
1. Smrt číhá všude

Dranor seděl v křesle v kruhové místnosti, ve své věži. 
Nacházel se na jediném místě, kde mohl své myšlenky nechat 
odplout a nevěnovat se kralování. Dranorie byla klenotem, jeho
největším pokladem a bezpečným útočištěm. Zároveň to ale 
bylo i místo plné hluku a zmatku. Musel tak mít i svou věž, 
kam prchl, před tím vším. Musel se co nejdříve postarat o lidi. 
To prokleté plémě stále žilo na druhé straně hor a urputně se 
bránilo. Čekal stovky let, na nějakou jejich chybu ale ta stále 
nepřicházela.
Dranor to nechápal. Lidé se stovky let snažili zničit upíry a 
démony. Náhle ale jejich výpady skončili a nastalo období 
klidu. Něco mu ale napovídala, že se jedná pouze o ticho před 
bouří. Stačil okamžik a vše se změní. Šlo jen o to, v čí 
prospěch a kdo bude tím, kdo začne.
Dranor opustil svoje útočiště a vydal se po schodech k pokoji 
své dcery. Linea měla nyní dost práce s trojčaty. Lifner byl 
bohužel často mimo palác, stejně jako Dranor ale museli držet 
Dranorii pohromadě.
scházel ze schodů, když se za ním něco hnulo. Rychle se otočil 
a musel se vyhnout ráně dlouhé a tenké čepele. Popadl 
útočníka za ruku v černé rukavici a trhl s ní. Ozval se mužský 
výkřik. Dranor jej kopl do kolene, potom ho ještě udeřil do 
břicha a nechal padnout na zem.
Z obličeje mu strhnul černou masku a hleděl na lidský obličej. 
Muž by měl být sice bojovníkem ale nyní vypadal jako by se o 
něj pokoušela mrtvice. Modré oči nervózně přejížděli po 
chodbě, až se zastavili u Dranor.
"Co si zač?" zeptal se král Dranorie.
"Prosím nezabíjej te mě" zakňučel voják.
"Vnikl si do mého paláce a chtěla si mě zabít. Co jiného bych s
tebou měl udělat?"
Voják se zkroutil bolestí. "Inkvizitor mě k tomu donutil, já 



nechtěl ale má mojí manželku a dceru"
Dranor se rozesmál. "A proč by mě to mělo zajímat?"
Potom se sehnul a rukama zlomil muži vaz. Popadl mrtvolu za 
nohu a táhl jí chodbou aby jí omlátil strážím o hlavu. Cestou 
přemýšlel, co má být Inkvizitor zač. Nikdy o nikom takovém 
neslyšel.

Lifner stál na hradbách, ve své černé zbroji a hleděl na planinu 
Aganty. Tam se seřadilo obrovské vojsko, sestavené z lidé, elfů
i trpaslíků. Co kapitán sloužil, nikdy se jim nepodařilo dostat se
přes hradby až do Dranorie, to je ale nerozhodilo a stále se o to 
snažili. Stejně tak se ale démonům nedařilo, zničit lidský 
národ. Lidé byli horší než švábi. Mohli jste jich zabít, kolik jste
chtěli a stejně se dál množili a množili. Lifner se otočil a 
pohlédl na své vlastní vojáky. Vlkodlaci, upíři, démoni, skřeti, 
temné elfové, ti všichni byli připraveni na bitvu. Dranorie ani 
dnes nepadne. Otočil svou rohatou hlavu zpět k obráncům 
Aganty, ti se právě dávali do pohybu. Lifnerovi stačilo jen 
mávnout rukou a skřeti, upíři i vlkodlaci se dali do pohybu. 
Katapulty vypálili hořící střely. Poté nebe zakryla mračna šípů. 
Lifner nastražil uši a poslouchal křik lidí, plný bolesti a 
zoufalství. Náhle se ale hradba otřásla. Rychle seběhl po 
schodech aby se dostal k bráně. Tam už zavládl zmatek. 
Vlkodlaci chtěli okamžitě otevřít bránu a vyrazit do útoku. 
Upíři ale chtěli vyčkat, až vše vyřeší lučištníci.
Lifner odstrčil vojáka v černé zbroji a sám se vydal až k bráně. 
Tam uvolnil mechanismus a mohutná křídla se začala otevírat. 
Do vznikajícího průchodu se okamžitě začali tlačit trpaslíci se 
sekerami.
"Vlkodlaci do útoku." zakřičel Lifner a ignoroval připomínky 
od upírů.
"Si blázen, všechny nás pobijí" zaznělo za jeho zády.
Rychle se otočil a pohlédl do černých očí mladé upírky. 
Okamžitě popadl meč a usekl jí hlavu. Od svých vojáků 



nemůže takovou neposlušnost strpět. On je tím jediným, co 
drží tuto sebranku pohromadě.
Znovu se vrátil k výpadu. Brána už se téměř otevřela a uvolnila
tak pohled na velké beranidlo.
Pozvedl ruce aby tu prokletou věc zničil ale trpaslíci náhle 
přestali útočit a udělali dva kroky vzad. To překvapilo všechny 
okolo. Ti horští červy neustupují ale bojují do posledního 
muže.
Trpaslíci sáhli k opaskům, každý z nich náhl držel malý 
skleněný předmět. Náhle vše začali házet na skřety a vlkodlaky.
Lifner okamžitě ucítil pach spáleného masa. Brzy na to se 
ozvaly i výkřiky bolesti. Lifner pohlédl na první řady vojáků.
"Ústup!" zakřičel a hleděl na to, jak jeho bojovníky rozežírá 
kyselina.
Trpaslíci zajásali nadšením a pustili se do dalšího útoku. Lifner
se usmál, nad jejich naivním chováním. Vzal válečný roh a 
vydal signál. Na ten mu odpověděl dračí řev. Na nebe se vznesl
obrovský bílý drak. Tvor znovu zařval a potom vyslal k 
trpaslíkům proud plamenů.
Od této chvíle se nesměl na nebi objevit ani jediný šíp nebo 
střela z katapultu. Přes hradby a přelétli draci a vše utopili v 
moři ohně. Na to už lidé, trpaslíci ani elfové neměli obranu.
Lifner opět zvítězil. Nyní ale bylo něco jinak. Lidé přišli s 
něčím novým. Opatrně pohlédl na lahvičky s kyselinou. Tohle 
musí prozkoumat učenci.

Nad malou vesnicí právě zavládl východ slunce. Vše se pomalu
zalévalo dosud mdlým světlem. Většina lidí ještě spala, jen 
několik málo otroků pobíhalo mezi dřevěnými domky a staralo 
se o zvířata. Vše museli být připraveno na chvíli, kdy se jejich 
páni probudí a půjdou se kochat vlastním majetkem. Jakoby to 
bylo něco věčného a neměnného. Nikdo z nich si ale nevšímal 
postavy, která se skrývala na kraji lesa. Nezapadala do jejich 
denní rutiny a tak jí prostě přehlédli a dál se starali o svou 



vlastní práci. Stromy, husté a staré, poskytli dokonalý pkryt pro
ženu oděnou v černé barvě. Ta pomalu položila ruku na opasek,
kde byl připravený meč. Dlouhé černé vlasy stažené do ohonu 
jí spadaly na záda. Více se tak i zvýraznil její bledý obličej. 
Jeden vesničan o ní prohodil, že vypadá jako dva dny po smrti. 
Jeho mrtvolou nakrmila vlky, držela si je tak blízko u sebe, 
kdyby potřebovala pomoci. Její tmavé oči naposledy 
prozkoumali krajinu a vyrazila. Protáhla se kolem 
rozpadajícího se plotu i kolem první chatrče, která nevypadala, 
že by měla stát déle než rok. Jeden z otroků byl jen pár kroků 
od ní. Bohužel nebylo, díky mastným dlouhým vlasům, poznat 
zda se jedná o muže či ženu. Stejně si jí ale to zbídačené 
stvoření nevšímalo a tak se protáhla stíny a šla dál. Nakonec 
našla to, co hledala. Dům, který nebyl na první pohled ničím 
výjimečný, taková lepší chatrč, spíše pro dobytek, než pro lidi. 
Protáhla se oknem, přímo do pracovny plné regálů s knihami. 
Některé vypadali starší, než ona sama a to už bylo co říct. 
Prošla pokojem jako duch, její kroky nebyli na měkkém 
koberci téměř slyšet. Otočila se od menšího křesla a nadskočila
překvapením. Přímo za ní stál ozbrojený skřet. Rychle tasila 
meč a s klením ho vrátila zpět. Ta bestie byla vycpaná, jen 
lidský pokus o výzdobu. Prošla kolem něj, přímo ke dveřím. 
Vyšla na chodbu a pomalu za sebou opět zavřela. Náhle jí 
někdo zakryl rukou oči a tiše zašeptal "Co tady chceš?"
Tiše se zasmála "Jsem Alia, svou královnu by si měl poznat"



2. Okřídlený drakolev

Linea se v hnědém oděvu z kůže téměř v lese ztrácela. To ale 
nebránilo zvířatům aby jí vycítila a už z dálky prchala do 
bezpečí. Znovu zaklela, když jelen prchl dříve, než stačila 
vytáhnout šíp z toulce. Potom se ale zvíře otočilo a rozběhlo se 
přímo na ní. Náhle pochopila, že utíká před jiným predátorem. 
V lese bylo něco jiného a jelen to vycítil jako horší hrozbu. 
Linea vrátila šíp do toulce a připravila si do rukou meč. 
Nechala svou kořist prchnout a naslouchala, aby našla něco 
nebezpečnějšího. Lesem ale opět zavládlo ticho. Připravená k 
boji, šla dál a snažila se naslouchat všemu, co se kolem ní dělo.
Po několika metrech se před ní vynořilo stvoření s ostrými 
drápy a křídly. Linea se drápům vyhnula ale než stačila sama 
zaútočit, zvíře opět zmizelo v podrostu. Znovu zůstala sama 
mezi stromy a snažila se zjistit, odkud se na ní tvor vyřítí. 
Nechtěla se vracet domů jako ustrašená holčička. Domů se 
vrátí pouze s hlavou toho zvířete.
Alia stála vedle upíra a užívala si chvíle šoku. Její lovec, se stal
kořistí a i když mu neviděl ado tváře, věděla jak se musí tvářit. 
Tedy, aspon si to myslela. Dokud jí od ucha nezazněl jeho tichý
smích.
"O upírech toho víš hodně málo, jestli si myslíš že ho 
nerozeznám do člověka."
Chtěla něco říct ale upír mluvil dál.
"Sice jsi naší královně opravdu podobná ale ta už je stovky let 
mrtvá"
Alia se na vteřinu zamyslela. Upír jí určitě dobrovolně 
nepromění ale může se to stát i bez jeho souhlasu.
"Jak mě chceš tedy potrestat za to, že jsem ti vtrhla do domu?"
Upír se okamžitě rozesmál a přesně na to čekala. sice už nebyla
upírka ale bezbranná také rozhodně nebyla. Od opasku vytasila
dýku a bodla jí muže do hrudi. Upír zavrávoral a o krok 
ustoupil . Alia rychle vytasila meč. Stačilo jediné máchnutí a 



zbraň utala muži hlavu.
Alia poklekla k tělu, které sebou ještě stále škubalo a napila se 
krve. tryskající ze zbytků krku.
Potom pomalu vstal a rozhlédla se. Ze stojanu na stěně vzala 
lucernu a praštila s ní na zem, křehké sklo se okamžitě 
rozprsklo po podlaze. Plameny olízli koberec a započali svou 
práci. Alia naposledy nakopla upírovo tělo a vyšla ven hlavním
vchodem. Vesnici sledovala již několik dní a tak neměla 
problém s orientací. Sice stále ještě nevěděla v jakých 
končinách se to ocitla ale to již brzy zjistí. Nejdříve ale musela 
vyřešit jeden malý problém. Došla až ke hřbitovu, otevřela rzí 
pokrytý vrata a vypravila se mezi hroby. Stačila si ještě 
prohlédnout výzdobu, kterou byli některé z nich ale její cíl byl 
poněkud jiný. Došla až k čerstvému hrobu, určeném pro 
jednoho člověka. Uvnitř byla dívka v bílých šatech. Spíše to 
vypadalo na svatbu, než pohřeb ale to Alie rozhodně nevadilo. 
Lehla si k ní a do nosu jí okamžitě stoupl zápach hnijícího 
masa. Netrvalo dlouho a opravdu slyšela pláč žen a nářek 
mužů. Jen tlumeně slyšela ten trapný proslov, co vedou lidé z 
kostelů, než někoho pohřbí. Brzy na rakev začali dopadat první
hromádky hlíny. To už ale Alia trpěla nedostatkem vzduchu. 
Nakonec se usmála a její dech skončil úplně.
Dranor seděl u dlouhé kamenného stolu a hleděl na svoje 
rádce. Tu nemožnou sbírku čarodějů, skřetů, upírů, vlkodlaků, 
démonů a všelijaké další zvěře. Podle zvyklostí Dranorie tady 
musela být zastoupena každá rasa, která žila v jeho zemi. 
Posledních několik let ale začínal myslet na změnu. Skřeti se 
vlivem degenerace měnili spíše na nový druh elfů. Dranorovi 
proběhla hlavou vidina jedné skřet vesnice. Rodilo se tam 
velmi mnoho postižených jedinců, které po porodu házeli do 
propasti. Počty chtěli zvýšit elfími otroky, jenže tak se jejich 
geny dostávali pomalu do vedoucí pozice. Poslední generace 
přišli o typické barvy barvy kůže. Zelenou, hnědou a černou 
vystřídali světlejší odstíny pleti. Kdysi mohutné postavy byli 



jemnější. Tenhle problém musí rychle vyřešit ale to nebylo vše.
Ještě tu byl problém v tajemném bojovníkovi, který pronikl až 
do paláce jeho rodiny a odkazoval na podivného inkvizitora. 
Dranor pohlédl na své rádce.
Povstal zástupce čarodějů. "Musíme se dostat k lidem, 
inkvizitor musí pocházet z jejich říše."
Dranor udeřil pěstí do stolu. "Lidé jsou nebezpečím, to víme 
dávno ale nikdy jsme je s armádou neporazili."
Čaroděj zakroutil hlavou. "Nejde o velkou armádu ale jen o 
malé společenstvo. Menší skupinku bojovníků"
Dranor s tím musel souhlasit. Vrah od inkvizitora jsem také 
pronikl bez velké vojenské síly. Jeho matka Alia již před 
stovkami let dokázala, že se síla někdy skrývá v malé skupině.
"Ted se musíme pouze dohodnout, kdo se o to pokusí."
Čaroděj si znovu sedl na své místo a povstal zástupce démonů 
Vysoké kostnaté stvoření s rudou kůží a dlouhými rohy.
"Temní elfové by byli na tuto cestu vhodní."
Dranor by mu nejraději usekl hlavu. "Temní elfové jsou už jen 
vymírajícím druhem a rozhodně, se jim nedá věřit"
Démon se jízlivě uchechtl. "Nejblíže k nim mají skřeti, jak tak 
vidíme na jejich zástupci zde u stolu."
Dranor musel jedině souhlasit. "Krogane, projdeš branou a 
pokusíš se dostat do říše lidí."
"Já?" zeptal se skřet vyděšeně.
Král se na něj zamračil. "Si pýchou své národa, jak si 
několikrát za naše jednání řekl."
Krogan zalapal po dechu. "Ano ale jako politik a myslitel. 
Nikdy jsem nebyl bojovníkem"
Dranor popadl kladivo, které by většina bojovníků nebyla 
schopná ani zvednout a jedinou ranou, rozdrtil skřetovi hlavu.
"Kdo chce vyrazit na tuto cestu?" zeptal se neadresně. 
Překvapivě, se nikdo jiný nehlásil.
"Zklamali jste mě a to znamená jediné, v Dranorii se stane 
mnoho změn. Jste líní, bojácní, schovávali byste se ve svých 



hradech a čekali, až se vaše problémy vyřeší i bez vašeho 
přičinění. Tohle ale od svých rádců nepotřebuji. Sám se 
vypravím na cesty po své zemi a najdu vaší náhradu i 
společenstvo, které se vydá do Aganty."
"To ale není bezpečné" řekl zástupce upírů. Dranor máchnul 
kladivem podruhé a zabil i jeho.
"Změna první, skřeti oficiálně vymřeli. Jejich poslední žijící 
příslušníci se začlení do řad upírů a vlkodlaků". Potom se 
otočil na čaroděje. "Ty dostaneš nový úkol, vytvoříš kouzlo, 
které by dokázalo křížit upíry a vlkodlaky. Obě dvě rasy se 
stanou jednou." S tím se otočil od stolu a vyšel ven. Musí se 
připravit na cestu. Jeho první zastávkou budou ale královské 
lázně.
Linea se prodírala lesem již několik hodin. Stále hledala to 
podivné zvíře. Ve zdejších lesích žilo mnoho zvěře, jeleni, 
divoká prasata, různí ptáci, dokonce i vlci ale tohle bylo něco 
jiného.
Náhle se vedle ní ozvalo zrádné prasknutí větve. Znovu se 
vyhnula ostrým drápům ale nyní stačila i sama zaútočit. 
Naslepo sekla po hoře svalů a bílé srsti. Ozvalo se zavrčení a 
tvor dopadl na cestu, přímo před ní. Pohlédla tak poprvé na své
nepřítele. Nejvíce připomínal lva, včetně hřívy kolem hlavy a 
krku. Jeho bílá srst ale postupně přecházela do lesklých šupin a
ze zad vyrůstala křídla. Drakolev zašeptala ale tím se vše 
nevyjasnilo. Draci již dlouho bojovali se svým vymíráním 
pomocí křížení s jinými zvířaty. Ti ale žili v jejich palácích. 
Drakolev byl sice častou variantou křížence ale jedna věc tu 
stále byla záhadou. Nikdy ho neviděla s křídly a ani tak 
velkého. Drakolev otevřel tlamu plnou zubů a vyslal proti ní 
proud plamenů.Rychle uskočila a narazila přitom do kmene 
stromu. Drakolev toho chtěl využít ale jeho čelisti sklaply o 
dvě vteřiny později a tak o svou nohu nepřišla. Za to se jí 
naskytla příležitost k vlastnému úderu. Zabodla meč do jeho 
krku a uskočila aby z bezpečné vzdálenosti mohla pozorovat 



jeho marný boj o život. Drakolev se zmítal na zemi ještě 
několik minut, než jeho život definitivně vyhasl. Linea došla k 
tělu, potřebovala ho dostat do paláce ale sama jej nést nemůže. 
Přiložila ruku k jednomu ze stromů a nechala do něj proudit 
svoji magii. Kůra se na jednom místě rozpohybovala a 
formovala se do nové podoby. Ukázal se obraz obličeje. 
Kořeny stromy opustili své místo v zemi a stali se z nich nohy.
"Co pro vás mohu udělat?" zeptal se strom pomalým hlubokým
hlasem.
Linea ukázala na mrtvolu drakolva. "Vezmeš a doneseš jí až do 
paláce."
"Nevím ale kde se váš palác nachází" odpověděl strom.
"Půjdeš samozřejmě za mnou" řekla Linea a vyrazila. O její 
kořisti se musí dozvědět její otec, Dranor.



3. Lázně a les

Dranor seděl na svém vlkovi a hleděl do dálky, kde již viděl cíl 
své cesty. Královské lázně byli místem uvolnění a rozkoše, pro 
výše postavené obyvatele Dranorie. Nechal toto místo postavit 
aby zde knížata a členové jeho rodiny utěšovali své choutky. 
Nechtěl si hrát na Aganty, kde se lidští králové vyžívala v 
přetvářce a lžích. Sami uléhali do postelí i s vlastními sestrami.
Na jihu prý lidé nepohrdli ani kozou nebo oslem. Stále se ale 
snažili o hru na spořádanou společnost, co ctí zákony, které si 
sami vymysleli. Dranor je stále nechápal ale nyní tyto úvahy 
hodil za hlavu a místo toho svou pozornost upřel na bránu z 
černého dřeva. Mohutná vrata se dala do pohybu a umožnila 
mu vstup do vnitřního dvora. Uprostřed cesty stála démonka s 
bledou kůží a černými rohy, vyrůstajícími mezi jejími rudými 
vlasy.
"Zdravím vás pane." pronesla žena melodickým hlasem.
Dranor pouze kývl hlavou ale i to démonce stačilo a vrhla po 
něm obdivný pohled. Sesedl z vlka a pokračoval dál. Na konci 
cesty, která se klikatila dvorem, byli menší dveře. Otevřel je a 
vešel do budovy. Lázně byli postavené z černého kamene ale 
zde vše zářilo tlumeným rudý světlem. Na koberci z dlouhým 
vláknem byli položené polštáře a různé rohože aby si hosté 
měli kam lehnout. Mezi tím vším se proplétali démonky a 
plnili hostům všechna jejich přání. Nikdo se zde nemusel 
skrývat nebo krotit. Zde se plnily nejtajnější sny.
Dranor po této návštěvě vyhledá společenstvo bojovníky, co se 
vypraví do Aganty. Nyní na to ale přestal myslet. a vybral si tři 
ženy. které se mu budou věnovat. Všechny vypadali téměř 
stejně. Rudé vlasy a bledá kůže. Štíhlé dívky se kolem něj 
propletli a každá se starala o jinou část jeho těla. Jedna z nich 
se ústy věnovala jeho mužství. Druhá ho začala líbat a třetí 
masírovat. Dranor se v tom všem brzy ztratil a odložil všechny 
své starosti.



Dranor otevřel oči a pohlédla na černý strop lázní. Vstal z 
hromady polštářů a přešel do další místnosti. Bílému sálu 
vévodil obrovský bazén, kde již několik hostů smývalo 
následky divoké noci. Světlo zde bylo tlumené ale stejně rudé, 
jako ve zbytku domu. To na na bílém povrchu vytvářelo 
zvláštní světlo, které se odráželo od vodní hladiny a vytvářelo 
tak dojem tekoucí krve. Dranor se po širokých schodech dostal 
až do vody. Celý se ponořil, počkal několik vteřin a při 
vynoření se podíval po ostatních návštěvnících. Všechny je 
znal a a také jej všichni pozdravili, jakoby si mohli dovolit 
něco jiného. Našel tu jednoho upíra a dva démony. Po koupely 
posbíral všechny své věci a vyrazil na další cestu. Pokračoval 
dál na východ, kde hodlal najít poněkud divočejší obyvatele 
svého království. Nakonec se dostal přes zelené pláně až k 
dalšímu městu. Chmurovice byli útočištěm vlkodlaků a 
kentaurů. Dříve zde žili i lidé ale ti už v Dranorii téměř 
vymřeli. Sice existoval zákon, který chránil lidi před vlkodlaky
a upíry ale ti na to nedbali a stejně je všechny vysáli a 
proměnili. Dranor ten zákon stejně vydal jen proto, aby se k 
němu přidali i barbaři.
Projel bránou a dostal s tak přes palisády, přímo mezi menší 
domy z kamene. Po několika krocích mu naproti přijel černý 
obrovský kentaur.
"Jsem Orimedes, posel našeho starosty. Omlouváme se ale 
nevěděli jsme o vašem příjezdu, jinak by přivítání bylo 
samozřejmě poněkud důstojnější."
Dranor jen mávl rukou. "Nemusíme se zatěžovat něčím 
takovým, neposlal jsem žádného posla, takže za to nemůžete. 
Chci pouze mluvit se starostou."
S tím minul kentaura a pokračoval dál. Jeho chystaný průvodce
potřeboval pár vteřin na strávení šoku ale opět si vzpomněl na 
své povinnosti a ujal se vedení.
Alia se s leknutím probudila, do její rakve vniklo denní světlo. 
Jak je něco takového možné? Prudce otevřela oči a nad sebou 



uviděla tvář nějakého skřeta.
"Co si zač?" zeptala se překvapeně. Vyzáblí skřet na ní 
šokovaně hleděl a nezmohl se ani na slovo. Alia pohlédla do 
jeho očí a hned jí na mysl vytanula jediná věc, není upírka. Jak 
ale přežila v rakvi. Prudce se posadila a skřet se dal s leknutím 
na útěk. Alia se rozhlédla a spatřila spálené trosky vesnice. 
Mezi bezpočtem mrtvých rozpoznala ženy, muže i děti. Tím 
vším se proplétala skupinka skřetů a brala vše, co se ještě dalo 
nějak použít. V jejich pytlích končili nástroje i maso vesničanů.
Jeden z nich ale právě svůj pytel pustil. a s nebezpečným 
úsměvem pohlédl na jednu z mrtvých žen. To si tedy Alia 
myslela, dokud se nepohnula. S posledních sil se snažila 
odplazit, co nejdál od skřetů a nedbala přitom na své ohořelé 
ruce. Bestie s nazelenalou kůží jí popadla a zvedla. Skřet se 
rozesmál, pravou rukou jí držel na nohou, tou levou zní strhal 
zbytky šatů. Žena se snažila křičet ale z úst jí vyšlo jen 
zachroptění. Její věznitel se tomu znovu zasmál a přirazil jí ke 
zdi. Dál videla Alia jen jeho záda, rytmicky se pohupovali jak 
přirážel a vnikal svým údem do těla té nebožačky. Alia se 
opatrně vykradla ze svého hrobu a rozběhla se k lesu. Po pár 
krocích ale již slyšela drsné hlasy těch netvorů. Uběhla jen pár 
metrů, když jí něco zasáhlo do hlavy a omráčilo.
Alia otevřela oči, chtěla pozvednout ruce ale zjistila, že jí 
spoutali. Rozhlédla se po svém novém vězení, po jeskyni. 
Nepochybně si jí vzali sebou aby skončila jako kořist 
potomkům týraných elfů. Náhle ze stínů jeskyně vystoupil 
jeden z jejích věznitelů. Více se ale do svých společníků už lišit
nemohl. Jeho černá kůže byla napnutá na mohutných svalech. 
Do jejích tmavých očí hleděli ty jeho, žluté a zešikmené jako u 
kočky. Čišela z nich lstivost a ještě jasný mysl, který s ní měl. 
Raději zavřela oči a připravovala se na nejhorší. Zkusila ještě 
povolit pouta ale ta držela pevně. Stejně by ale neměla kam 
utéct, ani nevěděla kde je. Skřet se k ní sklonil, ucítila pach z 
jeho tlamy. Nožem jí rozřízl kalhoty a drápy jí roztáhl nohy. 



Alie se zvedl žaludek ale donutila se nezvracet. Cítila jak si na 
ní lehl a i okamžik, kdy do ní vnikl. Znovu ucítila jeho 
smradlavý dech a slyšela jeho spokojené vrčení. Alia udělala 
chybu a otevřela oči. Dál se už neudržela a začala zvracet. 
Zbytky jejího posledního jídla se jí dostali na tvář i vlasy. Skřet
se jen hlasitě zasmál a pokračoval. Nakonec vykřičel svou slast
a padl na zem, vedle svojí oběti. Alia se stále ještě třásla. Její 
věznitel spokojeně usnul ale trvalo to jen několik minut. Potom
se probudil a odešel pryč.
Erek pomalu procházel ulicemi města a stále přemýšlel o 
slovech svého krále. Jako řadový voják nechápal, proč zrovna 
on, dostal tak důležitý úkol. Měl se vypravit do posledního 
města elfů v Aganty a setkat se tam z jejich královnou. Pokud 
se ak jejich nynějšího vládkyni dalo tak říkat. Z celé jejich 
pradávné říše totiž zbylo jen jediné město. To si ale drželo svou
nezávislost i když jí k ní dopomohli lidé. Erek byl sice 
odvážným bojovníkem ale nijak si svou poctu nedokázal 
vysvětlit. Nebyl nijak zvláštní, takových jako on byli v armádě 
tisíce. Rychle se vyhnul odpadkům na chodníku a překročil 
odtokový kanál, kde se valil snad všechny splašky z města. Po 
silnici se dostal až ke stájím. Protáhl se otevřenými vraty a 
pohlédl dovnitř.
"Holá, je tu někdo?"
Zavolal hlasitě a čekal na odpověd.
"Jsem tady, hned k vám přijdu" ozval se ženský hlas, odněkud s
prostoru mezi slámou a balíky sena. Čekal ještě pár minut, než 
do jeho zorného pole přišla Kaliope. Na sobě měla jen černé 
kožené kalhoty a pruh látky, který jí částečně zakrýval velká 
ňadra. S její postavou si mohla takové oblékání dovolit a také jí
to zaručilo bohatou pánskou návštěvnost stájí. Pár žen z města 
se jí pokusila i její jednání vyčinit ale její svalnaté ruce je od 
toho zase rychle odradili. Stačil jen pohled a nastal opět klid. I 
při pohledu na Ereka jí oči vesele zajiskřili. Jistě jí neuniklo, 
jak si jí prohlédl.



"Co si budeš přát?" zeptala se a uhladila si dlouhé hnědé vlasy. 
Erek se usmál a rychle se snažil vzpomenout, proč jsem vlastně
přišel. Nakonec si povedlo odvrátit pohled a vzpomenout. Sáhl 
k opasku a odtud vzal měšec plný zlatáků.
"Chtěl bych koupit koně?" pronesl pomalu a snažil se aby se 
mu nechvěl hlas. Kaliope dala hlavu na stranu, jakoby se 
zamyslela. Její oči se znovu pobaveně zaleskli.
"Pojd se mnou a určitě něco najdeme. "
Potom ho provedla budovou ze dřeva a zadními dveřmi jej 
dovedla až do velkého dvora, kde čekali koně. Erek se díval po 
zvířtech a snažil se něco vybrat. Nakonec ale zahlédl něco 
velmi zvláštního. Tvor sice připomínal koně ale jeho zářící 
hříva té představě úplně neodpovídala. Potom si všiml i rohu 
na jeho štíhlé hlavě. Ten ale byl jen krátký, jakoby nedorostl do
tradiční délky.
"Co je zač?" zeptal se, když došel až k ohradě.
Kaliope zvíře pohladila. "Tohle je poslední potomek 
jednorožce, kterého jsem před několika lety měla."
"Koupím ho" pronesl Erek okamžitě. Dříve, než si svůj čin 
rozmyslí.
"To by si u sebe musel mít více zlata."
Znovu popadl měšec a ukázal ženě jeho obsah. Kaliope jen 
obdivně hvízdla.
"Robonor je tedy tvůj." Společně zvíře osedlali.
"Nechtěl by si ode mě ještě něco?" pronesla Kaliope a její oči 
sjeli z jeho tváře do nižších partií. Erek ale zakroutil hlavou a 
tak vyšel ze stájí s o dost lehčím měšcem ale za uzdu si vedl 
zázrak na čtyřech kopytech.
Robonor ale rozhodně nebyl špatný obchod. Zvíře se 
vyznačovalo poslušností a rychlostí. Rychle se tak dostali až na
kraj města. Budovy zde nekončili jen v náhodném sledu ale 
tvořili podkovu, která obklopovala velmi zvláštní les. Ten byl 
vojákovým cílem. Erek ale přes obrovskými kmeny sesedl z 
koně. Nyní totiž silnice končili a cesty tady nebyli schůdné. 



Dokonce i Robonor by to s jezdcem na zádech, nemusel v 
bezpečí projet.
Erek pohlédl na západ slunce. Přivázal koně k jedné z větví a 
sedl si ke kořenům moutného stromu. Za pár minut polevil ve 
své pozornosti a usnul. Nevšiml si tak elfky, která se potichu 
vynořila ze záplavy zeleně. Opatrně zkoumala jeho obličej a 
přesvědčila se, jestli opravdu spí Když se ujistila, že neznámý 
zcela jistě bloudí v říši snů. Pustila se do prohledávání jeho 
věcí. Nenašla ale nic, co by vojáka usvědčilo ze zlých úmyslů. 
Pohladila Robonora, který její dotek uvítal. Potom ještě 
naposledy pohlédla na Ereka a zmizela mezi stromy.

Voják se ráno probudil, aniž by něco věděl o podivné návštěvě. 
Překontroloval své věci a znovu vyrazil na cestu.



4. Šance pro Kaliope

Kaliope naposledy zakřičela aby si dodala síly a zatáhla. Její 
věrná klisna v poslední křeči vypudila ze svého těla hříbě. Žena
padla na zem a hleděla na nový přírůstek do jejího chovu. 
Matka hříběte, Nina, byla již stará a tohle byl její poslední 
potomek. Potom už jí bude muset dát dál od hřebců, jinak by 
ohrozila její život. Nyní ale svou pozornost věnovala hříběti. 
Maličký se snažil postavit na nohy i když to bude ještě chvilku 
trvat. Do západu slunce to ale musí zvládnout, jinak jej bude 
muset utratit. Sledovala jeho třesoucí tělo, když si všimla 
něčeho zvláštního. Nina měla srst i hřívu hnědou. Její hříbě ale 
mělo hřívu stříbrnou a jemně zářící. Kaliope dobře věděla, co 
se tady stalo. Otcem toho maličkého byl Robonor. Nikdy se 
nevšimla, že by jevil zájem o nějakou klisnu. Nakonec se ale 
na ní štěstí usmálo a ona tak vlastnila dalšího koně, co v sobě 
měl krev jednorožců. Znovu si vzpomněla na Ereka, určitě měl 
v posteli raději muže, jinak si jeho nezájem nedokázala 
vysvětlit. Vstala ze země a šla se umýt. Došla k nádrži s vodou,
když jí někdo přiložil ke krku dýku a zašeptal. "Ani se nehni, 
nebo tě hned zabiju." 
Po třech dnech se voják Erek dostal až k cíli své cesty. Stromy 
se před rozestoupili a uvolnili mu tak pohled na rozlehlou 
planinu porostlou květinami. Přímo uprostřed té záplavy barev 
leželo poslední město elfů. Bílé věže s velkým množstvím 
ozdob. Tou nejpodivnější ale byli živé stromy a rostliny, které 
se proplétali mezi uměle vytvořenými stavbami a tvořili 
mnohdy i jejich pokračování. Erek z dálky viděl okna na jedné 
z věží. Na kameny ale navazoval kmen mohutného stromu, kde
viděl úplně stejná. Jednalo se nejspíše o další obytnou místnost.
Nikdy nic takového na vlastní oči neviděl.
Robonor náhle zrychlil a neomylně svého jezdce vedl k bráně z
hnědého dřeva. Erek zastavil, čekalo jej další překvapení. 
Křídla brány nebyla z prken nebo jinak upraveného mrtvého 



dřeva. Vypadalo to, jakoby stromy prostě vyrostli do tohoto 
tvaru. Dokonce viděl i sloupy, zakončené kořeny. Položil na 
bránu ruku a ta se dala hned do pohybu. Pokračoval tedy dál, 
po cestě z šedých kamenů. Za sebou slyšel jak se brána opět 
zavřela, aniž by u ní někdo byl. Netrvalo ale dlouho a ze skrytu
zeleně vystoupili elfové. Erek viděl zástup překrásných žen v 
bílých šatech. Hrdé bojovníky v tmavě zelených zbrojích, 
nikde ale nebyli žádné děti. Jeden z bojovníků však došel až k 
němu. "Vítej v Olemě, posledním městě elfů". Erek se poklonil
a podal elfové dopis, který pocházel od krále lidí. Bojovník 
přikývl a mávl rukou. Potom se otočil a vyrazil po cestě. Erek 
si to vyložil jako gesto aby ho následoval a pustil se za ním. 
Společně prošli městem až k budově z bílého kamene 
porostlého břečtanem. Voják elfů vyrazil přímo k bílým vratům
a bez zaváhání je otevřel. Vešel dovnitř a podržel dveře 
otevřené aby mohl vejít i Erek. Bíle dlážděnou chodbou se 
dostali až k srdci věže. Voják se během chůze rozhlížel kolem 
sebe. Elfové nenechali ani jediný kousek zdi volný. Všechny 
sochy, obrazy i jiné ozdoby ale zapadali do sebe a tvořili jen 
tak jedno velké umělecké dílo. Mezi stromy z bílého mramoru 
se proplétali hadi, válečníky ve zbroji a mýtičtí tvorové. Za 
nimi byli obrazy znázornující lesní krajinu. Někdy to vypadalo 
jakoby jste spíše hleděli oknem ven. Nakonec ale vše skončilo 
a zastavili se před bíloou bránou. Tou se dostali do rozlehlého 
sálu. Procházeli jeho středem a jejich kroky se v tichu 
rozhléhali až nepřirozeným hlukem. Stanuli před trůnem, který 
chránili zlatě potetovaní minotauři. Na honosném trůnu seděla 
elfka se světlmi vlasy a velmi bledou kůží. Její tělo obepínaly 
těsné šaty ze světle modrého hedvábí, které nechávali jen 
opravdu malý prostor pro fantazii. Erek se poklonil a opatrně 
zašilhal na minotaury. Lehce by si je mohl spléct se sochami, 
kdyby neviděl jak dýchají.
"Vítám tě tu, potomku lidí" pozdravila jej královna. Erek náhle 
nevěděl co má dělat. Nakonec se znovu uklonil a poděkoval. 



Královna elfů se jemně usmála a její světle modré oči se 
pobaveně zajiskřily.
"Potřebujeme pomoc lidských mužů. Naše počty nebyli nikdy 
příliš vysoké a vlivem četných válek se ještě zmenšili"
Erek naslouchal slovům královny ale stále tomu příliš 
nerozumněl.
"Král ale poslal pouze mě, jak by vám jeden voják mohl 
pomoci."
Královna se náhle zahleděla přímo do jeho očí a pronesla.
"Nejde o to aby si za nás bojoval ale aby si zde zanechal své 
sémě."
Erek vyděšeně zalapal po dechu. "To mám mít s elfkou…." 
zbytek věty ale prostě nemohl nahlas vyřknout.
Královna pouze přikývla a tak pokračoval.
"To se ale stát nemůže, to nejde"
Žena se pobaveně zasmála. "Naši čarodějové dokážou mnohé. 
Podívej se na mé dva syny" pronesla a ukázala při tom na dva 
minotaury po svém boku.
Erek zavrtěl hlavou. "elfka nemůže porodit minotaura"
Čím dál tím více si začínal myslet, že se elfove nejspíše 
zbláznili. Nikdo by se tomu nedivil, ve válce si mnohé 
protrpeli.
Královna se ale stále usmívala. "Mohou porodit takové tvory, 
pokud je splodi s bykem." S posledním slovem tleskla a do sálu
přišli dva elfové v bílých pláštích. Jeden z nich se uklonil a 
začal mluvit. "Nase šlechtitelské práce opět postoupili. Jsme 
nyní schopni elfi krizit s jednorožci, býky a kozami."
Erek mu rychle skočil do řeči. "Proc nemáte elfi děti?"
Královna se náhle zatvářila smutně.
"Elfove rodí příliš málo děti a náš národ tak vymírá."
Erek tomu nevěřil. "Jste přece elfové, dalece přesahuje lidi i 
trpaslíky.
Místo královny mu však odpověděl jeden z bíle odenych.
"Upiri a naši další nepřátelé, se však množí daleko rychleji"



Potom si slovo vzala opět královna. "Při každém boji, jsou 
ztráty na obou stranách. Naše ztráty jsou ale díky nízké 
porodnost, mnohem vážnější. Každého mrtvého oplakáváme a 
není snadné jej nahradit. Naše počty ale velmi rychle klesají a 
my vymíráme."
Erek, stále ještě šokovaný, tedy souhlasil a vypravil se s elfími 
čaroději ven z paláce.

Alia ležela ve své cele. Uběhli tři měsíce od doby, kdy jí skřeti 
chytili. Po tak dlouhé době ale snaha skřetů, nesla výsledky. 
Její břicho se začínalo zakulacovat. Jak prokleté těhotenství 
pokračovalo, dělalo se jí špatně od žaludku po každé, když se 
na sebe podívala. Skřeti jí znásilňovali i ve chvíly, kdy už 
věděli, že je těhotná. Nezáleželo jim ani na ní, ani na dítěti. Jen
podle svého stavu ale poznala, jak dlouhý čas uběhl. V jeskyni 
bylo stále stejné šero. Dokonce i smrad zůstával stejný. Alia se 
snažila rozpomenout na délku těhotenství u skřetů, když k ní 
dolétl třesk zbraní. Někdo musel ty bestie napadnout a dostal se
již blízko k celám zajatců. Alia se po dlouhé době usmála, 
možná se opravdu ještě dostane na svobodu. Její tělo ovládla 
naděje. Rozlila se jím, jako by znovu objevila svoje upírství.

Dranor kráčel za černým kentaurem, která mu dělal průvodce 
jednou z vesnic. Jako král by se to asi možná měl zajímat ale 
vůbec nevěděl, jak se tahle skupinka chatrčí nazývá a bylo mu 
to celkem i lhostejné. Nešlo mu o domy ale o zdejší obyvetele. 
Vlkodlaci a kentauři zde vytvořili velice zajímavé spojení, 
dávající divoké bojovníky. Společně prošli několika špinavými 
ulicemi, až se dostali k dvoupatrové křivé chatrči, která měl být
asi honosnějším sídlem. Ze dveří vystoupil menší a poněkud 
prostorově výraznější muž. Nejdříve na jeho kulaté tváři 
zvítězil otrávený výraz. Ten se ale změnil hned, jak spatřil kdo 
za ním přišel. Potom jej vystřídal výraz dokonalého šoku. Muž 
padl na zem a něco velice rychle drmolil. Dranor seskočil z 



vlka a popadl mužíka za rameno, zvedl ho a pohlédl přímo do 
jeho tváře.
"Nepadej přede mnou do prachu, stačí když splníš moje 
rozkazy a budeš se chovat slušně." Muž se zvedl i když se stále
celý třásl. Dranor byl rád, že má kentauřího průvodce, ten si 
zachovával důstojnost své rasy.
"Potřebuji tři dobrovolníky z tvé vesnice."
Místo starosty ale odpověděl kentaur. "Můj lid by pro tebe na 
bojišti umíral velice rád."
Dranor jen mávl rukou. "Nepotřebuji abyste umírali ale 
bojovali a zvítězili. Na můj plán se ale nehodíte, nejste tvory co
se zdržují plížením ale pouštíte se rovnou do boje. To je skvělá 
vlastnost na otevřeném poli ale nyní potřebuji někoho poněkud 
záludnějšího."
V tu chvíli se konečně probudil i starosta vesnice. "Pojdte 
prosím dovnitř a já hned nechám přivolat tři ženy, které budou 
určitě ideální." Potom odstoupil ode dveří aby mohli vejít do 
budovy.
Dranor šel hned za ním a byl zvědavý, s čím ten tlouštík přijde.
Prošli chodbou a dostali až do jídelny. Trvalo jen pár minut, 
než sloužící přinesli jídlo. Starosta mezi tím poslal pro ty tři 
ženy nějakého sluhu ale dál odmítal říct o koho se jedná. Sice 
se mu klepaly ruce, když to Dranorovi odmítal prozradit ale i 
tak trval na svém. Dranor jen obdivoval jeho odvahu, kterou u 
dveří rozhodně neprojevil a čekal. Po tom co snědl talíř vody a 
zeleniny, vydávající se za polévku, přišel do jídelny jeden ze 
sluhů.
"Můj pane, už dorazili"
Starosta přikývl a do místnosti vstoupili tři mladé ženy. Sluha 
je postupně představil jako Orube, Omae a Sakume.
Dranor je pozdravil kývnutím a pečlivě si je prohlédl. Všechny 
dívky byli mladé, štíhlé a černovlasé. Všechny měli žluto 
zelené oči připomínající kočku.
"Jste sestry?" zeptal se jich.



Orube udělala krok k němu. "Ano, jsme můj pane."
Nechtěl se zdržovat a hned přešel k věci "Starosta pro vás 
poslal, nebot si myslí, že jste to nejlepší co zdejší vesnice může
nabídnout. Nyní čas abych si vás prověřoval. Chci pouze 
abyste co nejdříve vyrazili na cestu do Aganty "

Kaliope stála na dvoře. Cítila na svých zádech muže, držícího 
na jejím krku dýku. Čepel byla přesně v té vzdálenosti aby na 
ní nezapomněla ale aby jí nezranila.
"Co ode mě chceš?" zeptala se muže za sebou.
Na krk jí zával závan vzduchu, přerušovaný nádechy. On se 
smál.
"Připadá ti moje otázka tak vtipná? Bavíš se snad? Si takový 
srab, že ženy přepadáš ze zálohy a mě se směješ?"
Muž se zasmál, tentokrát nahlas. "Ty nejsi jen tak obyčejná 
žena, takže ti do očí nepohlédnu."
"Jsem jen holka od koní, asi máš špatné informace." řekla 
Kaliope.
"Tak to máš špatné informace ty. Víš snad, kdo byli tvoji 
rodiče?"
"Matka byla prostitutka, zemřela na nějakou nemoc, když jsem 
byla dítě. Otec byl nějaký její zákazník"
Muž se rozesmál "Tvůj otec byl její zákazník, to ale není 
všechno. Nebyl to jen nějaký opí se ve vlastních výkalech. 
Opravdu byl velmi neobyčejný ale proto jsem tu, musím tě 
kvůli němu zabít."
Kaliope ucítila jak se ostří přiblížilo k její tepně. Muž náhle 
zakřičel bolestí a pustil jí. Rychle se otočila a naslepo vykopla 
pravou nohou. K jejímu překvapení zasáhla hořící torzo svého 
nepřítele. Vyděšeně zvedla ruce a oheň zaplápolal ještě jasněji 
Potom zhasl a z jejího nepřítele zbyla jen hromádka popela. 
Kaliope pohlédla na své ruce, ještě stále jemně zářili.
"Já jsem čarodějka?" pronesla do prázdného dvora. Potom si 
vzpomněla na slova toho muže. Její otec byl prý neobyčejný, 



nejspíše to byl nějaký čaroděj. Hlavou jí prolétla jediná 
myšlenka, tohle byla šance jak se o sobě dozvědět víc a jak dát 
svému životu smysl.
Šance pro Kaliope.



5. Elevena

Alia seděla ve své cele a naslouchala zvukům boje. Ve svém 
vězení už strávila příliš mnoho času. což jí bohužel napovídalo 
i pokračující těhotenství. Dnes ale věděla, že je tomu všemu 
konec. Dostane se zpět na svobodu a postaví se svým 
nepřátelům. Znovu se dostane k moci a všem dokáže, že 
královna nezmizela. Zvuky boje se oddálili a její naděje se 
zachvěla v základech. Potom se ale boj přesunul ještě blíže. 
Náhle se dveře od místnosti s celami rozlétli a ona poprvé 
viděla svého zachránce. Muž měl téměř dva metry a tělo, jehož
blízkost byla určitě snem mnoha žen. Viděla i tetování, divoké 
vzory, které ho téměř celého pokrývali. rých místech vypadali 
jako kouř, jinde jako runy. Vše ale bylo jednotným uměleckým 
dílem. Tvář cizince by se dala nazvat pohlednou, kdyby neměl 
na rtech, nosu a v uších nespočet stříbrných kroužků. Holá 
hlava se mírně zaleskla ve světle pochodní, když se rozhlédl 
kolem sebe. V mohutných rukou držel dvě menší sekery. celé 
pomazané krví zabitých skřetů. Pomalu přešel, až k její cele. 
Bez jediného slova odněkud vytáhl klíče a pustil jí ven. Alia 
mu chtěla něco říct ale muž se rychle otočil a vyběhl ven, kde 
se opět rychle zapojil do bitvy. Pohlédla dolů a všimla si klíčů, 
které nechal na zemi. Vzala je a pustila se odemykání dalších 
cel. Pokaždé jen otevřela a ponechala zajatkyně jejich osudu. 
Nebyla tu od toho aby je vynášela ven. Když byla hotová, 
hodila klíče na zem a vyšla ze dveří. Viděla několik mužů, 
stejných jako její zachránce. Všichni byli vysocí, svalnatí a 
potetovaní. Rozhodně se k jednomu z nich, bude muset dostat 
blíž. Mezi obrovskými postavami už se krčilo několik žen. Alie
došlo, co se tu stalo. Bojovníci přišli osvobodit vlastní lidi. Alia
se několik vteřin rozmýšlela. Potom ale do rukou meč jednoho 
zabitého skřeta a sama se pustila do boje. Sice už nebyla upírka
a byla tak pomalejší, stále ale byla dobrá bojovnice. Jedinou 
ranou uťala skřetovi hlavu a druhému ruce. Chodby byli příliš 



úzké a tak bestie neměli dost prostoru k obraně. Alia kopla do 
nastaveného štítu a spadla na zem. Nakonec tedy asi opravdu 
musí trochu změnit styl boje. Rychle poklekla a dalšímu 
protivníkovi přeťala nohy. Muži kolem ní už byli pokrytí krví 
zabitých nepřátel. Alia se rychle ohlédla, z vedlejší místnosti 
uslyšela křik. Rozběhla se a prudce otevřela dveře. Přímo před 
ní byl skřet, co jí opakovaně zneužíval a nakonec i přivedl do 
jiného stavu. Místo aby se zapojil do.bitvy, zabíjel vězenkyně. 
Právě zabil světlovlasou elfku, když na něj Alia zaútočila. 
Chtěla té bestii useknout hlavu ale skřet se úderu rychle 
vyhnul. Prudce jí udeřil do břicha a pustil se do boje. 
Alia zavrávorala, udělala krok dozadu a kolem ní prolétl něco 
malého a stříbrného. Rychle se sklonila aby ze sebe udělala 
menší cil. Přímo nad ní prolétlo něco dalšího jen o poznání 
většího. Alia se ohlédla a viděla sekeru, která se zastavila až ve 
skřetí hlavě. Čepel zasáhla náčelníka přímo doprostřed hlavy. 
Prošla kolem něj, zpět na chodbu, kde hodlala najít svého 
zachránce. Všechny boje již skončili a tak všude nastalo ticho. 
Narušené jen vzdychanim umírajících a zvuky zbraní, které 
cistili jejich majitelé. Alia pohlédla na nejbližšího muže. Znala 
jeho tetování i tajemný pohled, když na ní pohledli jeho oči.
Můžu jít s vámi? Řekla Alia pomalu a snažila se znít stejně 
unaveně a zoufale jako ostatní ženy.
Muži samozřejmě souhlasili. Přeci by neodmítli dámu v 
nesnázích. Opatrně se ušklíbla a pustila se do pochodu. Teď už 
chtěla udělat jen jediné, zbavit se té věci, co jí rostla v břiše. 
Mezitím si ale musela pojistit pomoc od potetovaných mužů. 
Hleděla na záda Toraka, náčelníka bojovníků. Blížil se západ 
slunce a to byla ideální doba na to, aby mu náležitě 
poděkovala. Po pár minutách dal náčelník opravdu povel k 
odpočinku. Vojáci okamžitě začali připravovat tábor. Nečekali 
od žen žádnou pomoc a tak Alia vyrazila do vlastního malého 
boje. Rozhlédla se aby našla pohledem Toraka a hned vyrazila.
"Můžu si přisednout?" zeptala se pomalu. Chtěla vyvolat zdání 



ostýchavosti a podle náčelníkova úsměvu, se ji to dokonale 
dařilo. Sedla si k němu a jakoby nechtěně se dotkla jeho nohy. 
Torak se zachvěl. Alia hned poznala, že byl již velmi dlouho 
bez ženy, což se jí velmi hodilo. Opatrně ukázala na svitek 
pergamenu v jeho rukou.
"To je mapa?"
Náčelník zakroutil okamžitě hlavou. "Tohle ne ale máme ji 
sebou, jestli jí chceš vidět?"
Alia přikývla. S tím muž sáhl pod deky, složené vedle něj a 
vytáhl další kus pergamenu. Podal jí ho a tak poprvé pohlédla 
na mapu země, kde skončila.
"Kde jsme teď?" zeptala se pomalu. Nikde totiž nezahlédla 
něco, co by poznala.
Torak na ní udiveně pohlédl. "Ty si asi opravdu zdaleka."
Alia omluvně pokrčila rameny. "Skřeti mě vlekli hodně 
daleko".
To sice nebyla tak úplně pravda ale přeci mu nemohla prozradit
pravdu. Mnozí lidé neměli na upíry zrovna dobrý názor. Toran 
se ale dál nevyptával a místo toho ukázal na jeden bod na mapě
"Jsme tady".
Alia se podívala, byla na místě zvaném Elevena. Potom ale 
zjistila, že zas tak daleko od své domoviny není. Mezi 
Elevenou a Aganty bylo území zvané Pustina. Sledovala pásy 
hor, které museli mít na délku celé míle a bránili tak přístup do 
její země.
Poděkovala bojovníkovi za heo laskavost a plaše ho pohladila 
po noze. Náhodou se rukou dostala až nebezpečně blízko k 
jeho rozkroku. Snažila se na tváři vykouzlit rozpaky a i když 
cítila úplně něco jiného. Toran jí jemně položil ruce na rameno 
a položil jí na deku. Sice bylo kolem nich pořád mnoho lidí ale 
Alia se na muže usmála a ten se vykašlal na jakoukoliv 
opatrnost. Na vteřinu jí napadlo, jestli se spíše nejedná o 
nedostatek zdrženlivosti u všech barbarů ale rychle to zaplašila 
aby jí nic nerozptylovalo. Ted šlo opravdu o hodně.



Náčelník si sundal kalhoty a stejně tak i Alia rychle odložila 
potrhané zbytky oděvu. Toran jí objal svýma potetovanýma, 
svalnatýma rukama. Milovali se až dlouho do noci a neohlíželi 
se na to, co se děje kolem nich. Potom na místě usnuli.
Ráno se jako první probudila Alia. S úsměvem pohlédla na 
náčelníka, ted si může být jeho pomocí jistá. Toran se otočil a 
probudil se. Upřel na ní pohled svých tmavých očí a usmál se 
na ní.
"Můžeme vyrazit domů?"
Alia se vesele rozesmála. "Mám jít tedy s tebou?"
Muž okamžitě přikývl a v očích se mu chtivě zalesklo. "Budeš 
nejkrásnější, mezi mými ženami"
Alia vylekaně zalapala po dechu, s tímhle tedy rozhodně 
nepočítala. "Kolik máš manželek?"
Toran se na ní zahleděl. "Zatím jich mám pět, ty budeš šestá."
Alia pouze přikývla. Při oblékání myslela pouze na jediné, s 
tímhle opravdu nepočítala. Nasoukala se do šatů, která jí 
podala jedna s osvobozených žen. Neforemný kus látky hnědé 
látky, který byl vším možným, jen ne dobře padnoucím 
oděvem. Úspěšně pod nimi zmizela její štíhlá postava, kterou 
ted nutně potřebovala.
Pomohla jednomu vojákovi, který přivazoval na koně tři 
kožené pytle a nenápadně se dostala zpět na dohled Torana. 
Celý tábor se dal ale rychle do pohybu a vyrazil přes les. . Tři 
dny putovali po pečlivě udržované cestě. Ve skrytu stromů 
minuli několik soch, až se dostali k malé vesnici. Alia čekala 
smradlavé chýše z bahna a slámy ale tohle bylo něco jiného.
Opět tak musela přehodnotit svoje plány. Toran je provedl mezi
stany z kůží zvířat, až k velkému ohništi. Šokovaně hleděla na 
příbytky u kterých doufala, že jsou pouze provizorní. Minula 
několik žen, které vyvrhovali velkého jelena a jeho vnitřnosti 
házeli psům. Při tom používali velmi jednoduché nástroje. Alia 
pouze tiše žasla a děsila se toho, co tady ještě uvidí. Dostala se 
mezi divoké primitivy. Odvátila pohled od toho divadla a 



uviděla ženu, která z kůží šila kusy nějakého oděvu. Znovu 
pohledem vyhledala Torana. Náčelník došel až ke stanu z 
černých kůží a naznačil jí aby šla dovnitř. Alia jen tiše přikývla
a vypravila se za ním. Uvnitř té smradlavé nory sedělo pět 
mladších žen a jedna stařena. Toran představil svých pět 
manželek a nakonec i Arvinu, šamanku. Ta jen přikývla a a 
klepla o zem dřevěnou holí. Náčelník potom vyšel ze stanu a 
nechal je tam o samotě. Alia si okamžitě přisedla k Arvině a 
ignorovala zbytek žen. Pro ní to byli pouze otrokyně, její cíl 
byl ale jiný.
"Mohu mít na tebe prosbu?"
Stařena rychle zakývala hlavou, až se při tom rozcinkali 
kostěné ozdoby v jejích vlasech,
Alia přemýšlela, jestli vůbec umí ta stařena mluvit. Nakonec 
ale prostě mluvila dál.
"Při mém věznění u skřetů jsem otěhotněla. potřebovala bych 
se té věci ve mě zbavit"
Ariven se zamračila a veškerá její laskavost zmizela, jako 
mávnutím kouzelné hole.
"To co po mě žádáš je v našem kmeni považováno za ten 
nejhorší zločin. Jen bohové rozhodují o životě a smrti".
Alia tiše zaklela. "Několik vašich žen bylo znásilněno skřety. 
Nejsem v tom jediná i je necháte porodit nějaké obludy?"
Šamanka mě opět šokovala, když pouze pomalu přikývla. 
Potom dodala ještě něco daleko horšího. "Náš kmen má v sobě 
i krev skřetů."
Bojovnice musela odolávat silnému nutkání, tu stařenu na 
místě zabít. Nakonec se donutila ke klidu. Rozhodla se pro 
něco jiného, prozradí jí část pravdy o své osobě.
"Kdysi jsem měla velkou moc. Větší než všichni šamani v 
Aganty. Bohové o ní sami připravili, protože jsem pro ně 
představovala hrozbu. Já jí ale získám zpět. Pomůžeš mi a 
staneš se nejmocnější šamankou nebo to zvládnu i bez tvé 
pomoci?"



Arvina se zamyslela, při tom sledovala její tvář, jakoby v ní 
dokázala vyčíst něco víc. Nakonec pomalu vydechla a rukou 
sáhla do kapsy svého oděvu. Vyndala hrst malých kostí. 
Rozhodila je před sebe a prohlížela si vzniklé obrazce. "Tvá 
slova jsou pravdivá, kdysi si vládla velkou mocí. Není to ale 
zas tak dávno i když se zde čas rozděluje. Žila si v jiném 
prostoru i čase a to tě navždy změnilo. Tvá moc ti nebyla 
ukradena, protože je tvojí pevnou součástí. Nikdo ti jí nemůže 
vzít, stejně jako ti nikdo nemůže vzít všechnu krev, co máš v 
těle. Tvá moc byla pouze spoutána. "
Alia v duchu jásala, navenek se ale donutila ke klidu. "Jak se k 
ní ale mohu opět dostat?"
Šamanka znovu pohlédla na kosti. "Musíš se dostat až ke konci
času. Budeš bojovat s obrem. Pokud uspěješ a vykonáš, co je 
třeba, dostaneš svou moc zpět. Naplněno ale bude i něco 
jiného. Kdysi dávno si se vzdala vlastní krve. Musíš obnovit 
krevní pouto aby se osud naplnil."
Alia se zamyslela. Nechala svého syna žít vlastní život ale 
nešlo o nic jiného, než o útěk. Musí ho znovu najít. "Kde najdu
konec času a obnovím krevní pouto?"
Šamanka pohlédla po třetí na kosti před sebou. "V posledním 
městě elfů, v Aganty."
Potom vylekaně zalapal po dechu a mluvila dál. "Pokud ale 
všechno vykonáš, starý svět zanikne a zrodí se nový. Nic co 
známe nebude zachováno. Pokud ale svůj osud nenaplníš, vše 
zanikne v ohni a nastane konec času i prostoru."
Alia se zamyslela. "Už jednou jsem naplanila proroctví a 
otevřela chrám bohů."
Arvina se usmála. "Vím kdo jsi, viděla jsem to před sebou."

Dranor odjížděl zpět z vesnice, odkud vyrazili i tři jeho 
vyslankyně. Dívky rozhodně vypadali jako schopné bojovnice. 
Nebyl čas aby je prověřoval a přesvědčoval se o tom. Místo 
toho se prostě spolehl na svou intuici a vyslal je na pouť do 



Aganty. Měli za úkol, shromáždit co nejvíce informací a vrátit 
se zpět. Nejvíce pozornosti měli věnovat pevnostem a 
samotným válečníkům. Dranor tam čekal nejvíce nejasností. 
Lidé se během posledních několika let, zásadně změnili a on 
nehodlal čekat na další útok. Sám jim chtěl uštědřit porážku, z 
které se již nevzpamatují. Sesedl ze svého vlka a pohlédl na 
moře před sebou. Jeho říše jednou dosáhne až daleko za 
hranice známého světa. Vypravý se přes moře až do míst, kam 
ještě upíři ani démoni nevstoupili. Nyní se ale musí vypořádat s
lidmi. Hleděl do modrých vln, když si všiml pohybu pod 
hladinou. Něco obrovského si razilo cestu vodou a mířilo to k 
pobřeží. Couvl a pozoroval obrovské bledé tělo. Viděl už 
mnohé ale tento tvor byl přímo obrovský. V jednu chvíli viděl 
jen bílé šupiny, potom to opět zmizelo a zanechalo za sebou jen
vlny, které se líně dostávali až na písčitou pláž. Několik vteřin 
ještě zůstal stát na místě a dostával se z šoku. Viděl už draky, 
obry ale tohle bylo mnohem větší. Co to bohové proti nim ještě
postaví? Proč se stvoření nevynořilo ale opět zmizelo v 
hlubinách? Mělo to něco společného s Inkvizitorem? Rychle 
nasedl na vlka a vyrazil na zpáteční cestu. Musí rychle ve všem
opět udělat jasno, než je to všechny zničí.
Dranor na svém vlkovi přejel přes pláž, až se dostal zpět na 
zelené pláně, které ho měli dovést zpět k obydleným vesnicím. 
Ujel ale jen pár kroků, když se zem otřásla. Jeho vlk zastavil na
místě a rozhlížel se kolem sebe. Zvíře bylo zvyklé na bitvu ale 
ted nikde nemohl najít protivníka, kterého by rozsápal. Dranor 
se jej snažil šeptem uklidnit. Hned jak se mu to aspon částečně 
povedlo, sesedl a klekl si na zem. Položil na zem pravou ruku. 
Okamžitě ucítil drobné otřesy, které byli ale stále patrné. Náhle
nastal další otřes. Dranor překvapeně hleděl před sebe. Několik
kroků od nich se propadla země a vytvořil se tak přístup do 
jeskyně obřích rozměrů. Dranor opatrně přešel k ústí a pohlédl 
dolů. Jeskyně se prudce svažovala ale někde v jejích hlubinách 
musel být zdroj světla. Udělal několik kroků ale stále si nebyl 



jistý tím, co vidí. Jeskyně nebyla pustá a bez života. Přímo před
ním rostla tráva a v dálce byl vidět i strom. Pohlédl na svého 
vlka ale hned se ujistil, že jej nechá na denním světle. Vlk se 
totiž chvěl hrůzou. Dranor si tedy připravil meč a pokračoval v 
cestě sám. Pomalu začal sestupovat po kamenech. Musel se při 
tom vyhýbat ostrým hranám aby nepřišel o nohu. Jeskyně 
rozhodně nebyla výtvorem bohů, co by k tomu přidali i 
schodiště. Nakonec ale došel až dolů a poprvé pod nohama cítil
tu podivnou trávu. Jak tady něco mohlo rost?
Zvedl hlavu a pohlédl na strop. Vysoko nad ním byla ale 
obloha. Překvapeně pohlédl k ústí jeskyně. Opravdu byl pod 
zemí. To nad ním muselo být nějaké kouzlo. Pohlédl k 
horizontu, kde viděl mraky a modrou oblohu. Pokračoval dál v 
cestě aby zjistil, co se tady děje.



6. Na hranici svých možností

Kaliope otočila koně a naposledy se podívala na město, kde 
zatím strávila celý svůj život. Po tom podivném incidentu si 
sbalila všechny svoje věci. Nacpala je rychle do pytlů a dala na
svého nejlepšího koně. Rozhodně už neměla v úmyslu, tam 
zůstávat. Své koně ale opouštěla velmi nerada, byli pro ní jako 
rodina. Už dlouho ale cítila hlas, který jí napovídal aby vesnici 
opustila. Až ted jí to ale dávalo smysl, byla čarodějka. Chtěla 
se naučit víc a zjistit, kde jsou její hranice. Kam jí život vlastně
přivede. Znovu koně otočila a vyrazila na sever. Potřebovala 
učitele ale ještě nevěděla kde. Nakonec ale zvolila tu 
nejjednodušší cestu. Přímo vedle jejího města bylo poslední 
útočiště elfů. Erek tam přeci mířil. Neměla v úmyslu se s ním 
setkat ale to se nejspíše nestane. Místo toho projížděla kolem 
hranic města. 
Budovy zde nekončili jen v náhodném sledu ale tvořili 
podkovu, která obklopovala velmi zvláštní les. Ten byl také 
jejím cílem. Kaliope po silnici dojela až ke kmenům 
obrovských stromů, u nich ale musela sesednout. Nyní totiž 
silnice končili a cesty tady nebyli schůdné. Její kůň by to s 
jezdcem na zádech, nemusel v bezpečí projet.
Kaliope pohlédla na západ slunce. Přivázala koně k jedné z 
větví a sedla si ke kořenům mohutného stromu. Za pár minut 
polevila ve své pozornosti a usnula. Nevšimla si tak elfky, která
se potichu vynořila ze záplavy zeleně. Opatrně zkoumala její 
obličej a přesvědčila se, jestli opravdu spí. Hned co se ujistila, 
že neznámá zcela jistě bloudí v říši snů. Pustila se do 
prohledávání jejích věcí. Nenašla ale nic, co by cizinku 
usvědčilo ze zlých úmyslů. Nakonec zmizela mezi stromy.
Po třech dnech se voják Kaliope dostala až k cíli své cesty. 
Stromy se před ní rozestoupili a uvolnili jí tak pohled na 
rozlehlou planinu porostlou květinami. Přímo uprostřed té 
záplavy barev leželo poslední město elfů. Bílé věže s velkým 



množstvím ozdob. Tou nejpodivnější ale byli živé stromy a 
rostliny, které se proplétali mezi uměle vytvořenými stavbami a
tvořili mnohdy i jejich pokračování. Kaliope z dálky viděla 
okna na jedné z věží. Na kameny ale navazoval kmen 
mohutného stromu, kde viděla úplně stejná. Jednalo se nejspíše
o další obytnou místnost. Nikdy nic takového na vlastní oči 
neviděla.
Její kůň náhle zrychlil a neomylně jí vedl k bráně z hnědého 
dřeva. Kaliope zastavila, čekalo jí další překvapení. Křídla 
brány nebyla z prken nebo jinak upraveného mrtvého dřeva. 
Vypadalo to, jakoby stromy prostě vyrostli do tohoto tvaru. 
Dokonce viděla i sloupy, zakončené kořeny. Položila na bránu 
ruku a ta se dala hned do pohybu. Pokračovala tedy dál, po 
cestě z šedých kamenů. Za sebou slyšela jak se brána opět 
zavřela, aniž by u ní někdo byl. Překvapeně se zastavila a 
čekala. Vůbec ted nevěděla, co dělat. Netrvalo ale dlouho a ze 
skrytu zeleně vystoupili elfové. Kaliope viděla zástup 
překrásných žen v bílých šatech. Hrdé bojovníky v tmavě 
zelených zbrojích. Připadala si jako ve snu. Opatrně se uklonila
a zašeptala. "Hledám učitele, který by mi pomohl v otázce 
magie".
Jeden z elfů se uklonil. "Pojd s námi a najdeme cestu, jak ti 
pomoci."

Alia už se jednou dostala až do podsvětí a rozhodně to nechtěla
opakovat. Cesta tímto světem byla něčím strašlivým i proní. 
nyní to ale udělá podle svého a nebude jen otrokem cizí vůle. 
Ted ale chtěla udělat jediné, chopí se vlády v osadě. Nic z toho 
se ale nezrcadlilo v její tváři, když se otočila k šamance.
"Mohla by si mě vzít do učení?"
Šamanka na ní překvapeně hleděl ale neřekla ani slovo. Alia 
tedy mluvila dál.
"Vidím v tom jedinou cestu, jak splnit svůj úkol."
Arvena se usmála a přikývla. "Vidím ve tvé tváři a mysli více, 



než myslíš. Pomůžu ti a to ve všem, co chceš udělat "

Erek se rozhlédl po svém pokoji. Již tři měsíce žil v posledním 
městě elfů a stále nezjistil, co od něj vlastně očekávají. Dostal 
vlastní domek. Nejvíce připomínal lidské sruby, co se vyskytují
v horách , jen tady byli jako ozdoby použity živé rostliny. Erek 
si sedl na postel a přemýšlel co dál, když se ozvalo zaklepání 
na dveře. Vyvalil oči směrem ke vchodu. Co má ted vlastně 
říct? Nakonec vykoktal pouze "Dále" a čekal. Dveře se 
okamžitě otevřeli a a dovnitř vešla elfka se zlatými, dlouhými 
vlasy. Tělo jí halily dlouhé bílé šaty.
"Pojd prosím se mnou, dnes splníš svůj úděl." řekla pouze a 
otočila se zpět k cestě ven.
Erek hned vyskočil z postele a vydal se za ní. Tři měsíce 
nesdílel lože s žádnou ženou. ale jestli ho má nyní sdílet s touto
elfkou, tak to za to rozhodně stálo. Kráčel po cestě za svou 
průvodkyní a pohledem hltal její štíhlou postavu i krásně 
tvarované pozadí. Její šaty byli naštěstí tak těsné, že mohlo 
vidět celou její krásu. Prošli dvěma ulicemi stromových domů 
až ke věži ze dřeva. Nebyla to ale budovy, jakou staví lidé. Tato
věž se obtáčela kolem gigantického stromu. Nejvyšší patro se 
nacházela nad korunou s velkými listy. Erek následoval svou 
průvodkyni a společně prošli širokým obloukem a po schodišti 
do vyšších pater. Po schodech se dostali až do menší místnosti, 
kde již stál elf v dlouhém bílém plášti.
"Můžeme začít?" zeptal se a hleděl na elfku. Ereka si prakticky
vůbec nevšiml. Jeho průvodkyni to ale nepřekvapilo, pouze 
přikývla a postavila se těsně před Ereka. Položila mu ruce na 
ramena Voják se nejdříve lekl, že elf bude jejich milování 
přihlížet. Pomalu ale ovinul ruce kolem elfky a na tuhle 
drobnou komplikaci začal zapomínat, jen at se ten oplzlík 
podívá. On ale dokonce odněkud vytasil hůl z bílého dřeva a 
vsunul jí mezi ně. Dříve než stačil Erek něco říct, obestřelo je 
bílé světlo. Nic neviděl ale stále se držel své průvodkyně, která 



ničím nedávala najevo, že by se dělo něco zvláštního. Nakonec 
všechno zhaslo a místnost se ponořila do šera.
"Spojení se povedlo, můžete jít" řekl ten oplzlík v bílém plášti. 
Elfka se otočila a vyšla k východu z věže. Erek překvapeně 
hleděl na muže před sebou. "Tohle bylo jako všechno, jen 
zablesklo a je konec?" Muž se usmál a nasadil výraz, jakoby 
mluvil k dítěti. " Spojení se povedlo a dítě přijde na svět za 
několik měsíců"
Erek se rychle pokusil o úklonu a vyrazil ven. Ta namyšlená 
elfí pakáž. Co si o sobě vlastně mysleli. Trochu se uklidnil a 
rozhlédl se kolem sebe. Nikde neviděl žádnou stráž ani 
průvodce. Konečně měl možnost, opravdu prozkoumat tohle 
město.

Dranor se rozhlížel po podivné krajině kolem sebe. Musel 
projít ústím jeskyně, jinak by ani netušil, že je pod zemí. Po pár
kilometrech bylo vše ještě podivnější. Zelené planiny byli 
vystřídány lesy. Sedl si mezi první stromy lesa a kouzlem 
zapálil oheň. Musel si nejdříve promyslet, co udělá dál. 
Nemohl prostě jen vyrazit a doufat, že ho nic nepotká. Z 
rozjímání ho vytrhl zvláštní šelest, mezi větvemi stromů. otočil
se k jejich zdroji a čekal. Náhle se z podrostu vyřítilo něco 
bílého a velmi hubeného. Popadl neznámého útočníka mrštil s 
ním o zem. Na vteřinu hleděl na bledých očí bílého stvoření, 
připomínajícího člověka. Potom se ta věc vzchopila a vymrštila
se zpět na nohy. Dranor útočníka skopl na zem a kolenem se 
mu zapřel o záda aby nemohl znovu vstát.
"Co si zač?" zavrčel okamžitě.
Bledé stvoření se znovu pokusilo vstát ale nakonec se vzdalo. 
"Nemůžu s tebou mluvit"
Dranor se zasmál. "To budeš muset nebo tě dovedu do krajin 
nepředstavitelné bolesti."
Tentokrát se ale zasmál ten cizinec. "Si v Tartaru ty blázne, 
více bolesti než tady, už jinde zažít nemůžeš."



"Červe, jsme v Dranorii, jen pár metrů pod zemí" zavrčel 
Dranor.
"Jsem avatar a ty jsi opravdu v Tartaru, ještě před nedávnou 
dobou, byl Tartar peklem pro ztracené duše. Tady končili po 
smrti ti nejhorší démoni, upíři, vlkodlaci ale i lidé, co se dostali
na cestu zla. Potom náš pán prchnul s tou mrchou a vše se 
začalo hroutit. Avataři byli loutky, náhle jsme ale prozřeli. Náš 
domov ale začal skomírat. Magie tohoto místa zmizela a 
jeskyně se začínají rozpadat. Dříve cestu sem mohli najít pouze
ztracené duše a bohové, nyní se to tady ale otevřelo pro 
všechny. "
"Avataři ale nejsou ztracené duše. Co jste tedy byli zač?" zeptal
se Dranor.
"Žili jsme jen proto abychom požírali magii a bránili Tartar. 
Nikdo zde nemohl použít magii, jinak jsme jí dotykem dokázali
vysát. Zkus na mě nějaké kouzlo"
Dranor se zasmál a chtěl avatara usadit magií, náhle ale zjistil, 
že to nejde.
"Co si to udělal?" zařval naštvaně. Náhle ho něco zvedlo do 
vzduchu a odhodilo mezi stromy. Až ted zjistil, že jeho útočník 
vypadá živěji, než na začátku jejich rozhovoru.
Avatar pozvedl ruce a na jeho dlaních se objevily blesky. Ten 
mizera se díval na svoje ruce jakoby to byl nějaký poklad. 
Dranor neváhal a hodil po něm dýku. Čepel se zaleskla a 
zabodla se avatarovi přímo do břicha. Bojovník ucítil příval 
síly a zbytek toho mizery spálil kouzlem na uhel. Zjistil tedy 
něco nového. Nesmí se k těm bledým mizerům příliš přiblížit a 
musí okamžitě zpět.

Erek prošel ulicí a zastavil se před další věží. Rychle se 
rozhlédla le nikde nebyli žádné stráže. Rychle se pustil branou 
a po schodech se dostával do prostor stavby. Vyšel až do 
prvního sálu, Uprostřed prázdného prostoru leželo něco 
obrovského ale bylo to přikryté bílou plachtou. Erek přišel blíž 



a odkryl cíp látky. Pod ním spatřil něco šíleného. Ležel tu tvor 
podobný člověku, jen mnohem větší. Tvor měl sněhobílou kůži
se zlatými runami. Tohle ale nebyl jeden z obrů, tento tvor byl 
ještě větší. Erek se také s těmi zrůdami osobně setkal a nikdy 
nespatřil nic podobného. Vystrašeně odstoupil a nechal plachtu 
aby tvora opět ukryla, před jeho očima. Chtěl se odvrátit a 
vyrazit ven, když na svém krku ucítil chladnou čepel. Do ucha 
mu někdo zašeptal "Tohle byla tvá poslední chyba."
Erek popadla útočníka za ruku a jedním chvatem ho vyhodil do
vzduchu. Ozvalo se zadunění, jak jeho soupeř dopadl na zem. 
Otočil se a pohlédl na elfa v bílém oděvu, ležícím na zemi. 
Erek ucítil na krku pálení a zjistil, že ho sopeř stačil zranit. 
Jednalo se ale pouze o povrchové zranění, které jej na životě 
rozhodně neohrozí. Pokud tedy nebyla čepel otrávená ale na to 
ted nemohl myslet. Jeho soupeř už se vzpamatovával a jeho 
jedinou zbraní byl moment překvapení. Rychle vytáhl vlastní 
dýku a podřízl elfovi krk. Přesně v tu chvíli se vítaného hosta 
stal uprchlík. Musel se rychle dostat pryč z města. Elfové uměli
spousty věcí a trest smrti by byl ten nejvíce příjemný trest. 
Dostane se ven o všem předá zprávu svému královi. Panovník 
musí vědět vše o elfích pokusech i o spícím obrovi. Ten tvor by
dokázal zničit polovinu lidského města. Vyběhl z věže ale stačil
udělat jen pár kroků, kdy ho do nohy zasáhl šíp. Spadl na zem 
a rychle se rozhlédl. Po cestě se k němu blížilo velice podivné 
stvoření. Od pasu nahoru to byl černovlasý muž, vypadající 
téměř lidsky. od pasů dolů ale vyrůstalo bílé koňské tělo, 
pokryté zlatými runami. Erek zavrávoral a vytasil meč. Tvor 
přiložil rychle k luku další šíp a vystřelil. To už ale Erek 
uskočil a a ukryl se za nejbližší strom. Chtěl se připravit na 
vlastní výpad ale dostal ránu do zad. Otočil se a spatřil bílého 
minotaura. Tvor ho rychle popadl za hlavu a škubnul. Ozvalo 
se hlasité křupnutí a hlava se definitivně oddělila od těla. Z 
otevřené rány vytryskla krev a skropila stromy, trávu i bílou 
srst minotaura. Tak skončil boj vojáka Ereka.



Alia byla již týden v osadě elevenů, jak si barbaři říkali. 
Postupem času zjistila, že se tak úplně nejedná o lidi ale o 
samostatný druh. Rozdíly byli ale mezi nimi minimální. 
Snažila se pátrat ale věřila tomu, že již nastal čas aby 
uskutečnila první část, svých plánů. Rozhlédla se po lese, kam 
se uchýlila, aby zde počkal na svůj první cíl. Osada měla jen 
pár obyvatel a tak pro ní nebyl problém, najít Rangnu. Žena 
patřila mezi náčelníkovi manželky a Alia vypátrala i její 
příbuzné. Dokonce byla ta žena i náčelníkova sestřenice. Tento 
kmen opravdu potřeboval novou krev, nebo zdegeneruje úplně.
Alia náhle uslyšela kroky a snažila se mlčky a nehybně čekat 
na místě. Za pár vteřin se objevila Ragna. Štíhlá dívka v 
neforemném pytli, kterému říkala šaty. Alia náhle šlápla na 
větvičku a protáhla se, jakoby právě vstala.
"Zdravím tě, má přítelkyně. Omlouvám se, že jsem tě vylekala 
ale sedla jsem si mezi stromy a usnula jsem. Je tady krásně."
Ragna se na ní přátelsky usmála. Opravdu byla tak naivní nebo 
to jen hrála?
Alia přistoupila k okraji skály a pohlédla na krajinu pod ním. 
"Je tu opravdu nádherný výhled."
Netrvalo dlouho a Ragna se postavila vedle ní. "Opravdu je tu 
krásně, táboříme tu už dlouho ale náš……." Potom udělala 
krok dopředu a octila se tak kousek před Aliou. Přesně na to 
čekala a rychle jí kopla do zad. Ta zavrávorala a spadla přes 
okraj. Tělo několikrát narazilo o skálu a v záplavě krve zmizelo
mezi stromy. Alia se rychle otočila a vyrazila zpět k osadě. Při 
tom ještě křičela. "Stalo se hrozné neštěstí."
Našla Torana a stále držela zdání obrovského šoku, který 
samozřejmě utrpěla. Chytla muže za ruce. "Pomoc, stalo se 
hrozné neštěstí"
"Co se stalo?" zeptal se barbar vyděšeně.
Alia zalapala po dechu a zakroutila hlavou. "Ragna spadla ze 
skály, vůbec nevím jak se to stalo."



Toran se okamžitě otočil a vyrazil na místo údajného neštěstí.
Alia běžela hned za ním. Na místě už byla i Arvina, což muže 
nepřekvapilo, byla to přece šamanku. Rychle na ní mrkla. 
Tohle divadlo se jim povedlo a to ještě nebyl konec. Šamanka 
pohlédla dolů a potvrdila a Ragninu smrt.
"Duchové a bohové si již vzali její duši. Nemůžeme pro ní už 
nic udělat." Opět nasadila masku hlubokého smutku a vyrazila 
zpět k osadě. Alia zaskučel a snažila se zahrát dokonalý 
nervový záchvat. Toran jí okamžitě vzal do náruče a začal ji 
utěšovat. Po pár minutách cítila, že to stačilo a uklidnila se. 
Stále si ale držela na tváři masku smutku i když by se nejraději 
hlasitě rozesmála. Právě zničila jednu ze soupeřek a dostala se 
tak blíže ke svému cíli.

Orube jako první dorazila až na dohled hranicím Dranorie. 
Temná říše zde končila, potom následovala už jen poslední 
brána a Aganty. Země lidí, elfů a trpaslíků. Žena patřla mezi 
zbytky vlkodlaků i když toto označení se již nesmělo používat. 
Dranor nechal její druh spojit s upíry. Někdo tvrdil, že chce 
král vytvořit jen jeden druh tvorů, obývající Dranorii. Tomu ale
Orube nechtěla věřit. Alia, matka krále, vždy věřila v 
jediněčnost. Její syn nemůže chtít rozhodně takovou šílenost. 
Vedle bojovnice se postavila její sestra Omae.
"Už jsme téměř u říše lidí. Opravdu to chceme udělat?"
Za nimi se ozval smích a na kopec dorazila i Sakume. "Jen 
přemýšlíte a přemýšlíte. Jsme bojovnice a už jsme přežili 
draky, skřety, démony a v hospodě po pár pivech i opilé 
vlkodlaky. Tohle bude docela sranda."
Orube zakroutila hlavou. "Jsem z vás nejstarší, nejhezčí a 
nejchytřejší i tak tomu ale moc nevěřím."
Omae naštvaně vyprskla. "Všechny na sobě máme stejnou 
koženou zbroj a jsme téměř stejné, tak nepřeháněj."
Do hovoru se opět dostala i Sakume "Bojím se ale toho, co 
chceme udělat. Hodně obyvatel Dranorii nás bude brát jako 



zrádkyně."
Omae znovu zaprskala. "A spousta lidí, nás bude brát jako 
hrdinky."
S tím se Orube dala opět do pochodu a vedla je vstříc bráně. 
Temné město bylo kdysi středem obrovské říše skřetů. Její 
obyvatelé věřili, že přetrvá ještě tisíce let, než přišla Alia. 
Upírka zabila starého vládce, narazila jeho hlavu na hradby a 
sama se dosadila na jeho místo. Stala se ctěnou panovnicí a 
pozvedla říši démonů, upírů a vlkodlaků do nebeských výšin. 
Za svůj život čelila dryádám, drakům i lidem. Porodila syna 
Dranora ale tam pohádka končila. Alia se plula přes moře, kde 
zmizela neznámo kde. Temná říše se rozpadala, když se 
mocichtiví čarodějové a démoni pouštěli do bojů o moc. Vše 
vypadalo ztracené, náhle se ale odněkud vynořil princ Dranor a
zrodila se Dranorie. Temné město se už roky rozrůstalo a stalo 
se domovem pro tisíce různých tvorů. Orube, Omae a Sakume 
tak neměli problém, vmísit se mezi zástupy přicházejících 
démonů a vejít mezi budovy. Orube vedla své sestry skrz 
bludiště ulic. Dříve byli rasy oddělené, postupně se ale 
promísily a tak jste tu viděli menší hrad, příbytek upírů. Vedle 
něj umělou jeskyni, domov vlkodlaků a vedle toho honosnou 
vilu z kostí, sídlem nekromantů. Dívky prošli tím vším aby se 
po nekonečných kilometrech dostali k druhé bráně. Tam orube 
opravdu našla i lebku původního vládce města. Kouzly 
udržovaná, byla připomínka dne, kdy Alia započala svou cestu 
k moci. Později se stala téměř bohyní. Orube, Omae a Sakume 
pohlédli k nebi, kteréí byli skryté za šedými mraky. Obyvatelé 
města měli raději přítmí a tak se nebeská tělesa ztratila ale 
nepoznali jste tak, kdy je den a kdy noc. Pro ženy tak bylo 
překvapením, když na obzoru viděli slunce. Museli tedy jít den,
noc a sem dorazit až s polednem dalšího dne.
Zastavili se až přímo u brány, kde se mohutná křídla dala s 
pomocí minotaurů a obrů do pohybu. Orube stála uprostřed a 
tak jako první pohlédla na planiny Aganty, říše lidí, elfů a 



trpaslíků. Náhle jí ovládli pochyby ale sebrala všechny své síly 
a udělala krok na silnici, která sestupovala horami. Zde začala 
další etapa jejich plánu.



7. V hlubinách země

Dranor pokračoval až k ústí zvláštní jeskyně. jeho vlk jej vítal s
opravdovou oddaností i když se stále odmítal pustit pod zem. 
Nyní už byl ale bojovník stejného názoru a tak jej ani 
nepřesvědčoval. Pouze rychle zkontroloval sedlo a rychle se do
něj vyšvihl aby se vydal co nejdál od této pasti. Ještě zbývala 
ale poslední věc. Pozvedl ruce a soustředil se. Kameny se dali 
do pohybu a začali zakrývat vchod. Náhle se ale po planině 
rozlehl dračí řev. Dranor se přestal soustředit na kouzlo a 
ohlédl se. Po nebi se řítil obrovský bílý drak. Sice už takové 
viděl ale tohle monstrum bylo mnohem větší. Tvoř přistál 
přímo před ním a upřel na něj žluté oči. Každé z nich bylo větší
než mamut. 
"Co si zač?" zeptal se Dranor.
Drak otevřel tlamu plnou dlouhých zubů. "Jsem Lambrax"
"Kolikátý, zeptal se jej král." Alia kdysi dávno zabila dračího 
krále, od té doby si jeho potomci dávali jména po něm ale 
přidávali číslovku aby dali najevo, kolikátí nástupci jsou.
Šupinatec přimhouřil oči. "Jsem Lambrax první, ty hlupáku" S 
tím skočil dopředu a Dranora spolknul.

Thorix stál na prostranství před velkou věží a hleděl na svoje 
bratry ve zbrani. Sice nebyl válečníkem ale i on měl statečnost 
a v bojovnost v krvi. Stejně jako trpaslíci a trpaslice kolem něj. 
Patřili k dobrovolníkům co se přihlásili na výpravu do nově 
nalezených jeskyní. Měli být prvními, kdo se pustí tak hluboko 
a na ty, co se i vrátí, čekala sláva, zlato a uznání celého národa. 
To byla odměna, pro kterou by mnozí z nich i vraždili. Thorix 
pohlédl na Dianu a hlavou mu prolétlo jediné. Ona možná 
opravdu vraždila aby se sem dostala ale to bylo nepodložené 
povídačky. Odvrátil pohled od černovlasé trpaslice a znovu 
pohlédl na ochoz. Tam přišel kněz chrámu božského kováře a 
pozvedl hůl. Desítky trpaslíků, se v ten okamžik ponořilo do 



ticha. Přišel čas aby padla jména vybraných průzkumníků.
Kněz pronesl jen tři slova "Thorix, Diana, Lokinor" Potom se 
vrátil do hlubin věže.
Thorix vyplašeně hleděl na trpaslíky kolem něj. Opravdu to 
všechno mělo být tak jednoduché? Proč jen tři průzkumníci? A 
proč u všech bohů i Diana.
Šokovaně hleděl na černovlasou trpaslici. Celým jejich městem
kolovali šílené historky o této průzkumnici. Jednou se ztratila 
skupina průzkumníků, ona jediná přežila a bez jediného 
zranění přinesla zprávy o dracích a démonech v hlubinách hor. 
Někteří ale tvrdili, že skupinu sama povraždila aby se stala 
hrdinkou. Thorix slyšel i příběhy o jejím vyvolávání duchů a 
další magii, kterou používala aby se dostala tam, kam chtěla. 
Určitě někoho zaklela aby se dostala do této výpravy. Thorixe 
napadlo něco šíleného. Co když zabije i je? Jestli už jednou 
povraždila své společníky, proč by to nezkusila znovu. Hned si 
odpřísáhl, že si na ní musí dát pozor. Z přemýšlení ho vytrhla 
ruka nějakého trpaslíka, která mu přistála na rameni. Otočil 
hlavou a pohlédl do tváře jednoho z mladších průzkumníků.
"Ahoj, jsem Lokinor, nejspíš budeš Thorix?"
Thorix pohlédl do jeho hnědých očí. "To jsem, jak si to zjistil?"
Trpaslík se usmál. "Řekla mi to Diana, prý se znáte"
Thorix se otočil a viděl z dálky prokletou trpaslici. Ta na něj 
mrkla a zamávala. Potom zmizela v davu. Rozhodně si na ní 
musí dát pozor. Odkud jej mohla znát? Nikdy spolu nemluvili.
"Půjdeme oslavit začátek výpravy?" zeptal se vesele Lokinor.
"Ještě jsme nevyrazili" řekl se smíchem Thorix a oba vyrazili 
do nejbližšího hostince.
Oba otevřeli dveře zdobené beraními hlavami ze světlého dřeva
a vstoupili do nízkého domu. Trpaslíci žili v obrovské jeskyni. 
Uprostřed prostoru stavěli i nízké domky ale na okrajích se 
vybavení nacházelo v menších jeskyních. Hostinec byl jedním 
z mála domků ze dřeva a ne vytesaných v kameni. Oba trpaslíci
si sedli ke stolu a stačilo pár vteřin, než jim hostinská přinesla 



pivo a bez otázek jej postavila na jejich stůl. U trpaslíků se pilo
pivo, v hostinci to byla téměř samozřejmost. Lokinor se napil a
mrkl na něj. "Co si myslíš o Dianě?"
Thorix se také napil, jen aby získal čas. "Je velmi zvláštní a 
slyšel jsem o ní opravdu zajímavé a nepříjemné věci"
"To já také ale věříš tomu?" zeptal se jeho společník s 
pochybami.
"Možná byste mohli mluvit přímo se mnou." ozvalo se za nimi 
tiše.
Oba leknutím nadskočili a otočili se k černovlasé bledé 
trpaslici.

Alia stála ve středu osady, spolu s ní tady byli i ostatní 
manželky náčelníka. Ona jediná ale věděla, proč se zde sešli. 
Zbytek těch zdegenerovaných husiček samozřejmě netušil nic. 
Z nejhezčího stanu vyšla Arvina a jediným gestem je pozvala 
dovnitř. Všechny jí okamžitě poslechli. Alia jako poslední 
prošla kolem šamanky, která jí ještě věnovala letmé pohlazení 
ruky. Jedinou známku toho, že jsou spojenkyně. Ve stanu si 
sedli na zem a chopili se pohárů s vínem. Téměř všechny ženy 
se napili, až na Aliu, která díky těhotenství nemohla. Usmála se
proto na své společnice a napila se vody. Nakonec do stanu 
vešel i Toran a chopil se vlastního poháru. Po pár minutách 
ticha začala jedna z žen kašlat. Náčelník okamžitě vyskočil aby
jí pomohl ale sám spadl na zem a zůstal ležet. Alia s divokým 
úsměvem pohlédla na šamanku, která náhle zakašlala také. "Ty 
si otrávila i můj pohár?" zachrčela překvapeně. Alia na ní 
pobaveně mrkla. "Samozřejmě, přece nenechám nějaké 
svědky."
S tím vytasila dýku a podřízla ženě krk, to potom opakovala i u
ostatních žen. Potom čepelí rozřízla své šaty a zadní stěnu 
stanu. Rozběhla se ze stanu a křičela "Pomoc, temné elfové 
jsou tady." Jeden z vojáků šokovaně pohlédl do stanu. 
"Opravdu to byli temné elfové?"



Alia okamžitě zahrála, jak jí ta otázka urazila. "Samozřejmě že 
ano, jsem bojovnice a ty temné šikmouché poznám."
Voják vstoupil dovnitř a trvalo několik minut, než se opět 
vynořil ven. "Náčelník ani jeho manželky útok nepřežili."
k tomu všemu se začali přikrádat i další vojáci. Jeden z nich 
náhle prohlásil. "Ragnu jsme ale ještě nenašli"
Alia se k němu rychle otočila. "Ta přece spadla ze skály."
Voják pokrčil rameny. "To možná an ale její tělo jsme nikde 
nenašli."
Alia se zamyslela, tohle by mohl být opravdu problém. Místo 
toho se ale otočila na muže.
"Kdo ale ted povede eleveny?"
Vojáci se na sebe bezradně podívali. "Náčelník i jeho manželky
jsou mrtvé."
Alia měla co dělat aby ho nepraštila. "Všechny mrtvé nejsou, je
tu ještě Ragna i když nevíme kde a jsem tu i já. Moje 
přítelkyně je sice nezvěstná ale já jsem přímo před vámi"
Voják se zasmál. "Si tu velmi krátkou dobu a nevíš nic o našich
zvycích."
"A tím chceš říct?" vyštěkla okamžitě Alia.
Voják se shovívavě usmál, jakoby mluvil s dítětem. "Ženy u 
nás nevládnou ale pouze poslouchají rozkazy můžu. Kdyby si u
nás žila delší dobu, věděla bys to."
Alia se rozesmála, nahlas a s takovou krutostí, až některým 
lidem kolem ní naskočila husí kůže. Potom pozvedla pravou 
ruku a z konečků prstů vyšlehlo zelené světlo. Voják se v 
bolestech zkroutil a padl na zem, kde sebou ještě stále škubal.
"Tak to nejspíš nastal čas na změnu" pronesla Alia a zelené 
světlo zmizelo, stejně jako vojákův život.Jeho tělo seschlo, 
jakoby na zemi leželo už mnoho dní. Ženiny oči se zeleně 
rozzářili, to ale trvalo jen pár vteřin. Potom se otočila k 
vojákům.
"Od této chvíle, jsem vaše náčelnice já. Stačí mi jediný pohyb 
ruky, abyste všichni padli mrtví na zem a vaše životní síla 



přešla na mě. Pokud chcete přežít, poslouchejte mě, jiná cesta 
pro vás není."
Jeden z mužů udělal krok dopředu. "Zabila si našeho 
náčelníka?"
Alia okamžitě zakroutila hlavou a nasadila masku smutku. "Ne,
nezabila jsem ho ale chci pomstít jeho smrt. Temní elfové ho 
podle připravili o život. Upřeli mu možnost dalších bojů, už 
nikdy nezíská více slávy. Nepostavili se mu v souboji, protože 
by ho nikdy nedokázali porazit. On by se stal legendou."
Muži hromadně začali volat po pomstě. Alia nasadila bojovný 
výraz, v hlouby duše se ale smála. Vysmála se všem těm 
hlupákům, co stáli před ní. Ted už jí nic nebrání v návratu 
domů.
Následující týden elevenové celou osadu připravovali na cestu. 
Alia jim slíbila říši temných elfů, jako nový domov a oni se 
nechali navnadit jejími sliby. Stejně jakoby byli jen hloupými 
dětmi. Sedmý den byli všichni připraveni na cestu a tak mohli 
vyrazit. Alia jela na koni jako první a udávala tempo celého 
průvodu. Na konci armády kráčeli ženy s dětmi a nákladními 
koňmi. Po deseti dnech pochodu se dostali k hranicím Pustiny. 
Rozlehlé pláně, kde nerostl žádný strom. Země zde ale byla 
úrodnější, tráva více zelená a vyšší. Vnořili se do zeleného 
moře ale museli nyní postupovat ještě pomaleji. Blížili se k 
území temných elfů a skupinky jejich průzkumníků se mohli 
dostat až sem.
Náhle se ozval výkřik a jednoho z vojáků něco strhlo na zem. 
Alia se všimla pouze obrovské pískově žluté hory svalů. "To 
jsou lvi!" ozval se odněkud ženský výkřik. Potom se objevily 
dvě obrovské kočky. Lvice otevřeli tlamy plné ostrých zubů a 
strhli na zem jezdce i s jeho koněm. Ozvalo se křupání kostí ale
zvířata zase rychle zmizela v podrostu.
Alia sesedla z koně a připravila si meč. Šla dál od hlavní části 
průvodu. Brzy na to opravdu zaslechla, jak se obrovská 
kočkovitá šelma řítí přímo k ní. Zavřela oči a soustředila se. 



Rychle se otočila, jakoby tančila v bezpečí zámku a sekla 
mečem. Čepel projela masem a usekla lvici hlavu. Potom se 
znovu otočila a její zbraň rozpárala další lvici břicho. Otevřela 
oči a pohlédla na zabité bestie. "Kolik jich tady ještě může 
být?"
"Desítky" ozvalo se za ní okamžitě.
"To je skvělé, tohle je ideální místo pro náš tábor. Rozešlete 
posli aby dali dohromady všechny kmenů elevenů."
Jen jeden z barbarů se vzepřel jejímu rozkazu. Obr s modrými 
vlasy "Ostatní kmeny ale nepřiběhnou na tvoje zavolání"
Alia se do jeho očí podívala s ledovým klidem. "Řekni jim o 
náčelnici Alie, která dokáže zabít jen jediným mávnutím ruky. 
Jsem mocná čarodějka"
S tím naskočila na koně, mávla rukou a přímo před ní 
vyskočila z trávy lvice. Zvíře proběhlo mezi vyděšenými 
ženami a vrátila se k Alie, tam si lvice sedla do trávy a čekala, 
jako dobře vycvičený pes. Vojáci jen přikývli a rozběhli se do 
všech světových stran, aby vyhledali ostatní kmeny elevenů. 
Alia se podíval na lvici. Nikdo nemusel vědět, co opravdu 
dokáže. její moc ale neustále rostla a poroste ještě dál, až se 
nakonec postaví samotným bohům.



8. V dračím chřtánu

Dranor si rychle skryl hlavu, kolem něj byla pouze tma a slizké
maso. S hrůzou si uvědomil, že ho drak spolkl. Naštěstí se 
nějak vyhnul jeho zubům ale šupinatec ho jazykem držel na 
horním patře. Co má tohle sakra být? Ta bestie ho mohla přeci 
hned zabít. Místo toho si s ním pohazovala jako s nějakou 
hračkou. Dranor nechápal ale i něco jiného. Představil se jako 
Lambrax, první svého jména. Král draků byl ale již stovky let 
mrtví, Alia ho zabila a jeho mrtvolu zničila. Vládci Dranorie 
ale nezbývalo nyní nic jiného, než se zmítat v dračí tlamě a 
čekat. Nakonec jeho cesta skončila a drak ho opět vyplivl. 
Dranor si protřel oči aby z nich dostal dračí sliny a rozhlédl se 
kolem sebe. Lambrax ho odnesl na ostrov který byl dost velký 
pro jeho druh ale dost malý na to, aby neposkytoval úkryt pro 
případnou kořist. Kolem nich se nacházelo několik menších 
draků. Tedy, nebyli zas tak malý ale v porovnání s jejich 
vůdcem se nejednalo o žádné obry. Dranor se otočil na 
Lambraxe. 
"Co má tohle znamenat? Draci s námi uzavřeli spojenectví."
Šupinatec vydal zvuk, který se vzdáleně podobal smíchu. 
"Draci neměli svého vůdce ale já prošel peklem, postavil se 
samotným bohům a nakonec se dostal až sem. Nezastavili nás 
avataři, démoni, bohové a nezastavíš nás ani ty."
"Proč si mě tedy hned nezabil a místo toho mě vzal na tuhle 
cestu?" zeptal se ho Dranor.
"Si zdrojem velké magické moci. Ta ti proti nám sice moc 
nepomůže ale pro naše potomstvo bude velmi lákavá."
"Mám se s vámi křížit? To nikdy neudělám" ohradil se Dranor.
Lambrax se znovu zasmál. "Vypadá to snad, že jsem se tě ptal? 
Nečekám tvůj souhlas a nepotřebuji ho."
S tím k nim přistoupila žena se snědou kůží. Její tělo bylo 
zakryté zeleným oděvem s motivem listů. Mezi mechově 
zelenými vlasy měla zapletené dřevěné ozdoby.



"Zdravím tě králi Dranore, ráda tě poznávám."
Bojovník hleděl na ženu, která se vynořila ze skrytu dračích těl.
"Co dělá dryáda na ostrově uprostřed moře, ještě k tomu když 
je plný draků."
Žena se ušklíbla. "Vynořili jsme se z Tartaru a hledali spojence.
Náhle kolem nás prolétl Lambrax. Původně jsme ho chtěli zabít
ale nakonec se z nás stali spojenci."
"Co ti ta šupinatá potvora slíbila?" zeptal se jí Dranor.
Místo ní ale odpověděl sám drak. "Dryády se stanou 
vládkyněmi lesů a my vládci hor a větru."
"Co se stalo, že jste se nakonec začali domlouvat, místo abyste 
se povraždili navzájem"
Drak na něj mrkl obrovským okem. "Inkvizitor nám ukázal, co 
máme všichni společného. Chceme se zbavit démonů, upírů, 
skřetů a další pakáže."
"Moje matka už tě dokázala zabít. Myslíš si, že to já 
nedokážu?"
"Tvá matka měla magický meč. Tvoje zbraně jsou jen lidským 
výtvorem." odsekl drak.
Dranor se rozesmál a pozvedl ruce do vzduchu. Celý ostrov se 
začal otřásat a brzy na to i klesat. Dranor se spojil se zemí a 
propadl se do hlubin. Cítil jak se celá kamenná masa dává do 
pohybu a noří se do moře. Draky tím nezabije ale poznají, že 
není tak jednoduché ho porazit.
Thorix se šokovaně otočil na trpaslici. "Nemluvili jsme o tobě 
ale o jedné mé sestřenici".
Diana se nad jeho koktavým pokusem jen ušklíbla. "Máš 
sestřenici, která se jmenuje také Diana a povídá se o ní, že je 
nebezpečná temná čarodějka. To je opravdu velmi zajímavé."
S tím si přitáhla židli a sedla si k nim. "Ráda bych si o ní také 
něco poslechla, mám ráda příběhy."
Lokinor si odkašlal "Nechtěli jsme tě urazit, jen jsme se snažili 
připravit na naší výpravu."
Trpaslice se k němu obrátila. "Nikdo se mě vlastně nesnaží 



urazit. Obyvatelé jeskyní se jen snaží…..o co vlastně? Co si 
myslíte, že dokážete?"
"Je pravda, že si se jako jediná vrátila z nebezpečné výpravy?" 
zeptal se jí Thorix
Diana se rozesmála. "Čekáš že se ti budu svěřovat? Brzy 
musíme vyrazit, tak se vrátíme k opravdovému důvodu, proč tu
sedíme i když jste původně měli v plánu něco jiného."
Lokinor si nervozně dokašlal. Jeho národ dokázal bojovat se 
skřety, lidmi, elfi, upíry i vlkodlaky ale lhaní a podvádění u 
vlastního národa, to jejich oborem rozhodně nebylo. Při tom si 
vzpomněl na elfí národ, který je několikrát nechal na 
holičkách. Šikmouší často měnili strany a před dávnými lety se
dokonce postavili i na stranu upírů. Lidé jim to do ted 
neodpustili i když s nimi dál spolupracoval. Trpaslík pohlédl do
Dianiny tváře, ona rozhodně nemohla být elfka.
"Sedni si k nám a budeme spolu mluvit narovinu."
Trpaslice se posměšně ušklíbla a se slovy "Ano vůdče" si sedla 
na zbývající volné místo.
Oba bojovníci se na sebe podívali, byl to ale Thorix, kdo začal 
mluvit.
"Musíme spolu jednat narovinu, aby jsme naší novou cestu v 
pořádku přežili. Já a Lokinor jsme amatéři ale ty by si nám 
mohla povyprávět, co jste zažili."
Diana se rozesmála. "Tohle nemá být porada ale výslech. Mám 
si tady před vámi otevřít dušičku a vše vám povyprávět…...ale 
proč? Proč si myslíte, že jste ti praví, komu to mám říct? Zítra 
se sejdeme u vchodu do nových tunelů," S tím vstala, mávla na 
ně rukou a odešla ven.
Kaliope přecházela po jedné z věží a čekala na svého mentora. 
Ranorius jí učil vše kolem magie, nebo se o to aspon snažil. 
Dívka si ale stále připadala jako nemehlo. Stále musela myslet 
na elfovy ruce, které se míhaly vzduchem a tvořili v prázdnotě 
symboly, tvořící složité obrazce a následně i kouzlo samotné. V
mysli viděla i jeho prsty, štíhlé a dlouhé. Jeho kůže byla hladká



jakoby se nikdy nedotkl těžké práce. Jeho síla spočívala někde 
jinde. Najednou zakroutila hlavou, aby si pročistila mysl. 
Začíná na elfa myslet až příliš. Při minulé hodině zjistila, že 
více vnímá výraz v jeho tváři, než kouzlo které vytvářel. Musí 
s tím přestat a soustředit se na magii.
Ozvalo se zaklepání a Kaliope sebou škubla, jakoby jí chytili 
při něčem špatném.
"Zdravím vás mistře." vyhrkla rychle.
Ranorius se usmál a uhladil si dlouhé modré vlasy. "Vítám tě 
ve věži telepatů. Omlouvám se za menší zpoždění ale měli 
jsme problémy s Erekem."
Tím vzbudil její zvědavost. "S kým?"
Ranorius se na ní zkoumavě zahleděl. Chvíli to vypadalo, že 
řekl něco co neměl. Brzy se ale do jeho tváře opět dostal jeho 
obvyklý výraz. "Člověk, který jsem přišel pár dní před tebou."
"Známe se, proč jsem ho ale nikdy neviděla?" zeptala se 
Kaliope.
"Zatím nebyla příležitost ale nejsi zde vězněm. Myslel jsem si, 
že už jste se zde dávno setkali."
Kaliope pohlédla na stromy za oknem. "Bohužel ne, ráda bych 
ale viděla někoho jako jsem já"
"Jsem tu přeci já a další elfové. Nejsi na opuštěném ostrově." 
odpověděl Ranorius.
Kaliope si hned všimla, že přešel na tykání a i jeho ton hlasu se
změnil. Náhle ale velmi zajímavou chvilku přerušil voják, 
který zaklepal na otevřené dveře.
"Pane, omlouvám se ale kněžka vás naléhavě potřebuje. jedná 
se o NĚJ" řekl voják a rozběhl se ven. Elf udělal krok ke 
dveřím ale potom se rychle otočil zpět, jakoby až později 
došlo, že tu není sám.
"Dnešní výuka se přerušuje, jdi prosím zpět do svého domu" S 
tím vyrazil ze dveří.
Kaliope několik vteřin zůstala stát na místě. Za pár vteřin ale 
překonala překvapení. Chtěla vědět, co se tady děje. Rychle se 



vydala po schodech a snažila se při tom pohybovat co nejtišeji. 
Rozběhla se jedinou uličkou, která vedla do věže. Náhle 
musela prudce zastavit aby nenarazila do podivného tvora, co 
se vynořil jen pár kroků do ní. Od pasu nahoru to byl svalnatý 
černovlasý muž. Od pasu dolů ale sněhobílý kůň. Kentaurova 
srst byla plná nějakých zlatých run. Kaliope se rychle ukryla za
křovím a hleděla na divadlo před sebou. Válečník držel v rukou
luk a právě se chystal k dalšímu výsřelu. Jeho protivník byl jen 
pár kroků od něj i tak se ale šípu stačil vyhnout. Náhle se ale za
mužem v hnědé zbroji lidí vynořil další podivný tvor. 
Obrovský kolos s velkými rohy. Minotaurus byl bílý, stejně 
jako jeho společník. Dokonce i zlaté runy tu byli také. Kaliope 
viděla jak monstrum popadlo muže za hlasu a zalapala po 
dechu. To byl přeci Erek, králův posel.
Ozvalo se křupnutí a Erekova hlava byla oddělena od zbytku 
těla. Kaliope zalapala po dechu. Bohužel dost nahlas na to, aby 
se kentaur otočil po zvuku.
Náhle se dívce málem zastavilo srdce, když jí někdo popadl za 
rameno. Někdo jí prudce otočil a Kaliope hladěla na Ranoria, 
svého mistra. "Musíme okamžitě pryč."
S tím jí popadl za ruku a táhl dál od toho masakru.
"Nechápu to, proč ho zabili?"
"Já nevím ale něco se tady děje a nebude to nic pěkného. Erek 
se dostal do jedné z věží a rozhodně tam viděl něco, co neměl."
Kaliope ale stále nic nevěděla. "Si elf, jak to že nic nevíš?"
Ranorius se rozesmál. "Ty snad vším o všem co vaši králové 
dělají?"
"Ano" odpověděla Kaliope rychle. Potom jí ale došlo, co za 
nesmysl to řekla. Ranorius naštěstí její odpověd ignoroval a dál
běžel městem.
"Proč tu nejsou žádné stráže?" zeptala se rychle aby vše 
zamluvila.
"Polovina města je prázdná. Elfové jen předstírají, že mají 
situaci pevně v rukou ale pravdou je, že vymíráme a nevíme co



s tím."
S tím jí prostrčil mezi větvemi. Dostali se na kraj města. 
Kaliope hleděla na rovnou planinu bez stromů, která jí zavede 
zpět mezi lidi. "Půjdeme zpět do města lidí?"
"Omlouvám se ale tam jít nemůžeme. Tvůj národ má s mými 
lidmi řadu dohod a nebyli by jsme tam v bezpečí. Musíme se 
dostat k našim posledním spojencům."
"A to je kdo?" zeptala se Kaliope beznadějně.
Ranorius se na ní usmál. "Přeci k trpaslíkům"



9. Běhna a náčelník

Alia seděla v trávě a hladila lvici, kterou si tak rychle ochočila. 
Elevenové sice s jejím počínáním úplně nesouhlasili ale už 
pochopili, že to ona určuje pravidla a ne nějaká smradlavá zvěř.
Arvina jí naučila jak ovládat jedno zvíře ale ona před 
bojovníky vyvolala doje,, že dokáže ovládnout cokoliv. To jí 
vysloužili jejich úctu a to jediné, jí šlo. Báli se jí a poslouchali 
její rozkazy. Nezáleželo na tom, že jí šamanka ukázala pouze 
tři kouzla a z toho jedno nemohla provést, protože by jí to 
zabilo. Arvina u sebe měla jen malé množství dračí krve, to 
stačilo aby obnovilo malou část jejích sil ale na třetí kouzlo, jí 
měla ještě stále málo. Zatím si tak sedla do trávy, pozorovala 
jak vojáci staví stany a vztyčují ohrady a plánovala co dál. 
Elevenové stavu tábora opakovali tolikrát, že měli vše 
perfektně nacvičené. Každý z nich měl své povinnosti a ty 
plnil, nikdo se nikomu nepletl do cesty. Tábor byl tak brzy 
hotový. 
Trvalo ale dalších sedm dní, než se vrátil první posel a vše se 
dalo opravdu do pohybu. Za potetovaným diplomatem kráčelo 
ještě několik dalších bojovníků, které Alia neznala. Jeden z 
nich došel až k ní a snažila se působit důležité. Alia z něj cítila 
koně, pot a špatný tabák.
"Co tě ke mě přivádí?" zeptala se ho se zhnuseným výrazem, 
opravdu silně páchl.
"Jsem Ragnarson, můj kmen nebude poslouchat nějakou 
běhnu. Ani tvoji bojovníci by nic takového dělat neměli. "
Alia se k němu otočila zády a místo toho pohlédla na vlastní 
lidi. Pozvedla pravou roku, která se rozzářila zeleným ohněm. 
"Nejsem na tomto světě abych poslouchala nesmysly od 
hlupáků. Neptala jsem se na jeho názor a nikdy jsem o něj 
nestála. Tohle se stane všem, co si mě dovolí urážet nebo mi 
rozkazovat." Ragnarson se zkroutil bolestí a za pár vteřin padl 
mrtví na zem. Jeden z cizích bojovníků udělal krok k Alie. 



"Nebudeme poslouchat nějakou čarodějnici, to raději všichni 
zemřeme." Dalších z bojovníků ho ale rychle odstrčil. "Já tvé 
rozkazy rád poslechnu a určitě nebudu jediný. Posel nám řekl, 
co temní elfové udělali. Víme o jejich početní převaze ale 
pokud budeme jednotní, dokážeme je porazit."
Alia obdivně kývla hlavou. Nečekala od těchto tvorů takové 
uvažování. Náhle několik mužů pokleklo, byl mezi nimi 
dokonce i ten křikloun. Všichni se poklonili své nové náčelnici.
Alia ale tušila, že tohle bylo pouze o štěstí, příště musí 
postupovat lépe a elevenům nabídnout daleko více. Svou moc 
by mohla ztratit stejně rychle, jako jí získala.
Otočila se ke svým lidem. "Dneškem se spojili dva kmeny 
Tento den začneme psát novou kapitolu elevenské historie. 
Vím, že nejsem první, kdo zabil cizího náčelníka a připojil jeho
vojáky k vlastnímu kmeni ale tohle není vše. Dosáhneme ještě 
mnoha úspěchů. Skřeti, lvi a ani temné elfové nás nezastaví. 
Máme na své straně sílu bojovníků i magii šamanů"
S tím si klekla na zem a pravou ruku položila na čelo mrtvého 
náčelníka. Muž znovu otevřel oči a vstal. Alia se rychle 
postavila vedle něj i když málem omdlela vyčerpáním.
"Dokáži vytvořit nemrtvé bojovníky"
Nechala svá slova působit a za pár vteřin pokračovala.
"Na tomto místě vytvoříme město, pro které ani smrt nebude 
nepřítelem."
Vojáci začali jásat. Alia je nechala a vrátila se do svého stanu. 
Sedla si na zem, ke kusu pergamenu a začala malovat i psát. 
Musí rychle připravit plány města. Brzy dorazí zbytek kmene, 
který se k ní dnes připojil. Přijdou ale i další náčelníci a ti 
všichni musí vidět město, silné a neporazitelné. Nově příchozí 
musí spatřit základ nové říše. Jen jedna cesta vede k tomu, aby 
se vyhnula boji s dalšími náčelníky, musí se prohlásit 
královnou.
Alia během týdne navrhla plány nového centra elevenů. Sice se
jednalo pouze o jeho prvotní verzi ale i ta bude svému účelu 



zatím stačit. Barbaři pracovali od rána do večera a nemrtví bez 
přestávek. Po jejím prvním magickém pokusu se nemrtvá 
nákaza šířila a to jim přineslo spoustu pracovní síly. Práci ale 
přerušil zvuk válečného rohu, který se rozlehl nad tichými 
planinami. Alia ve svém stanu strnula na místě, otočila se ke 
vchodu a vyrazila ven.
Stany se nyní nacházeli na dřevěných základech a v kruhu se 
obtáčeli kolem náměstí. Alia proběhla mezi nimi, přeběhla po 
holé zemi až k palisádám a vodnímu příkopu. Ve městě byl 
zatím pouze jediný rozestavěný dům, její budoucí sídlo. Nyní 
ale vyběhla po schodech na palisády a pohlédla k horizontu. V 
dálce se po planině blížila armáda barbarů. Mezi lidmi 
pochodovalo i několik trolů. Alia mezi tím vším zahlédla i 
muže s pochodněmi. Elevenové ve městě zaujaly obranné 
pozice, připravili si luky i oštěpy. Alia znovu seběhla z palisád 
a vrátila co nejrychleji na malé náměstí. Došla až k velkému 
ohništi.
"Všichni jděte pryč!" vyštěkla prudce a pracující ženy zmizeli 
mezi stany i se svými dětmi. Královna pohlédla do plamenů a 
připravila se na kouzlo. Nepřátel bylo mnoho ale pokud 
neuspěje, je dnešní den, jejím posledním. Položila ruku na zem 
a nechala do ní proudit svou energie. Její magická moc sice 
byla chabá ale i tak se vydala na cestu do okolí měst a měnila 
jej. Nešlo o viditelnou změnu ale i tak jí nepřátelé brzy pocítí. 
Alia se držela na místě i když nepřátelští barbaři prorazili 
bránu, která byla nejslabším místem opevnění. Dokončila 
kouzlo a postavila se tváří v tvář prvním barbarům, kteří přišli 
zničit její město. Usmála se na ně a natáhla pravou ruku. 
Nechtěla opět použít magii ale naznačit jim aby se otočili a 
podívali, co se děje za nimi. Jeden z bojovníků to udělal a 
zakřičel čirou hrůzou. Mrtví elevenové se opět zvedali, 
nezáleželo na tom, v jakém byli kmeni, když ještě žili, ted se 
vrhali na každého o kom si Alia myslela, že je jejím 
nepřítelem. Královna hleděla na boj, který trval jen několik 



minut. Potom prošla po zemi prosáklé krví. S úsměvem prošla 
bránou a rozhlédla se. Během boje zemřelo stovky lidí ale 
znovu povstali a stali se součástí její velké armády. Opravdu se 
tak nakonec dostala k vojsku, které potřebovala.
"Jděte a rozsévejte smrt do širého okolí".
Její nemrtví bojovníci okamžitě poslechli a rozběhli se do 
všech světových stran.
Dranor zamrkal, když se dostal zpět na denní světlo. Ve svém 
kamenném úkrytu se dostal až zpět k pláži. Tam ale vysílením 
padl na zem. Ani jeho magie na tohle málem nestačila. To 
hlavní se mu ale podařilo. Dostal se od raků zpět na pevnou 
zem. Několik minut zůstal ležet aby opět nabral síly. Potom ale 
položil ruku na jemný písek a soustředil se. Musel se co 
nejrychleji dostat k paláci a povolat armádu. Draci se vrátili ke 
svému starému vůdci a opět se pro ně stali hrozbou. Musel i 
vyřešit problém s Inkvizitorem, at to byl kdo chtěl, pletl se do 
věcí Dranorie čím dál častěji. Stále se vyhýbal otevřené bitvě 
ale jeho úskoky byli snad ještě horší. Dranor nakonec vytvořil 
z písku náhrad koně. Přízrak sice nevydrží moc dlouho ale svůj
účel splní. Démon nasedl a zvíře se vydalo na cestu.
Dranor nedělal přestávky a ignoroval střídání dne i noci. Draci 
byli rychlejší a už dávno mohou dohromady dávat armádu k 
útoku. Jeho útěk nebyl v jejich plánech a nejspíš je to povede k 
rychlejšímu postupu.
Dranor se nakonec dostal až na dohled svému paláci. Tam ale 
ale jeho tělo vypovědělo službu. Jeho písečný kůň se rozpadl a 
on spadl na zem, kde brzy na to omdlel.


