aby je mohla roztrhat na kusy.

Jeli jsem dál a pach skřetů byl čím dál tím silnější. Cesta do 
hor byla úzká, nemohli jsme sejít z cesty. Šli jsme, ale stále 
pomaleji. Všech se zmocnila úzkost, každý by se chtěl otočit a 
vrátit se domů. Nikdo, ale z cesty nesešel. Slyšeli jsme křik 
skřetů. Bitva byla blízko. Na cestu vběhly bestie a bez 
jakéhokoliv řádu běželi do útoku. Mezi lidmi se objevily menší 
postavy, trpaslíci. Svými sekerami pobily několik řad nepřátel, 
než se lidé dostali k boji. Útok se zastavil na místě. Skřeti byli 
špatní bojovníci, ale pokud jich bylo velké množství, dokázali 
porazit i obry. Dryády i elfové se přidali do boje a šípy 
provrtali řady nepřátel. Úzká cesta se nakonec stala nevýhodou 



pro skřety a mi jsme se pomalu blížily k bráně. Bestie začali 
ustupovat. Nevěřila jsem tomu, že tohle měl být hlavní útok. 
Ten čekal blíž bráně. Pomalu jsem pokračovali dál a čekali na 
další nepřátelé. Nikde jsem, ale nic neviděli. Dojeli jsme k 
hradbám. Trpaslíci začali pokřikovat na bestie. Nadávali jim a 
uráželi jejich bohy. Jejich hlasy se vznášeli nad horami. Skřeti 
a démoni je museli slyšet. Křídla brány se začala rozevírat. Ven 
vypochodovali obři. Za nimi šli skřeti a mezi nimi vlkodlaci. 
Ted jsme mohli vidět vojsko temné říše. 



18. kapitola

Hordy bestií pochodovali přímo proti nám. Viděla jsem jak 
několik lidských vojáků bezděky couvlo. Udělali pár kroků 
zpátky, jako by tím mohli uniknout. Chápala jsem jejich strach. 
Museli jsme, ale vše rozhodnout, co nejdříve. Lučištníci 
vystřelily na první řady nepřátel. Nad našimi hlavami proletěli 
šípy, jako černý mrak.

Skřeti pozvedly štíty, ale někteří z nich nebyli dost rychlý a 
padli mrtvý na zem. Přes jejich těla se převalila další řada 
nepřátel. Obři popoháněli menší bestie. První nepřátelé 
dorazily k naší armádě. Vyjela jsem na svém vlku, přímo mezi 
skřety. Můj meč probodával špatně vykované zbroje a bral 
duše skřetům i goblinům, kteří se snažily skrývat za těly 
větších bestií. Trpaslíci sráželi nepřátele k zemi a snažily se 
dostat k bráně. Lidé a upíři byli za nimi. Alchimové bránily 
jednotky elfů a dryád. Zklamalo mě jen jediné, že se do boje 
nepřidali i pavouci, které jsem potkala v lesích.

Brána byla blízko, stoupla jsem si na hřbet svého vlka a 
skočila. Zachytila jsem na skalách, které přecházeli v hradby. 
Šplhala jsem jako pavouk. Upíři, kteří mě viděli mě chtěli 
napodobit. Lidé ani elfové něčeho takového nebyli schopni, 
upíři, ale ano.

Hradby, ale, ale byli horší než jsem myslela. Dostala jsem se 
až nahoru a přeskočila na střechu nejbližšího domu, bylo to 
něco jako sklad zbraní. Slyšela jsem skřety, kteří byli nedaleko. 
Nic jsem, ale neviděla. Nikdo si mě zatím nevšiml. Prošla jsem 
úzkou uličkou a hledala něco, co by mi řeklo kde je sídlo 
temného vládce. Nemohla jsem vyjít na širší cesty, těmi 
procházelo vojsko. Mezi vrčením bestií jsem, ale zaslechla i 
jiný zvuk. Skákala jsem po střechách a blížila se na dohled 
armády. Doufala jsem jen, že mě nikdo nezahlédne. Uviděla 
jsem velké katapulty, které převyšovali cokoliv, co jsem dosud 
viděla. Obři s pomocí mohutných řetězů táhli stroje. Viděla 



jsem obrovská dřevěná kola. Střeli z něčeho takového budou 
mít strašlivý účinek. Nemohla jsem se, ale vrátit. Ze svého 
místa jsem se podívala k hradbám. Viděla jsem upíry, 
přeskakovali hradby. Dole už, ale čekali skřeti i, tak jsem se, 
ale dostali zase o něco dál k vítězství. Skočila na střechu jiného 
domu a dostávala se hlouběji k městu. Znovu jsem si prohlížela 
budovy. Tentokrát jsem, ale hledala oporu při svojí cestě. Po 
nějaké době jsem ztratila všechno živé z dohledu. Bestie se 
přidali k vojsku a město bylo skoro prázdné. Snad jsme dali 
dohromady armádu, která takovému náporu odolá. Západ 
slunce ozářil město rudým světlem a já konečně viděla můj cíl. 
Palác, který byl krásnější než všechno, co jsem kdy viděla. 
Lidský král měl své město, to, ale proti tomu to, na co jsem 
hleděla, byl jen šedý stín. Byl to jako výsměch kráse, kterou 
jsem měl před sebou. Černé schody se mírně stáčeli a mizely u 
vysoké brány. Všechno bylo černé, s žilkami ze stříbra. Vše 
bylo zalito rudým světlem. Černé zdi narušovali plochy ze skla, 
pod, kterými protékala rudá voda. Dívala jsem se na tu nádheru 
a skoro zapomněla, proč jsem tady. Kolik lidí se dostalo, tak 
blízko? Seskočila jsem z domu a přiblížila se k paláci. Nikde 
jsem neviděla žádné stráže, nejspíše byli u bitvy. Šlápla jsem 
na první schod a zaslechla vrčení. Pod schody něco stálo a 
dívalo se to přímo na mě. Vytasila jsem meč a bestie se mi 
ukázala. Byl to stejný tvor, jako ten, který zabil Adrien. Vlčí 
monstrum se rozeběhlo přímo ke mně. Uskočila jsem před jeho 
drápy a ty se zaryly do kamene. Zasypal mě prach, který vířil 
vzduchem. Znovu jsem se vyhnula ráně a bodla mečem. 
Stvoření se ale vyhnulo a nakoplo mě. Proletěla jsem 
vzduchem. Ještě než jsem dopadla jsem svůj meč znovu hodila 
a modlila se ke všem bohům. Čepel se zabodla do ramene 
zvířete. Stalo se, ale něco, co jsem nikdy neviděla. Monstrum 
zařvalo a začalo se zmítat v agonii. Meč zůstal vězet v ráně. 
Přikrčila jsem se a dívala se jak se netvor rozpadal, čepel se 
uvolnila a přede mnou zbyli jen zbytky protivníka. Neměla 



jsem moc času na přemýšlení o tom, co se vlastně stalo před 
mýma očima. Rozeběhla jsem se po schodech a kopla do 
vysoké brány. Ta se, ale nehnula. Bodla jsem mečem do míst, 
kde by měla být závora. Zvuk tříštícího se dřeva mě přesvědčil. 
Otevřela jsem bránu a vešla. Něco těžkého mě udeřilo přímo 
do obličeje. Vůbec jsem neviděla kdo na mě zaútočil. Prolétla 
jsem vzduchem a dopadla na schody. Slyšela jsem zasyčení, 
jako by se ke mně plazila spousta hadů. Zvedla jsem se a 
čekala na útočníka. Měla jsem špatný pocit. Moje nemrtvé 
srdce sevřela úzkost. Ať se blížilo, co chtělo, mělo to velkou 
moc. Skoro jsem jí cítila. Ze tmy v paláci vystoupilo 
monstrum. Bylo o něco věší než dospělý muž. Nikde jsem 
neviděla ani kousek holé kůže, všude byla zbroj. Stvoření mělo 
rudé oči. Přilba připomínala korunu, tvář lebku. Všechno bylo 
z černého kovu. Za postavou povlával černý dlouhý plášť, z 
kůže nějakého tvora. v pravé ruce držel protivník velký palcát. 
Podívala jsem se na levou ruku nepřítele. Na rukavici byli 
dlouhé hroty. Znovu se ozvala temné zasyčení. Okolo sebe 
jsem cítila moc tohoto stvoření. z neviditelných úst zazněl 
smích. Stvoření po té promluvilo tichým hlasem, ve, kterém 
bylo cítit nebezpečí. „Pokoušíš se o nemožné, Alio. Jsi jen 
upírka, která dělá to, co ostatní upíři. Všichni toužíte po moci. 
Nikdy jí, ale nedostanete. Už bezpočet mých nepřátel stanuly 
na těchto schodech. Zde jsem prolil krev elfů, trpaslíků, lidí a i 
upírů. Proč bys ty měla proti mně uspět. Dám ti na vybranou, 
otoč se a vrať se ke své armádě nebo zůstaň tady, ale přijdeš o 
svůj nekonečný život. Co si vybereš?“

 Moje tělo se zachvělo. Po dlouhé době jsem cítila strach. 
Čirou hrůzu z toho, co stálo přede mnou. Temný vládce byl 
dva kroky ode mě. Vnímala jsem jeho dech i pohled jeho 
rudých očí. Stejně jako vojáci před bitvou, jsem i já udělala teď 
dva kroky zpět. Jako bych tím něco změnila. Temný vládce 
naopak udělal několik kroků ke mně. Vytasila jsem meč, po 
čepeli se rozhořeli modré plameny. Světlo ozářila mého 



protivníka. Najednou jsem získala novou odvahu. Proti mně 
byl jen démon, sice mocný, ale pořád jen něco z masa a kostí. 
Protivník pozvedl palcát, vyhnula jsem se ráně a bodla jsem. 
Meč, ale nenašel svůj cíl. Znovu jsem se vyhnula ráně a 
připravila se k dalšímu útoku. Temný vládce byl, ale rychlejší 
než jsem si myslela. Poklekla jsem a sekla mečem po nohou. 
Nad mou hlavou proletěl palcát. Vytasila jsem menší dýku. 
Větší zbraní jsem odrazila další z útoků a zase jsem bodla 
nepřítele od krku. Ten se chtěl na poslední chvíli ráně vyhnout, 
ale aspoň jsem ho zranila. Udělal jsem několik kroků dozadu a 
znovu zaútočila mečem. Viděla jsem na černé zbroji stopy 
krve. Temný vládce krvácel. Slyšela jsem kroky, ke schodům 
doběhla skupinka skřetů. Žádný z nich se, ale do boje nepřidal. 
Strach jim nedovolil, aby šli blíže ke svému vládci. Viděla 
jsem hrůzu v jejich očích. Opět se vyhnula palcátu a bodla 
mečem. Čepel jsem držela tak, abych připomínala škorpióna. 
Zasáhla jsem nepřítele. Meč projel zbrojí, masem i kostí. 
Vnořila se přímo do čela vyjela u krku. Z rány zářilo modré 
světlo. Držela jsem meč na místě a udiveně sledovala, co se 
děje. Záře zahalila mě i umírajícího Temného vládce. Pořád 
jsem nemohla uvěřit tomu, co jsem měla před sebou. Zvítězili 
jsme, zničily jsme temnou říši. Vytáhla jsem meč z rány. Torzo 
spadlo na zem a začalo se rozpadat. z otevřených ran vytékala 
krev a v malých potůčcích stékala po schodech. Pohlédla jsem 
na skřety, bylo jich více, než předtím, ale ani teď se nezmohli 
na útok. Napadla mě bláhová myšlenka. Znovu jsem tasila meč 
a oddělila jsem hlavu temného vládce od těla. Po té jsem jí 
pomalu zvedla nad hlavu. Bestie přede mnou si klekli na zem. 
Viděli, co jsem udělala z jejich pánem a měli přede mnou 
strach. Ted jsem nesměla udělat chybu. Přešla jsem blíž k 
bestiím a přikázala jsem, aby mi přivedli koně. Snažila jsem se, 
aby v mém hlasu zněl chlad i, když jsem měl strach o svůj 
život. Jeden ze skřetů přivedl zvíře, na které jsem nasedla. 
Chtěla jsem se vrátit k bráně. Při jízdě jsem mávala useklou 



hlavou, aby jí všichni viděli. Bestie, které jsem minula, zůstali 
stát. Dojela jsem k hradbám. Zastavila jsem se těsně za 
hradbami, našla schody a vyšla nahoru. Zvedla jsem useknutou 
hlavu a zakřičela. Několik bestií se otočilo a volalo na ostatní. 
Na bojišti zavládlo hrobové ticho. Držela jsem svojí trofej a 
vnímala napětí před sebou. Bestie ztratily svého vládce. Už 
neměli proč bojovat, ani za koho. Ted jsem vládla temnému 
městu já. Upírka, která porazila temného vládce. Přijdou nové 
časy, které přinesou do Aganty nový řád.



Epilog

Stála jsem na hradbách a sledovala přestavbu temné města. 
Upíři spolu s obry stavěli nové budovy. Opravovali hradby a 
těžily z dolů kámen. Chtěla jsem, aby bylo město ještě větší 
než za minulého vládce. Všude vládl nový život. Skřeti se 
stáhli do svých jeskyní. Měli jsem, ale před sebou ještě spoustu 
práce. Země na severu nikdo neprozkoumal. Musela jsem brzy 
sestavit malou armádu, která pronikne do těchto zemí. Zatím 
půjdou v míru. Panovníci Aganty se zatím stáhli do svých 
pevností. Opět se, ale sejdeme a najdeme společnou cestu. 
Hlavu temného vládce jsem přibodla na bránu města. Každý 
skřet, obr i goblin musí přemýšlet nad dnem, kdy zlo bylo 
poraženo. Na den, kdy jsem přišla já a stvořila jednu z 
největších říší v zemi. Viděla jsem světlo na severu, bílou záři, 
která mi připomněla elfy. Předtím jsem si jí nevšimla. Později 
rozestavím hlídky, aby úkaz pozorovali. Nerozuměla jsem 
světu, který jsem neznala. Ted jsem, ale měla na práci něco 
jiného. Musela jsem upevnit svojí moc. To se mi ale nepodaří, 
pokud budu na něco čekat. Musím dokončit, co jsem začala. 
Nyní nastal čas pomsty, chvíle, kdy porazím svého největšího 
nepřítele. Krále Aganty.
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