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Část první: Culpa nostra 
 

Smlouva: Smlouva mezi Baa a Peklem (13. ledna) 

 

 Toto je smlouva mezi Církví následovníků jediné pravé cesty Baa1 (dále jen „ŽADATEL“) a 

Kreeganským pekelným podsvětem (dále jen „ZLO“), v níž ŽADATEL a ZLO uzavírají 

neporušitelný obchod za účelem vzájemného prospěchu. 

 

I. Obecné 

ŽADATEL je vlivnou náboženskou organizací na materiální rovině existence, jemuž se 

málem podařilo jednu planetu ovládnout již jedenkrát. Nedávno objevil ve zřícenině jednoho 

z měst Prastarého nepřítele Kreeganů (dále jen „HAEDRALINÉ“) magický krystal, jenž je součástí 

primární stavební matice světa, která umožňuje uzavírání neporušitelných obchodů, jež lze 

zrušit jen za podmínek níže uvedených. 

ZLO je jedinou a svrchovanou mocí na nižší úrovně existence, jejíž obyvatelé, démonští 

Kreegani, vyžadují více životního prostoru (dále jen „LEBENSRAUM“), jež si chtějí opatřit invazí 

materiální roviny. Za tímto účelem je ZLO ochotné uzavřít obchod s evidentně nižší a 

bezvýznamnou organizací, jakou je ŽADATEL. 

 

II. ZLO poskytne ŽADATELI: 

a. tři milióny dvě stě tisíc (3 200 000) kiloquadů magické energie, jež bude 

uložena ve sto dvaceti (120) tunách magnetitu, nebo v šest set šedesáti (666) 

kilogramech světlokamene, nebo v jakékoli jejich kombinaci; tuto volbu si 

ZLO vyhrazuje2, 

b. dva (2) extrakční přístroje vyrobené na nižší úrovni existence, které dokážou 

energii z magnetitu a světlokamene extrahovat, a 

c. jeden (1) permanentní portál spojující obě roviny existence, aby mohl 

ŽADATEL snadněji ZLO kontaktovat v budoucnu; ŽADATEL je povinen portál 

po dodání bezodkladně nainstalovat 

 

 

III. ŽADATEL poskytne ZLU: 

                                                      
1
 Baa je náboženský kult uctívající Ducha Baa, tento kult byl jedním z hlavních záporných entit v původním Sakkulu. 

Jeho arcikněží hlásí, že konec světa se blíží a jen věřící budou spaseni a jsou ochotni k víře ostatní přinutit násilím. 
2
 Magickou energii lze uložit buď v magnetitu (druh kamene), ve světlokameni (druh meteoritu) nebo v coestu 

magae (orgán v mozku kouzelníků) 
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a. sedm (7) živých lidských obětí denně; tito lidé musí být portálem dopraveni 

do nižší úrovně existence (dále jen „PEKLO“), a 

b. volný průchod kreeganských inspektorů či jiných démonických bytostí či 

materiálu, ovšem jen tak, že projde ne více než 100 kilogramů hmoty denně a 

současně ne více než 10 kiloquadů energie denně a zároveň jen tak, že nic, co 

takto projde portálem, nesmí úmyslně zranit, zabít, unést nebo omezit 

v pohybu nebo vitálních schopnostech žádného ze 172 kněžích Církve 

následovníků jediné pravé cesty Baa ani poškodit vybavení v jejím vlastnictví 

 

IV. Porušení planetárního štítu 

Je oběma stranám známo, že před svým odchodem HAEDRALINÉ opatřili svět ŽADATELE 

planetárním štítem, jenž zabraňuje démonickým bytostem v průchodu. Tento štít je možné 

vypnout jen z materiální roviny existence. ŽADATEL ho musí dočasně vypnout pro oblast 

Nejvyššího chrámu Baa, aby inspektoři ZLA mohli na materiální svět přijít. 

 

V. Sankce 

Nesplní-li ZLO do pětačtyřiceti (45) dnů od uzavření obchodu všechny své závazky, 

primární matice světa nechť okamžitě spustí deaktivační mechanizmy všech démonů ve světě 

ŽADATELE (čímž je zabije) a znovu aktivuje planetární štít a zruší tuto smlouvu. 

Nesplní-li ŽADATEL kterýkoli den všechny své závazky, primární matice světa nechť zruší 

permanentně planetární štít a zruší i tuto smlouvu. 

Poruší-li jakákoli strana jinak tuto smlouvu, primární matice světa nechť se zachová, jako 

by daná strana nesplnila své závazky. 

 

VI. Závěrečné ustanovení 

Nejvyšší arcikněz Baa a nejvyšší arcidémon Lucifer MDCCLII zaříkají tuto smlouvu do 

platnosti do primární matice světa jako neporušitelný obchod. 

 

  
(podpis Theodora Vyvýšeného, arcikněze Baa) 

 
(podpis Lucifera MDCCLII, arcidémona kreeganského) 
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Historie: Nový začátek 

 

 Lori3, nemrtvý černokněžník, byl poražen, jeho armáda byla vyhlazena, jeho síla, již 

ukradl, byla získána zpět, jeho tělo spáleno na popel, jeho výzkum zničen a vchod do jeho 

doupěte, hory Az Sasmir, zapečetěn. 

 A kameny Sakkulu Velkého byly navráceny na Nekonečnou horu a vše bylo opět 

v pořádku. Invaze barbarů byla potlačena a pohraniční pevnosti byly znovu vybudovány. Kněží 

řádu Baa, kteří šířili strach, zkázu a ničení skrz celou zem byli pochyceni a usmrceni nebo 

vyhnáni či sami zbaběle prchli. 

 A s obnoveným mírem se Království dostalo do zlatého věku a začalo budovat. Tiskly se 

knihy v dosud nevídaném počtu. Nová divadla a nové kliniky, nové školy i nové knihovny rostly 

rychleji než kdy předtím. 

 Budovaly se i nové vztahy. Vládce Království, lord Wulfric Bouřlivá-Vlna, obnovil 

přátelství s pohraničními provinciemi Kamenovem a Východními pláněmi, jež byly na pokraji 

revoluce, a i s nezávislým královstvím Loenie, jež upřednostňuje svobodu nad účinností. I 

barbaři v zarostlém severu jako by našli mír. 

 A uplynulo sedm let a po ten čas bylo všechno perfektní. 

 A pak ten čas skončil. 

 Jak bylo předpovězeno, jejich neukojitelná touha po moci přivedla kult Baa až k síle, 

kterou nemohli ovládnout.4 

 A přišlo Peklo… 

  

                                                      
3
 hlavní záporný hrdina původního Sakkulu 

4
 Na konci původního Sakkulu bylo proroctví: „… Avšak nebylo to [vítězství nad Lorim] nic v porovnání s tím, co 

teprve přijde. Změna, která přijde, zatřese i samotným jádrem této planety. Jejich neukojitelná touha po moci 
přivede kult Baa před moc, kterou nebudou schopni ovládnout.“ 
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Dopis: Jsem machr! (16. ledna) 

Adresát: Iridia 

  magyně5, specializace Škola iluze 

  Královská akademie, Ainetir, Království 

Odesilatel: Safford 

  žák-novic akademie 

  Východní akademie, No-Vanyalo, Východní pláně 

 

 Zdar ségra, 

 dneska jsme se ve škole učili kouzlo „Jiskry“. Já vím, není to blesk ani ohňová koule a 

moc užitečný to taky není, ale to se doufám rychle spraví. Už se těším, až budu sundavat’ 

nepřátele Království blesky ze svých očí. 

 Mělas’ mě vidět! Mí spolužáci sotva tak vyplodili měřitelný výboj (stejně dostali jedničky, 

ti pitomí [CENZURA+…), zatímco já jsem z jednoho litru elektrolytického roztoku nechal vysršet 

snad 50 jiskřících hvězdiček, které se mi chvilku proháněly po lavici, a pak po nich zbyla jen pára 

a pomalu kapalněla a pak jsem měl mokrou lavici a bylo to skvělý. 

 Teorie je horší, učit se cizí jazyk mě fakt nebaví a historie? Pff… řekni mi, koho zajímá 

nějaký planetární štít? Já vím, že Haedraliné určitě udělali hromadu důležitých věcí, ale už tři 

tisíce let jsou pryč, tak proč se o tom pořád učíme? 

 No nic, zlom vaz a přijeď se někdy podívat, jak jsem schopnej’. 

 Tvůj bratr, budoucí arcimág 

 Safford 

 16. ledna 3011 

  

                                                      
5
 ženský tvar slova mág, tedy kouzelník 

Hodnocení studenta Safford: 1* 

za seslání 12 jiskřících hvězd z elektrolytického roztoku 

příloha k dopisu: 
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Deník: Deník velitele hlídky pevnosti Hvězdov (8. ledna+) 

(Hvězdov je malá pevnost čítající pravidelné posádky 52 mužů včetně straží v okolních 

populačních centrech. Pevnost se nachází na jihozápadě kontinentu, necelých 50 kilometrů od 

Nejvyššího chrámu Baa. Pod ochranu pevnosti Hvězdov patří vesnice Lhota (310 obyvatel), 

Menší Lhota (170 o.), Zelený Háj (210 o.), Sněhov (405 o.) a město Potokrok (cca. 2100 o.)) 

 

8. ledna: Hráli jsme sakkulus. Vyhrál jsem dvacet zlaťáků. 

 

9. ledna: Další partička sakkulu. Dalších dvacet zlaťáků. 

 

10. ledna: Ten mizera Jenn mě porazil v sakkulu. Těch dvacet zlatých jsem mu chtěl narvat do 

[CENZURA]. 

 

11. ledna: Dozvěděl jsem se, že ve vesnici Lhota proběhl únos. Sto patnáct lidí bylo uneseno 

neznámými muži uprostřed noci. Při únosu zemřeli oba dva strážci a osm dalších mužů, všichni 

mají silné popáleniny. Pět svědků označilo únosce jako kněze Baa, kteří prý odpor bez problémů 

porazili magií. Vyslal jsem posla do Ainetiru s žádostí o posily – takovýto útok jsme tu ještě 

neměli. 

 

19. ledna: Proběhly další únosy – Lhota, 72 unesených; Menší Lhota, 62; Sněhov, 156. Celkový 

počet mrtvých 42. Stahuji zbývající stráže z vesnic a měst – proti Baa stejně nemají šanci. 

 

23. ledna: Zvažuji nucenou evakuaci všech vesnic a Potokroku a naší pevnosti. Asi by mě to stále 

místo, formálně je to dezerce, ale mohu tak zachránit stovky, možná tisíce lidí. Nicméně se 

čtyřiceti muži bych evakuaci asi stejně nezvládl… 

 

30. ledna: Hlídka spatřila skupinu vysokých červených „oblud“, které se údajně nadpřirozeně 

rychle pohybovali po krajině, jako by „obhlíželi“ terén. Asi se jim něco zdálo. Možná si přihnuli. 

 

31. ledna: Jaká hrůza! Dnes v noci přišly ty červené obludy do všech vesnic i měst pod naší 

ochranou a vyvraždily všechny jejich obyvatele. Přes dva tisíce mrtvých! Nikdo nebyl unesen, 

nikdo nebyl zajat – ještě teď, když se rozhlížím z pevnosti, tak vidím v Potokroku ležet na ulicích 

mrtvá těla. Obludy se po útoku vrátily do Chrámu Baa. Zpropadení Baaové – vždycky jsem 

věděl, že časem způsobí nějakou katastrofu. Určitě vyvolali tyhle ďábly, aby nás všechny 

povraždili! Ale proč se potom obtěžovat s těmi únosy? Vysílám dalšího posla a vyhlašuji 

evakuaci. 
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1. února: Opouštíme Hvězdov jako posádka asi čtyřiceti mužů. Kéž je naše cesta do Ainetiru 

šťastná! 

 

*Kapitán stráže se úspěšně vrátil do Ainetiru. Démoni se v oblasti neukázali po dalších 26 dní.+ 
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Časová osa: Culpa nostra (11. ledna až 7. března) 

 

 

Leden 

Únor 

Březen 

11. ledna: první únos 

13. ledna: smlouva s Peklem 

19. ledna: druhý únos 

31. ledna: nájezd démonů 

4. února: masakr v chrámu Baa 

23. února: smlouva porušena 

28. února: pekelná invaze začíná 

7. března: bitva u Morrandómu 

3011 

Leden 11: Baa unesli vesničany za 

účelem obětování Kreeganům. 

Leden 13: Nezrušitelná smlouva 

s Peklem uzavřena. Baa posílají 

první dávku vesničanů. Peklo 

posílá první dva démony. 

Leden 19: Baa unáší další 

vesničany pro obětování 

kreeganům. Démoni stále 

nedodali energii. 

Leden 31: Démoni, aby zabránili 

kultu Baa v dodržení smlouvy, 

zlikvidují okolní vesnice. 

Únor 4: Baa si uvědomí, že budou 

muset obětovávat sami sebe. Jako 

poslední hrdinský čin oddálí datum 

porušení Smlouvy. 

Únor 23: Zbylo již méně než 7 

kněžích Baa. Vesničané došli. 

Smlouva je tedy zrušena ve 

prospěch Pekla a démoni 

přicházejí do chrámu v masách. 

Únor 28: Démoni se shromáždí do 

armád a pomalu vyráží dobývat 

svět. 

Březen 7: První bitva. Démoni se 

střetávají s armádou Království u 

města Morrandóm. 
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Dopis: Je mi to líto (21. ledna) 

Adresát: Safford 

  žák-novic akademie 

  Východní akademie, No-Vanyalo, Východní pláně 

Odesilatel: Iridia 

  magyně, specializace Škola iluze 

  Královská akademie, Ainetir, Království 

 

 Ahoj Saffi, 

 to je skvělé, že ti to takhle jde; už se těším, až mi to budeš moci ukázat, ovšem abys 

nebyl překvapen – já se také naučila několik nových triků – dokázal bys třeba ty zneviditelnit 

celou armádní skupinu, he? 

 Bohužel to ale nevypadá, že se potkáme někdy brzy – právě došly zprávy, že kněží řádu 

Baa unáší vesničany na jihozápadě. Neboj se, není to nic nebezpečného. Myslím, že jakmile se 

tam ukážeme s armádou, tak ochotně všechny vrátí zpátky. Možná jim během toho můžeme i 

zbořit ten jejich chrám, stejně jsem ještě neviděla nic, čím by světu přispěli. 

 Je mi to líto, ale nejsem jen studentka, jsem i voják a musím poslouchat rozkazy. Hodlám 

do No-Vanyala zajet na prázdniny hned po této misi, takže možná se uvidíme ještě v únoru, 

když ne, tak pak začátkem března. 

 Opatruj se, 

 Iridia 

 

 P. S. Jestli budeme bojovat, bude to moje první bitva. Celkem se těším. 

 P. S. S. Učení historie ti procvičí mozek, tak na něj nezapomínej. A kdo ví – třeba se to 

někdy může i hodit. 

 

 21. ledna 3011  
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Zvuková nahrávka: Poslední Baa (4. února) 

 

„Az machinum, mettir az ticus in teo. (Přístroji, ulož v sobě vibrace.) Toto je záznam 

nižšího kněze Baa Emeria Terrena ze dne čtvrtého února tři tisíce jedenáct. Po masakru 

v okolních vesnicích před čtyřmi dny včera ti „démonští inspektoři“ provedli další podraz – 

usmrtili všechny zajatce, které jsme měli připravené v úložných místnostech. Na řadu 

přicházíme my. 

(Emerius Terren popochází) Samozřejmě, kvůli Smlouvě nás démoni nemohou ohrozit 

přímo a zabít nás nemůžou, ale my musíme někoho obětovat, a koho jiného než sami sebe, když 

už tu nikdo jiný není? 

Avšak neuteču. Ano, mohli bychom utéci a porušit tak Smlouvu, ale nemůžeme na svět 

pustit Peklo. Přes všechno, co si lidé myslí o církvi Baa, démoni by byli nekonečně horší. A proto 

se klidně i dobrovolně obětuji. A obětuji i ostatní. 

(Emerius tasí meč) Ano, nikdo nesmí utéci. Všichni se musí postupně obětovat – 7 každý 

den. 

(hlasité křiky a zvuky boje odněkud zdola) Už to začíná. Snad těch zbabělců dnes 

nezabijeme moc. A tak nás možná zbude dost na to, abychom vydrželi těch 45 dní. Pak 

dostaneme tu energii a s ní dokážeme bránu uzavřít. A jestli ne, pak zemřu s vědomím, že jsem 

udělal vše proto, abych napravil tuto naší osudovou chybu. (Emerius běží) 

 Finir. (Ukonči.)“ 

 

*Smlouva byla porušena kultem Baa dne 23. února 3011, 41 dní po jejím uzavření.+ 
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Deník: Iridiiny zápisky z výpravy na jihozápad (25. ledna – 6. března) 

(Iridia Novodnan je pokročilý student magie na Královské akademii v Ainetiru. Je sirotkem a 

jejím jediným známým příbuzným je mladší bratr Safford Novodnan, také student magie, 

studující na Východní akademii v No-Vanyalu. Iridia tento rok bude psát svoji graduační práci na 

téma Praktické aplikace iluzionární magie aneb schovej si svojí armádu.) 

 

25. ledna: Vyrazili jsme z Ainetirských kasáren – skupina 150 mužů a pěti mágů včetně mě. 

Očekávaný čas příchodu na Hvězdov: 17 dní. 

 

6. února: Narazili jsme na posádku Hvězdova, a to jsme ještě přes sto kilometrů daleko. 

Vypověděli nám o tom, že už v okolí pevnosti není co obsazovat. Magyně Ariana vyvolává 

spektrálního ptáka a posílá ho směrem k Nejvyššímu chrámu Baa jako zvěda. My ostatní v cestě 

nepokračujeme. 

 

12. února:  Pták se vrátil. Z dat, která posbíral, shledáváme, že okolí Chrámu je pusté, v Chrámu 

samotném je ale nezvykle silná tepelná stopa, která ovšem není konzistentní s unesenými 

vesničany ani se známým počtem kněžích. Tímto je potvrzena existence těch „červených 

oblud.“ 

 

13. února: Velitel dal rozkaz se stáhnout do Morrandómu, nejbližšího opevněného města. Na 

cestě mezi Morrandómem a Chrámem Baa jsou rozestavěny hlídky. Další posily jsou vyžádány 

z Ainetiru. 

 

1. března: Včera hlídka nejbližší Chrámu z něj spatřila vycházet armádu „démonů“. Má jich být 

přibližně 350. Vzhledem se podobají kreeganům, což byli podle pověsti úhlavní nepřátelé 

prastaré pokročilé rasy Haedralinů. Naše armádní skupina nyní čítá 1700 mužů a dvacet mágů.  

 

5. března: Nepřestanou-li démoni ve svém současném tempu (a nemají důvod přestat), dorazí 

k branám Morrandómu za dva dny. Město bylo uzavřeno do karantény a byl vztyčen magický 

štít. Otázkou je, jak dlouho vydrží. Doufám, že má velitel Darius dobrý plán. Hlídky hlásí, že další 

tisíce démonů se shromažďují u Nejvyššího chrámu Baa. 

 

6. března: Démoni vyslali napřed „vyjednavače“, který přednesl návrh – prý když jim dáme osm 

tisíc živých lidských obětí, odtáhnou z města bez boje. Velitel Darius návrh odmítl.  

 

  



16 
 

Písemný test: Historie – Éra Haedralinů (20. února) 

 

 Toto je teoretický test. Během tohoto testu 

nesmíte opisovat ani kouzlit. 

 Známkování:  1: 10, 2: 9, 3: 8-7, 4:6-5, 5: 4-0 

 

 Jméno: Safford Novodnan 

 

 1. Kdo nebo co jsou Haedraliné? (1 bod) 

Člověci, co žili před 3000 lety. Zanechali po sobě údajně 

spousty zázraků a vynálezů, ale ještě jsem žádný neviděl. (+1 

bod; ano, ale nebuď tak subjektivní!) 

 

 2. Definujte vztah mezi Haedraliny a Kreegany. (2 body) 

Nenáviděli se (pokud teda kreegani vůbec existovali, o čemž nemáme důkazy.) Kreegani se chtějí 

rozmnožovat a tak dobývají světy obsazené Haedraliny. Těm se to nelíbí a tak začala válka. 

Poslední zprávy o této válce datují do doby před 3000 lety, o jejím současném stavu nevíme nic. 

(+2 body) 

 

3. Popište podobu a schopnosti standardního kreeganského jedince. (2 body) 

Vypadají jako dva metry vysocí červení démoni zhruba humanoidních rysů. Od lidí se ale dělí 

interně i externě v mnoha ohledech. Fyzicky se liší hlavně malou výdrží, se kterou ale dobře 

zacházejí – dokážou tak například vyvinout nadlidskou rychlost, ovšem jen po omezenou dobu. 

Můžeme říci, že kreegan by člověka porazil ve sprintu, ale prohrál by ve vytrvalostním běhu 

(viz.“Biologie“ strana 64). Stejně jako lidé kreegané disponují opozicí palce, což jim umožňuje 

držet nástroje, ve válce nejčastěji takzvané „pulzní meče,“ jež dokážou rozdělit člověka vedví 

(viz. „Zbraně“ strana 66). (+2; vše správně, ale opisování bylo zakázáno) 

 

 4. Definujte následující pojmy: (3 body) 

Vírstudna – haedralinské zařízení umožňující okamžitou teleportaci ok 

Planetární štít – nehmotná bariéra, kterou Haedraliné zabraňují v přechodu mezi naším světem a 

nižší rovinou existence, kde údajně žijí kreegani ok 

Pulzní meč – dokáže rozdělit člověka vedví, vynález kreeganů  ok 

Potopené město – co já vim (?) (+2 body ze tří) 

 

 

 

 



17 
 

 5. Seřaďte vzestupně chronologicky následující události: (2 body) 

odchod Haedralinů z naší planety – postavení Potopeného města – začátek kreeganské války – 

krádež kamenů z Nekonečné hory – ustanovení kultu Baa 

začátek kreeganské války – postavení Potopeného města – odchod Haedralinů – ustanovení kultu 

Baa – krádež Sakkulu Velkého (+2 body) 

 

5   
(9/10)  (ale opisování) 

 

Safforde, během písemných testů nesmíš opisovat! 

Přinejmenším ne tak okatě jako v otázce tři.  
 

 

 

 

 

 

  

Známka 
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Hlášení z bitvy: Bitva o Morrandóm (7. března) 

Datum: 7. března 3011 

Místo: Morrandóm, jihozápadní Království 

Autor: Velitel Darius 

 

Větné shrnutí 

Dne 7. března jsme u Morrandómu odrazili útok armády démonů. 

 

Stručné shrnutí 

28. února se z Nejvyššího chrámu Baa vynořilo asi 350 démonů (velkých humanoidních bytostí), 

kteří se pomalu přesouvali směrem k Morrandómu, během cesty ničili lidská obydlí. Dne 6. 

března dorazil k městu jejich vyjednavač žádající „lidské oběti“. Odmítl jsem ho. Dne 7. března 

jsem provedl manévr, který jsem nazval „Dariův tajný svěrač,“ jímž jsem úspěšně odřízl 

démonům únikovou cestu, takže byli sevřeni mezi mojí armádou a zapečetěnými bránami 

města. Ty sice nakonec prorazili, ale ne předtím, než jsem zničil naprostou většinu jejich 

armády. Zbytek démonů jsem pobil, žádné zajatce nemáme. 

 

Síly bojujících stran na počátku bitvy 

Armáda Království     „Démoni“ 

1200 bojovníků s mečem    344 démonů 

280 lukostřelců     5 černých démonů 

39 elitních lukostřelců     1 šípomet 

270 jezdců na koni 

14 ohnivých bojových mágů 

5 všeobecných bojových mágů 

1 magyně školy iluzí 

cca 5000 domobrana Morrandómu 

 

Ztráty bojujících stran 

Armáda Království     „Démoni“ 

121 mrtvých vojáků     349 mrtvých bojovníků 

1 mrtvý mág 

 

Průběh bitvy 

 Šestého března se od hlavní skupiny démonské armády odpojil jeden z nich, který sám 

nadpřirozenou rychlostí doběhl až k branám města. Zde přednesl svůj požadavek, který zde 

dokládám v původní podobě: 
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Morrandóm 

démoni 

 

skrytí 

bojovníci 
skrytí 

bojovníci 

   

boj 

pohyb 

 

Musíte okamžitě vybrat 8 000 lidských obětí (živých) a vystavit je před vaše město. Nesmíte je 

jakýmkoli způsobem chránit nebo je ozbrojit. Tyto oběti musí jít s námi. Neučiníte-li tak do té 

doby, než náš roj přijde, zničíme vaše město. 

 Požadavek jsem okamžitě odmítl. 

Věděl jsem, že hlavní část (těch 350) dorazí zítra dopoledne, musel jsem se tedy 

připravit. Nechtěl jsem riskovat obléhání, protože jsem nevěděl, zda naše brána a štít proti 

těmto nepřirozeným tvorům něco vydrží – a udělal jsem dobře, protože ten jejich šípomet naši 

bránu zničil na pět ran. 

Nechtěl jsem ani se s démony utkat v přímé bitvě, protože bych byl v nevýhodě, ač mám 

početní převahu, protože jsem démony nikdy neviděl bojovat, a přestože mají zřejmě jen meče, 

vůbec nemám odhad jejich síly.  

Udělal jsem si tedy souhrn všeho, co by mi mohlo dát nějakou výhodu, a došel jsem ke 

třem věcem – měl jsem obrněné město, dvacet kouzelníků a Iridiu – nadanou magyni školy iluzí. 

Ještě v noci z šestého na sedmého jsem nechal shromáždit čtyři pětiny všech bojovníků 

na náměstí a Iridia na ně seslala něco, co 

nazvala „vizuální subinfraluminární 

mlhou“ – nevím, jak to funguje, ale prý 

to vojáky učiní neviditelné za třech 

podmínek – budou zticha, nebudou dělat 

prudké pohyby jako běh nebo útok a 

nebudou kouzlit. Tito bojovníci poté 

pomalu vyšli zadní bránou Morrandómu 

a shromáždili se do skupin nalevo a 

napravo od příjezdové cesty k hlavní 

bráně. Následně jsem vyslal všechny 

mágy a lukostřelce na hradby a zbývající 

pětinu bojovníků za hlavní bránu, aby 

odrazili démony, pokud se jim podaří 

prolomit bránu. 

V noci jsme nikdo nespali. 

Ráno jsem poté hodlal použít 

trojfázový plán: 

Fáze 1: Jakmile budou nepřátelé 

na dohled, všeobecní mágové sešlou 

mlhová kouzla, která znemožní používat proti mým vojákům nepřímou magii6. 

                                                      
6
 veškerá magie tedy bude muset být přímá – tj. její projektil bude muset projít přes vzdálenost mezi sesilatelem a 

cílem, např. ohnivá koule nebo blesk jsou v pořádku, ale proměnit člověka v žábu by nefungovalo 
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Fáze 2: Jakmile budou nepřátelé na dostřel, lukostřelci a ohniví mágové z hradeb začnou 

střílet na démony. 

Fáze 3: Jakmile se démoni dostanou do sevření, obě skryté neviditelné skupiny 

vyběhnou a zaútočí v boji zblízka (čímž se zruší jejich neviditelnost). 

 Problémy začaly ve fázi 2. Kouzelníci a lukostřelci skutečně začali střílet a jejich ohnivé 

blesky a šípy se přesně strefovaly do nepřátel, ale způsobily jim jen minimální poškození. Zdálo 

se mi, že ohnivá kouzla jim nevadí vůbec, a šípům snad podlehli jen tři nebo čtyři. V tuhle chvíli 

jsem začal uvažovat, zda nevyhlásím úprk a nebudu doufat, že se zachrání alespoň někdo. 

Nakonec jsem se ale rozhodl proti tomu – nemůžu prostě nechat Morrandóm na pospas těmto 

nezemským zrůdám. 

 Jakmile se démoni dostali před bránu, jejich šípomet vystřelil poprvé. Bylo to obléhací 

zařízení, jaké jsem dosud neviděl. Rozměrem bylo velké jako dvacet našich katapultů a 

pohybovalo se samovolně na mnoha kolečkách. Když vystřelilo, jeho šíp narazil do brány skoro 

dříve, než jsem ho viděl odlétat a už při prvním výstřelů prasklo několik zámků a magický štít se 

výrazně zachvěl. 

 V tu chvíli naštěstí moji bojovníci začali třetí fázi, a ta se povedla. Démoni jen zmateně 

koukali kolem sebe, když se na něj vyřítily ze všech stran stovky bojovníků. Prvních pár vteřin to 

byl masakr – démoni padali jeden po druhém pod náporem ran. Bodné rány, ať už ze šípů nebo 

z mečů, jim, zdá se, nepůsobily větší potíže, za to sečné rány je dokázaly usmrtit relativně 

snadno. 

 Pak se ale démoni vzpamatovali a ti, kteří zbyli, začali vracet úder. Jejich meče pronikaly 

svaly a kostmi jako nože máslem. Jediná rána byla smrtící – kdo démoní meč nezastavil, zemřel. 

A pak tu byli černí démoni, kteří jako jediní z celé jejich hordy uměli používat magii. Byla to sice 

jen triviální energetická útočná magie, v podstatě jen vysílali proudy ohně, ale i tak dokázali 

způsobit značné škody. 

 Pak, po pouhých pěti výstřelech šípometu, padly městské brány a démoni se nahrnuli 

dovnitř, kde už na ně naštěstí čekaly moje záložní jednotky. V tuto chvíli již démonů moc 

nezbývalo a zdálo se, že i oni si uvědomují, že již nemohou vyhrát. 

 Ale nevzdali se. Bojovali až do posledního jedince, snažíce se způsobit co největší škodu, 

než podlehnou. Zemřelo 122 mužů. 

 

Doporučení pro velení 

Obávám se, že takovýchto „vítězství“ nebudeme moci dosahovat dlouho. Ještě před 7. 

březnem demonstrovalo menší množství démonů schopnost vyhladit několik tisíc civilistů 

během jedné noci. Naše dnešní vítězství bylo dáno zčásti štěstím a z části nepřipraveností 

našich nepřátel, což už se nebude opakovat. 
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 Z těchto důvodů tedy navrhuji okamžitou úplnou mobilizaci královského vojska a 

okamžité zahájení kampaně proti Nejvyššímu chrámu Baa. Musíme tuto invazi zastavit 

v zárodku! 

 

Návrhy na povýšení 

V bitvě se velmi vyznamenala magyně Iridia Novodnan, bez níž by takové vítězství nebylo 

možné. 

 

V Morrandómu dne 8. března 3011, velitel Darius.  
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Dopis: Žiješ??! (8. března) 

Adresát: Iridia 

  magyně, specializace Škola iluze 

  Královská akademie, Ainetir, Království 

Odesilatel: Safford 

  žák-novic akademie 

  Východní akademie, No-Vanyalo, Východní pláně 

 

 Sestro, 

kde jsi? Už měsíc a půl od tebe nemám žádný dopis a slíbila jsi, že mě dojdeš navštívit co 

nejdřív. Umím pár dalších nových triků, ale nemám je komu ukazovat… 

Jsi na mě naštvaná? Já se snažil učit i teorii, mám teda z posledního testu pětku, ale na 

ten příští už se fakt naučím, to přísahám. 

Nebo… nebo jsi stále té misi u chrámu Baa? Všechno je v pořádku, že? Není tam žádný 

problém, který bys nezvládla? Nezabili tě, doufám? 

Prosím, prosím, přijeď hodně rychle za mnou do No-Vanyala!!  

 Tvůj bratr 

 Safford 

 8. března 3011 

 

 

 

 

 

 

TOTO JE KONEC PRVNÍ ČÁSTI. 
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Část druhá: Terra firma 
Zákon: Deklarace válečného stavu (22. března) 

 

Nejvyšší panovník svrchovaného Království, lord Wulfric Bouřlivá-Vlna, ve shodě s Nejvyšším 

štábem poradců dne 22. března vyhlašuje dekret číslo 3011/14 Sb., nazván: 

 

„VYHLÁŠENÍ VÁLEČNÉHO STAVU“ 
 

PREAMBULE 

 

Dne 11. ledna tohoto roku se na jihozápadě 

vnitřního Království z Nejvyššího chrámu Baa 

vyrojily nezemské démoní zrůdy. První, co 

udělali po svém příchodu na náš svět, bylo 

nemilosrdné vyčištění pěti sídel s celkovým 

počtem obyvatel kolem 4000. Sedmého 

března pak zaútočili na nejbližší velké město 

Morrandóm s požadavkem na „lidské oběti.“ 

Naše armáda je tam lehce odrazila, ovšem 

nyní je třeba zaútočit zpět a zatlačit ty 

démony zpátky do hlubin pekelných. Z tohoto 

důvodu my, lord Wulfric Bouřlivá-Vlna, 

žádáme o spolupráci království Loenie a 

Ostrov bouří, a vyhlašujeme následující 

dekret. 

 

§1 Ze své pravomoci jako ochránce vnitřního 

Království, jeho provincií – Kamenova a 

Východních plání – a jeho spojenců – 

svobodného království Loenie a národa 

vodních lidí z Ostrova bouří – vyhlašuje lord 

Bouřlivá-Vlna VÁLEČNÝ STAV. Veškeré zákony 

a regulace s tím spojené nabývají účinnost 

okamžitě. Kromě toho vstupuje v platnost 

následující: 

 

EKONOMIKA 

 

§2 Daň z příjmu se tímto zvyšuje na 52%. 

 

§3 Daň z existence se tímto zvyšuje na 25 

zlatých měsíčně. 

 

§5 Strategické suroviny budou nyní na příděl. 

a) Každý obchodník bude vyžadovat 

výměnou za své zboží kromě peněz ještě 

příslušný kupón pro danou strategickou 

surovinu. 

b) Kupóny budou rozdány na radnici vašeho 

sídla v nejbližší době. 

c) Strategické suroviny jsou zbraně, střelivo, 

brnění, zpracované železo, železná ruda, 

chléb, máslo, maso a jiné potravinářské 

suroviny, magnetit a světlokamen. 

 

 

 

 

ARMÁDA 

 

§6 Všichni muži v záloze se tímto povolávají 

do armády. Kromě toho bude naverbováno 
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celkem devadesát procent všech 

bojeschopných mužů. Toto se týká i provincií.  

 

§7 Všichni vojáci zůstanou ve službě až do 

doby, o které rozhodne panovník, a jejich plat 

bude podržen do doby, než válečný stav 

skončí. Vojákům nicméně budou přiděleny 

zásoby, pití a zbraně. 

 

§8 Občané, kteří nejsou součástí armády, 

musí okamžitě odevzdat své zbraně místním 

autoritám. Mohou si ovšem ponechat 

kuchyňské nože. 

 

MAGIE 

 

§9 Studenti magie a jejich učitelé na 

Královské akademii v Ainetiru a na Východní 

akademii v No-Vanyalu nastoupí do armády, a 

to bez ohledu na pohlaví, ovšem studenti 

mladší patnácti let zůstanou na své Akademii 

a bojů se nezúčastní. Všichni kouzelníci nechť 

poslouchají instrukcí místních vojenských 

velitelů. 

 

NEPŘÍTEL 

 

§10 Všechny nezemské kreatury patřící k rase 

démonů, kteří napadli Království, se tímto 

považují za Nepřátele státu. 

 

§11 Kdo kolaboruje s Nepřítelem státu a 

způsobí tak škodu nikoli nepatrnou Království 

nebo jeho spojencům, považuje se také za 

Nepřítele státu. 

§12 Kdo zabije Nepřítele státu, nespáchal 

vraždu. Kdo zraní nebo jinak uškodí Nepříteli 

státu, nespáchal příslušný trestný čin, 

prokáže-li se, že se skutečně jednalo o 

Nepřítele státu. 

 

§13 Kdo zajme Nepřítele státu, dostane 

odměnu výše stanovené místními autoritami. 

 

SOUDNICTVÍ 

 

§14 Ustanovuje se nový trestní čin: 

„NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE“ – Kdo poruší 

jakákoli nařízení v tomto zákoně nebo 

v souvisejících právních předpisech, bude 

potrestán peněžitou pokutou, propadnutím 

věcí, trestem odnětí svobody až na dvacet let 

a/nebo usmrcením. 

 

§15 Spáchá-li NEDOSTATEČNOU SPOLUPRÁCI 

dítě nebo těhotná žena, trest bude nižší (o 

jeho výši rozhodne soud). 

 

§16 Soudit nyní mohou lordové měst sami 

nebo nově ustanovené vojenské soudy. Civilní 

soudy se po dobu válečného stavu 

rozpouštějí. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

§17 Tento dekret nabývá účinnosti dnem 

22. března 3011. 

 

Wulfric Bouřlivá-Vlna v. r. 

22. března 3011



 

Deník: Konec Naděje (27. března) 

(Tato část deníku Iridie Novodnan byla napsána dne 27. března 3011 ve vojenském táboře 

Království na západě.) 

 

 Milý deníčku, Saffi, 

 Pamatuješ si, jak jsem se těšila na svou první bitvu? Tak tu jsme vyhráli. U Morrandómu 

mě velitel Darius vyznamenal jako hrdinu, ale nemarnil tím ani o trochu víc času, než bylo třeba. 

Okamžitě poté začal organizovat náš výjezd na chrám Baa. A tak jsme znovu obsadili Hvězdov. 

 Řeknu ti – tohle už nikdy nechci znovu vidět. Šli jsme přes město Potokrok – nebo spíš 

přes to, co z něj zbylo. Těla mrtvých ještě nikdo z ulic neuklidil. Přes tisíc lidí tam prostě leželo – 

ani my neměli čas je pohřbít. Darius prostě šel dál, ani se neohlížel. Všem nám bylo jasné, že 

takového nepřítele je nutné zastavit. Ale všem nám také bylo jasné, že to sami nedokážeme. 

 Nová vlna beznaděje námi projela, když jsme se rozhlédli z vyhlídkových věží Hvězdova – 

před chrámem Baa se hemžily tisíce démonů. Zdálo se, jako by kolem chrámu Baa tvořili svůj 

tábor, nebo snad i nové město. Kolem chrámu byla předtím pláň – teď jsme viděli desítky cizích 

staveb úplně neznámé architektury. A viděli jsme skupinu démonů – asi dva tisíce – jít přímo na 

sever, směrem k nejbližšímu stále osídlenému městu. Už jsme ale poznali, že na delší 

vzdálenosti jsme rychlejší a Darius nechtěl mít na svědomí další Potokrok. Vydal tedy rozkaz 

démonům nadběhnout a opevnit Naději dřív, než k ní zrůdy dorazí. 

 Naděje byla menším městem, tak tři dny cesty od Chrámu, téměř vším byla srovnatelná 

s Potokrokem – minimální posádka, bezbranné, nic netušící obyvatelstvo. 

 Došli jsme včas, ale evakuace obyvatel neprobíhala podle plánu. Většina z nich žila 

v Naději celý svůj život a odmítali uvěřit existenci nějakých démonů. 

 A tak jsme bojovali – a prohráli. Neměli jsme početní výhodu a moje neviditelnost již 

také nezabrala tak účinně jako u Morrandómu. Když dal nakonec velitel Darius povel k ústupu, 

bylo město v troskách, většina mých kolegů z Akademie mrtvých, polovina vojáků bez života. 

 Démoni nás nepronásledovali a všichni jsme se dostali do bezpečí hlouběji do 

vnitrozemí. Ale ráno jsme ještě viděli, jak se démoni vracejí do Chrámu s tisíci zajatců. Přece jen 

dostali své „lidské oběti“. 

 Jsem rozhodnuta. Nepřestanu bojovat, dokud nebude poslední démon mrtvý. Nevzdám 

se, dokud nepadne celé Království. A neuteču, dokud nezemřu.  Já to nechtěla, Saffi, velmi ráda 

bych zasvětila svůj život teoretickému výzkumu magie, ale kdybys viděl tu spoušť, od tohoto 

nemohu prostě odejít. 

 Avšak ty, Saffi, ty sem nesmíš přijít. Zůstaň na východě, co nejdále od Chrámu Baa. No-

Vanyalo by mělo být v bezpečí. Hlavně se prosím nenech zlákat k odchodu na západ – já vím, že 

si myslíš, že chceš bojovat, ale věř mi, že nechceš. 
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 Ten tvůj poslední dopis… ještě jsem na něj nemohla odpovědět, ale teď už tu příležitost 

mám. Přísahám, že ještě dnes ti odešlu zprávu. Hlavně nedělej blbosti jako třeba dobrovolné 

přihlášení do armády, vkrádání se do vojenského velitelství nebo sesílání kouzel, která 

nedokážeš ovládnout. 

 Tohle přežijeme, Saffi. 

 Tohle přežiješ. 

 

 Iridia, 27. března 3011 

 

 *Ještě téhož dne opustil tábor posel s dopisem do No-Vanyala.] 
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Přepis: Kreeganská válečná rada (2. dubna) 

(Tento přepis zhotovil Altifer – ten, který píše – z válečné rady kreeganské invaze materiální 

roviny č. 2407) 

 

ROTIFER (ten, který mluví): Tímto zahajuji kreeganskou válečnou radu zla, kde rozhodneme, jak 

budeme postupovat v invazi. 

STUPIDFER (ten, který je velmi chytrý): Navrhuji jít dopředu a mlátit před sebou mečem. 

LUCIFER MDCCLII (ten, který vládne): Ticho! Kolik zajatců jsme získali z toho ubohého města 

Morrandóm? 

SERVIFER (ten, který bojuje): Ó mocný, náš roj čítající pouhých 349 jedinců nemohl toto silné 

opevněné město dobýt. Padli všichni. Ó nejmocnější, prosím, nehněvejte se, ó, ó. 

(Lucifer Servifera setnul mečem.) 

LUCIFER: Ticho! Kolik zajatců jsme tedy získali z Naděje? 

SERVIFER XI: Ó mocný, z města jsme získali 2344 zajatců, ó mocný. 

(Lucifer Servifera XI setnul mečem.) 

LUCIFER: To je o sto méně, než jsem čekal. A kolik kreeganů při tom zemřelo, hm? Takhle si 

invazi nepředstavuji! Jsou tam Haedraliné? Ne! Nasadili proti vám zbraně hromadného ničení? 

Ne! Tak jak to, že svět ještě není pod naší kontrolou? 

SERVIFER XXIV: Mohu-li vstoupit, ó mocný, myslím, že ti skrčci z materiální roviny mají výhodu, 

když na ně útočíme v jejich opevněných městech. Možná bychom je mohli vylákat do otevřené 

krajiny? 

(Lucifer Servifera XXIV setnul mečem.) 

LUCIFER: Ticho! Ale byl to dobrý nápad – Mesofere, předej tuto radu velitelům. 

(Mesofer – ten, který předává zprávy – opustil místnost.) 

LUCIFER: Historifere! Můžeme se nějak poučit z předchozích invazí? 

HISTORIFER (ten, který si pamatuje): Ano, ó mocný. Jak jistě víte, všechny naše invaze jsou tak 

pomalé proto, že nedokážeme dostatečně rychle přesouvat hmotu a energii z Pekla do 

materiální roviny. Naše celková šířka přesouvacího pásma v odchozím směru vydá na 200 

démonů za den – více tedy nedokážeme na svět přesunout.  V invazi č. 2357 jsme byli zatlačeni 

zpět právě tak z důvodu nedostatečné velikosti armády. To samé nám hrozí nyní. 

LUCIFER: Ticho! A teď mluv a řekni mi konečně, co můžeme udělat, aby se to neopakovalo. 

HISTORIFER: Ano, ó mocný. V invazi č. 2404 jsme se dostali k úlomku světlokamene. Naši vědci 

na něm od té doby pracovali a domnívám se, že už je možné ho prakticky uplatnit ke zvýšení 

kapacity zpětných zásobníků přemísťovací brány. Tímto bychom mohli zásobníky přetížit a 

získat tak až patnáctinásobný objem přenosu. To je zhruba 3000 démonů denně. Má to ovšem 

háček. 
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LUCIFER: Rychle řekni, co je to za háček, nebo ti zaháčkuju tenhle meč do krku. (Lucifer ukazuje 

svůj pulzní meč.) 

HISTORIFER: Přetížené zásobníky jsou vysoce nestabilní a propojené se všemi našimi systémy. 

Pokud je někdo rozbije, byť i z materiální roviny existence – z Chrámu Baa – vypukne řetězová 

reakce, která zničí dvě třetiny našeho průmyslového komplexu. 

LUCIFER: No co, nechám zpatnáctinásobit stráže. Teď poslouchejte – Historifere, nařiď 

vědeckým týmům, ať okamžitě uvedou v činnost tuto úpravu. Selžou-li, zabiju je i jejich potěr 

osobně. Mesofere III, informuj bojové roje, ať zajišťují neustálý přísun živých lidí a dobývají 

všechna lidská sídla postupně v neustále se rozšiřujícím kruhu od Chrámu Baa. Altimere, pošli 

kopii přepisu všem vysoce postaveným kreeganům. Rozchod! 

(Lucifer se rozhlédl po místnosti.) 

... A někdo zařiďte, ať se rodí víc Serviferů, začínají nám docházet. 

*O tři dny později se počet démonů u Chrámu Baa zpatnáctinásobil.+  
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Průzkum veřejného mínění: O démonech (4. dubna) 

(Tento článek vyšel v No-Vanyalském týdeníku dne 4. dubna.) 

 
Položili jsme významným občanům No-Vanyala následující otázku: 

Bojíte se démoní invaze na jihozápadě? 
 

Nejmenovaná matka, kterou jsme potkali na ulici: „Co jste říkal? Promiňte, nemám čas 

odpovědět, stěhujeme se s rodinou na východ kvůli té pekelné invazi.“ 

 

Obchodník Noriana Kamenická: „Co invaze, ta je na západě, to se nás netýká, ale to vyhlášení 

válečného stavu! Můj manžel už musel odejít na frontu, a já se ptám, kdo teď bude pracovat 

v dolech? A to zavedení kupónů a přerozdělování surovin – jak pak má obchodník vydělat?“ 

 

Generál Jen Terriall: „Bojoval jsem se s neoholenými barbary na severovýchodě, se slizkými 

hadolidmi na severozápadě i s těmi uctívači svobody a demokrašílenci v Loenii, tak nevím, proč 

bych se měl bát nějakých prdů, co si vypochodujou z ničeho a mávají před sebou ostrýma 

mečema.“  

 

Tiskový mluvčí armády Království Nylia Krásná: „K tomuto tématu se bohužel nemůžeme 

vyjádřit.“ 

 

Environmentalista a nositel Nomarrenovy ceny Noal Nogore: „Co démoni, to je pomíjivé 

nebezpečí. Já se spíše bojím globálního oteplování. Poslední tři roky zaznamenala observatoř 

v No-Vanyalu teplotu průměrně o jeden stupeň vyšší. Je jasné, že za to může člověk – konkrétně 

kouzelníci s tou svojí magií – a proto je třeba začít vydávat na používání magie povolenky.“ 

 

 Voják Erik: „Bojím. Samozřejmě, že se bojím. Když váš svět napadnou hordy nestvůr, o kterých 

jste si mysleli, že žijí jen v pohádkách, kdo by se nebál?“ 

 

Student Východní akademie v oboru magie Safford Novodnan: „Moje sestra tam s těmi démony 

bojuje, takže se nemáte čeho bát. Dyžtak ty démony sundám sám nějakými blesky.“  

 

Malá holka, kterou jsme potkali na ulici, Noriana Lorinská: „Já jsem byla celý rok hodná, takže 

mě čerti neodnesou.“ 
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Uvádíme ještě výsledky statistické ankety: 

 

 
  

Už zabili/unesli tolik 
lidí 

15% 

Jsou silní 
30% 

Jsou nelidští 
48% 

Démonů se nebojím. 
6% 

Nevím, co 
to je 

démon. 
1% 

Proč se bojíte démonů? 
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Píseň: Věk umírající naděje (7. dubna) 

(Autorem písně je bard Nokappan, který ji složil poté, co se dozvěděl, že jeho dcera byla 26. 

března v Naději.) 

 

Jednoho dne večer obzor se zachmuřil 

stíny temných monster, které strach podpořil. 

Jednoho dne večer, jak Potokrok vypoví, 

řekla si zahalená, že z nás světlo sprovodí.   

Tak zhasla Menší Lhota, zhasnul Zelený Háj. 

Zhasnul Sněhov a Hvězdov, zhasnul i Potokrok. 

My sedm let plýtvali a užívali si ráj, 

věřit jsme nechtěli, že to nemůže jít dál. 

Ptám se, může za to Peklo? Ne – můžem’ za to my. 

Ptám se, můžou za to Baa? Ne – můžem’ za to my. 

(hudební mezihra) 

 

Kdyby v euforii naší zbyla troška rozumu, 

byli bychom mohli přijít dříve ke Chrámu, 

tehdy zbořit jsme ho měli, když ještě byl čas, 

po bitvě generálem může být každý z nás. 

Dnes umírá naděje a láska usíná. 

Oni všechno ničí, statečných ubývá. 

Sedm let trval věk lidí, však naše pochodeň skomírá. 

Teď přijde doba mrtvých, koho to ještě zajímá? 

Ptám se, proč zrovna Naděje? A proč ne Světlozář? 

Muselo k tomu dojít? Ještě vidím její tvář… 

(hudební interludium) 

 

Tenhle svět je krutý a krutým zůstane… 
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Vojenská mapa: Postup démonské invaze (18. dubna) 

 

  
Tečkovaná linie znázorňuje pozici fronty v daný den.   



34 
 

Studie: O druzích magenergie (1. září 2984) 

Tuto studii napsal Arios Filský, teoretický mág na Královské akademii v Ainetiru jako svou 7. 

významnou publikaci. O druzích magenergie je první dílo, ve kterém světově uznávaný teoretik 

prohlásil, že existuje vícero druhů magické energie, které nejsou vzájemně zaměnitelné. Tento 

výňatek obsahuje pouze úryvky z celého díla. 

 

DE VARIETIS MAGIENERGETIS 

Arios Filský 

 
 Úvodem bych chtěl čtenáře informovat, že kniha, kterou se právě chystá číst, je 

teoretickým spisem a její cílovou skupinou jsou špičkoví odborníci. Z tohoto důvodu budu u 

čtenáře předpokládat určité základní znalosti. 

 Především budu čekat, že je čtenář obeznámen s jednotkou magické energie (dále jen 

„magenergie“) kiloquad a jejími násobky megaquad, quad a miliquad. Očekávám také 

rudimentární znalost biologie, převážně pak orgánu coestus magae, který je zodpovědný za 

udržování magenergie v tělech kouzelníků. Samozřejmostí je pro čtenáře obratné zacházení 

s magikřivkami III. stupně, s Morganovým algoritmem a s Jirského vzorcem. *…+ 

 *…+ Současná věda tedy postuluje existenci určité „magické energie,“ kterou ovšem není 

sto definovat, neví, odkud se vzala, ví jen, jak se s ní pracuje a že se dá uložit v coestu magae, 

světlokameni či magnetitu, princip jejího ukládání ji ovšem také zůstává neznámý. *…+ 

 *…+ Zde ovšem vstupuje můj experiment, který jsem nazval Filského pokus. Můžete si ho 

provést i vy sami, nepotřebujete k němu téměř žádné prostředky a nebezpečnost je také mizivá. 

 Začněte tím, že si připravíte vydatnou porci masa (pokud si ji nedokážete sehnat, tak se 

teoretickou magií neuživíte) a stejně sytou porci chleba. Pak celý den nic nejezte a až večer 

spořádejte veškeré připravené maso. Pozor, od této chvíle nesmíte jít na záchod. Jděte spát a 

ráno, přesně v 9 hodin sešlete Trvající oheň a toto kouzlo udržujte, dokud budete mít nějakou 

magickou energii. Jakmile Oheň selže, zapište si čas, jak dlouho jste vydrželi. Pak opět celý den 

nejezte, večer pak sežerte chleba a příští ráno v 9 hodin opět sešlete Trvající oheň. Uvidíte, že 

tentokrát vydržíte mnohem menší dobu. Tvrdím, že důvodem je druh magické energie, kterou 

jste získali během spánku z jídla. Maso pochází z živočichů a je tedy nabito „divokou energií,“ 

zatímco chléb pochází z rostlin a je nabit „lehkou energií.“ Ohnivá kouzla jsou ovšem impulzivní, 

nekontrolovaná a překotná, nejlépe se tedy dají seslat právě divokou energií. *…+ 

 *…+ Nehodlám čtenáře trápit detailními popisy všech pokusů, které jsem následně 

provedl a uvedu tedy rovnou druhy magenergie, ke kterým jsem dospěl. U každého druhu 

uvedu jeho zdroj (je-li mi znám) a příklad kouzel, která čerpají právě tuto energii. Čtenář nechť 
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si pamatuje, že určitá kouzla lze seslat pouze daným druhem magenergie (s jednou důležitou 

výjimkou, o níž se zmíním později) a pokoušet se seslat ohnivou kouli přátelskou energií je 

marné. 

 Druhy energie jsou: lehká, těžká, divoká, entropická, duhová, přátelská, stabilní, 

pohybová a rozumová (také zvaná generická; tuto obzvláště si zapamatujte, vrátím se k ní 

později). Čtenář nechť se neleká toho, že zde nevidí žádnou „ohnivou energii“ nebo „iluzionární 

energii.“ Pozorování prokazuje, že žádné energie specifické pro živly nebo tradiční školy magie 

nejsou, většina elementárních útočních kouzel využívá magii divokou, většina iluzionárních pak 

magii entropickou. [...] 

 Těžká energie pochází z kamene, kovů a vody. Těžká energie se využívá k sestavování 

věcí z menších částí (př. Sestav dům), ke změně přitažlivosti (př. Levituj), její mistrovskou 

aplikací je pak změna hmotnosti cílového tělesa (kouzlo Změň hmotnost), které má nesčetná 

využití. *…+ 

 Přátelská energie pochází z malých zvířat, ze zvířat žijících ve společenstvích (včely, 

mravenci,…), z mezilidského jednání, ze světla a ze stříbra (neptejte se mě proč, já to nevím). 

Přátelské energie se využívá k ovlivňování mysli (př. Buď šťastný), spojování sil nebo předmětů 

(př. Předej energii), její mistrovskou aplikací je pak oživení mrtvého (př. Oživ mrtvého), které má 

nesčetná využití i přes své inherentní omezení (lze použít jen chvíli po tělesné smrti). *…+ 

 Rozumová (generická) energie pochází z lidského mozku. Rozumová energie nemá 

žádný jiný známý zdroj, a tedy předpokládám, že ji lidský mozek vytváří z energie jinak 

absorbované (lehké, divoké, přátelské,…). Zajímavé je, že žádní jiní živočichové, ač mozek mají, 

tuto energii nemají, naproti tomu známky této energie vykazují i lidé nekouzelníci. Kromě toho 

se tato energie zřejmě okamžitě vytratí, jakmile člověk zemře. Avšak to není to nejzajímavější –  

 Zdá se, že rozumovou energii lze použít na jakékoli kouzlo. Proto také rozumovou 

energii nazývám generická – všeobecná. Pokládám hypotézu, že coestus magae, i neaktivní u 

nekouzelníků, není jen úložištěm magenergie – to je vlastně jeho druhotná funkce – ale je také 

převodníkem, který proměňuje specifické druhy absorbované energie na energii rozumovou, 

abychom pak nebyli vázáni tím, kde jsme nebo co jíme. Z mých pokusů vyplývá, že jeho 

efektivita se blíží 80%, tj. čtyři pětiny absorbované energie se promění na rozumovou, zbytek 

zůstane ve své nativní podobě.*...+ 

 [...] Závěrem bych chtěl říci, že bude-li vážený čtenář plagiarizovat moje dílo nebo se 

pyšnit mými objevy, rozsekám ho na milión kousků. Doufám, že vám přečtení DE VARIETIS 

MAGENERGIS přineslo mnoho nových poznatků. 

 Váš, Arios Filský, 11. srpen 2984 

 

 

  10. dubna 3011 – Poznámka pro sebe: Že by právě kvůli tomuto démoni 

požadovali lidské oběti? V Pekle asi moc druhů 

 energie nebude. Musím o tom zpravit arcimága.  

 -- starý mág Rathius Nogerran, Východní akademie  
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Dopis: Sraz v Morranově hlásce, sestro. (22. dubna) 

Adresát: Iridia 

  magyně, specializace Škola iluze 

  vojenský tábor Království, Království 

Odesilatel: Safford 

  žák-novic akademie 

  Východní akademie, No-Vanyalo, Východní pláně 

 

 Drahá sestro, 

 ani nevíš, jak jsem rád, že jsi v pořádku. Jsou ti démoni opravdu tak hrozní, jak se 

povídá? Plivou oheň a polykají lidi? 

 Nevím, jaké je to u tebe, ale tady v No-Vanyalu je to hrozné. Většina studentů i učitelů 

odešla na západ a tak jsme tu zbyli jen my „malí“ a učí nás stařešinové, kteří už zapomněli 

kouzlit. Ale jak se mám soustředit na teorii, když se kolem nás boří svět? Jediná zajímavá věc 

byla, když nám Nogerran řekl, že podle něj démoni shromažďují živé lidi, aby z nich mohli 

vysávat generickou energii – víš co, podle Filského teorie tu magii, co se dá použít k čemukoli. 

Nogerran nám taky řekl, že démoni zřejmě používají jen elementární ohnivou magii, což to ještě 

víc potvrzuje – jiné oni nejsou schopni, nemají coestus. 

 Ve městě je teď i přes den ticho. Jako by každý zadržoval dech a čekal, co se stane. Je to 

tu hrozný, sestro, musíme jen čekat v nevědomosti a doufat, že to dopadne. Řekl jsem si, že 

bych se mohl přihlásit dobrovolně do armády, alespoň bych byl blíž k tobě akci. Tak jsem se 

vkradl do místního vojenského velitelství a přemluvil jsem úředníka, aby mě poslali na západ 

s další skupinou. A abych nezapomněl, naučil jsem se kouzlo Blesková bouře. Knížka psala, že 

jeho použití je nebezpečné, ale jsem si řekl, že to zvládnu. 

 Saffi 

 P. S. Jo a to nejdůležitější – Nogerran mi dal zapečetěný dopis, ať ti ho předám, že je to 

moc důležité. Můžeme si dát spicha třeba v Morranově hlásce? 
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Denní zpráva: Stav Království ze dne 24. dubna 3011  

(Podobnou zprávu dostává lord Wulfric Bouřlivá-Vlna od svých poradců každý den, aby měl 

jasný přehled o současných událostech.) 

 

DENNÍ ZPRÁVA PRO KRÁLE 

24. DUBNA 3011 
  

Nejdůležitější zprávy 

 Padla Světlozář (12000 uneseno, 34000 zabito v akci, více viz Bitva o Světlozář) 

 Bojová loď Arianne má být dokončena ještě před nedělí 

 Váš syn se řízl nožem do prstu, ošetřují ho královští lékaři, měl by být v pořádku 

Bitva o Světlozář (krátké shrnutí) 

Dne 23. dubna zaútočila armádní skupina („roj“) démonů na 

město Světlozář. Čítali 38 000 jedinců (zatím nejvyšší 

spatřený počet) proti našim 40 000 vojákům. Démoni 

ostřelovali šípomety z dálky obyvatele města a tak jsme je 

museli potkat před hradbami. V následné bitvě, opět díky 

službě magie iluzí, jsme zničili dvě třetiny nepřátelské 

armády, než jsme byli nuceni ustoupit kvůli ztrátám na 

životech. Město nestihlo být evakuováno, podle 

pozorovatelů bylo uneseno 12 000 civilistů. V mém pluku 

zemřelo dnes 34 000 vojáků. Doporučuji se stáhnout do 

Ainetiru. 

Celou zprávu od velitele Daria máte k dispozici na svém 

stole. 

Doporučené manévry 

Vrchní veliteli Wulfricu Bouřlivá-Vlno, 

vzhledem ke stále vysokému počtu 

nepřátel na jihozápadě navrhuji vzdát 

podporu všem jihozápadním, jižním a 

západním městům a vesnicím a 

soustředit naše obranné síly ve městech 

Ainetir, Morranův hradec a Morranova 

hláska, kde už ostatně většina našich sil 

pobývá. 

 

velký generál Loreos Bojácný 
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Stav armády (24. dubna) 

 

Počet vojáků 
82 000 vojáků 

10 000 lukostřelců 

10 000 bojovníků na koni 

900 kouzelníků 

 

Dosavadní ztráty 

38 000 vojáků 

90 kouzelníků 

22 000 unesených civilistů 

 

Doporučení 

Již nemůžeme čekat další posily. 

Kdo mohl být naverbován, 

naverbován byl. Zatím máme více 

bojovníků než Nepřítel, ale to 

dlouho trvat nebude. Pokud ho 

neporazíme brzy, již ho 

neporazíme nikdy. 
 

Zranění v královském paláci 

Králi Wulfricu, 

s politováním vám oznamuji, že váš syn se řízl do palce 

kuchyňským nožem, když se pokoušel oloupat cibuli. 

Způsobil si tak asi centimetr dlouhou a dva milimetry 

hlubokou řeznou ránu, kterou jsme vypláchli, 

vydezinfikovali a na níž jsme přiložili náplast. Vašemu 

synovi bylo nařízeno, ať chodí pravidelně na kontrolu kvůli 

možné infekci. 

vrchní lékař 

 

 

Arianne bude brzy schopná letu 

V dílnách Ainetiru se právě dokončuje první vzdušná loď 

v existenci nazvaná Arianne. Poslední úpravy budou tento 

týden již dokončeny a většina posádky je již na místě. 

Doporučujeme do posádky ještě přidat několik kouzelníků – 

potřebujeme obzvláště specialisty ve škole iluzí. Loď bude 

moci vzlétnout nejpozději v pátek a bez doplnění paliva by 

měla ve vzduchu vydržet několik týdnů. 
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Technické specifikace: Vzdušná loď Arianne (28. dubna) 

Rozměry 

Délka: 102 m 

Šířka: 20 m 

Počet podlaží: 2 + paluba 

Rozpětí plachet: 16 metrů 

Počet stožárů: 3 

Maximální zátěž: 30 000 kg 

Pohyb 

I. Plachty (lze využít na moři nebo ve vzduchu až do výšky 400 metrů nad zemským povrchem; 

hlavní způsob pohybu) 

II. Vakuový pohon (přesouvá loď za pomoci jádra ze světlokamene tak, že vzduch, který je před 

lodí, posune za loď, čímž vzniklým tlakem popožene loď kupředu; doporučené využít jen pro 

TURBO rychlosti – pohon čerpá mnoho energie – nebo ve velkých výškách, kde je použití plachet 

nebezpečné) 

III. Vztlakový výfuk (pouští přiměřené množství plynů a aerosolu z kýlu lodi a udržuje tak loď ve 

vzduchu. Používá se, spolu s plachtami, k regulování výšky) 

Průměrná rychlost na moři: 20 km/h 

Průměrná rychlost ve vzduchu: 30 km/h 

Průměrná TURBO rychlost s vakuovým pohonem: 90 km/h 

Maximální bezpečná rychlost: 100 km/h 

Maximální možná rychlost: >110 km/h 
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KD… pozice pro komunikačního důstojníka 

bomby… zde je pod podlahou zásobník s bombami 

jádro… zde je uložen vakuový pohon i světlokamen zodpovědný za neviditelnost 

ovládání motoru… zde je uložen motor vztlakového výfuku a vakuový pohon 

spací místnost… na lodi není dost místa pro spací místo pro každého, každý spacák tedy sdílí 

několik členů posádky, kteří se střídají ve službě  
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Zbraně 

4 katapulty na zádi lodi 

48 balist namontovaných na bocích 

2 světelné kanóny na přídi; rozpětí 135: horizontálně, 170: vertikálně 

1 světelný kanón na zádi 

6 zásobníků po 50 bombách 

Obrana 

Dřevěný plášť vyztužen kovovou kostrou, tloušťka vnější vrstvy 40cm 

Magický energetický štít aktivovaný jen během bitvy 

Plášť neviditelnosti (funkční jen při rychlosti menší než 2 km/h) 

Výroba 

Návrh byl vytvářen 24 let 

Loď byla vyráběna 2 roky 

Loď byla dokončena 28. dubna 3011 

Cena materiálu: 430 000 zl. 

(cena výzkumu není započítána) 

Palivo a energie 

Energie při plném nabití: 1200 kQ 

Minimální bezpečná energetická hladina: 100 kQ 

Energie při využívání jen plachtového pohonu vydrží: 24 dní 

Energie při využívání plachtového i vakuového pohonu (TURBO) vydrží: 2 dny 

Posádka (v závorce uvedeno minimum, před závorkou standard) 

střelci ze světelného kanónu  9 (0) 

technici u katapultů   20 (0) 

technici u plachty   9 (3) 

střelci z kuše    100 (0) 

piloti     3 (3) 

komunikační důstojníci  21 (0) 

kuchaři     3 (0) 

kapitán    1 (1) 

zástupci kapitána   2 (0) 

technici u bomb   2 (0) 

četa opravy škod   12 (0) 

obecní technici   5 (0) 

kouzelníci    15 (0) 

lukostřelci    10 (0) 

úderné komando   8 (0) 
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Celkem posádka čítá 220 mužů (minimum 7). Absolutní minimum pro krátké lety je 2 (pilot a 

technik u plachty). Toto je ovšem silně nedoporučeno! Navíc při minimálním obsazení vypadává 

systém pláště neviditelnosti a magického energetického štítu.  



44 
 

Zvuková nahrávka: V kabině Arianne (1. května) 

(Toto je záznam z černé skříňky na palubě Arianne, která nahrává veškerou komunikaci v pilotní 

kabině.) 

KD 1… komunikační důstojník 1 

KD 2… komunikační důstojník 2 

 

KD1: „Přístroje hlásí severozápadní vítr. Odchylka plachet plus dvanáct stupňů.“ 

PILOT: „Kompenzujte. Jeďme přímo po směru větru.“ 

KD1: „Ano, pane. (mluví do komunikační trubice ve zdi:) Stanice plachet, otočte všechny plachty 

o dvanáct stupňů vlevo, směr jihovýchod.“ 

KD2: „Pozorovací stanice hlásí, že Morranova hláska bude na dohled za 30 vteřin.“ 

KAPITÁN: „Takže tady vyzkoušíme naší loď poprvé, v bitvě, kde se rozhodne o osudu 

Východních plání… zavolejte mi sem Iridiu.“ 

KD1: „Poručík Novodnan nechť se hlásí v pilotní kabině.“ 

KD2: „Morranova hláska je nyní na dohled. Pozorovací hlásí, že armáda démonů je od města 

vzdálená 70 kilometrů a je na cestě k městu. Město samotné je opevněné a připravené na 

obléhání.“ 

KAPITÁN: „Žádné obléhání nebude, démoni už moc dobře vědí, že obránci mají výhodu. Určitě 

nás ti *CENZURA+ zase přinutí vyjít na otevřené pole.“ 

(zaklepání) 

KAPITÁN: „Vstupte.“ 

IRIDIA: „Co potřebujete, pane?“ 

KAPITÁN: „Vaši radu. Bitva vypukne nejpozději zítra a já chci vědět, jak budeme bojovat.“ 

IRIDIA: „Em… se vší úctou, pane, já nejsem stratég. Určitě máte na lodi důstojníky, kteří 

dokážou plán bitvy navrhnout lépe než já. A pak lord Erik v Morranově hlásce má určitě také své 

generály.“ 

KAPITÁN: „Jděte k čertu s tou vaší úctou, magyně. Na rozdíl od všech vojáků na téhle lodi a od 

všech generálů na Erikově dvoře vy jste skutečně s démony bojovala. A co víc, v bitvách, kde jste 

byla vy, jsme vždycky dosáhli alespoň částečného vítězství. Vy už s nimi máte zkušenosti. Víte, 

co dělat.“ 

KAPITÁN: „K tomu čertu radši nechoďte…“ 

IRIDIA: „Já,…, pane, viděl jste Naději? Nebo Morrandóm či Světlozář? Bojovala jsem tam všude, 

a co z těch měst zbývá? Zřícené domy a lidské oběti! Kudy jsem prošla, tam nic nezbylo!“ 

KAPITÁN: „A v těchto bitvách jsme vždy zpomalili postup démonů nebo zachránili alespoň část 

obyvatelstva! Viděla jste Městečko nebo Stříbrov? Tam padli všichni, a kdo nepadl, byl unesen! 

Věřte tomu, že teď jste jedním z našich expertů. Tak se laskavě seberte a řekněte, co budeme 

dělat.“ 
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KD1: „Morranova hláska vyklízí nádvoří kasáren, kam budeme moci přistát. Očekávaný čas 

příjezdu T plus 10 minut.“ 

PILOT: „Zpomalte na 60% výkonu a spusťme se o 100 metrů níže.“ 

KD1: „Stanice plachet, stáhněte nejvyšší zadní stožár. Stanice jádra, snižte výkon na 60% a 

snižte výkon vztlakového výfuku o 50 jednotek.“ 

KAPITÁN: „Nebojte se, magyně, za případný neúspěch budu odpovědný já. Chci jen slyšet váš 

názor.“ 

IRIDIA: „… dobře, tedy, kolik těch démonů je?“ 

KD2: „18 000, mají s sebou deset šípometů.“ 

IRIDIA: „Kolik vojáků máme my?“ 

KAPITÁN: „Na lodi 150, v Morranově hlásce dalších 8 000.“ 

IRIDIA: „To není dobrý poměr.“ 

KAPITÁN: „*CENZURA+, samozřejmě, že ne. Proto se ptám vás.“ 

IRIDIA: „Tak jo – démoni nás v bitvě o Světlozář porazili tak, že bombardovali město a my 

museli vyjít je potkat v otevřené bitvě, kde nás porazili díky své větší dovednosti v bitvě na 

blízko. Jejich kouzelníci jsou omezení jen na jeden druh poměrně slabé magie a nebude 

problém je přemoci; největším problémem tedy jsou jejich šípomety. Pokud zničíme ty, 

nebudou moci zničit bránu ani bombardovat město.“ 

KAPITÁN: „Chcete tedy šípomety zničit bombami z Arianne?“ 

IRIDIA: „Ano.“ 

KAPITÁN: „Víte, že démoni ty šípomety mohou klidně nasměrovat na naší loď a sestřelit nás 

z oblohy? Myslíte si, že je to nenapadne?“ 

IRIDIA: „To je samozřejmě napadne okamžitě, ale Arianne má plášť neviditelnosti, démoni 

nebudou vědět, kam mířit.“ 

KAPITÁN: (listuje technickými specifikacemi) „Tady ale čtu, že má-li plášť neviditelnosti 

fungovat, nesmíme se pohybovat rychleji než 2 km/h. Démony by mohlo napadnout prostě 

střílet do místa, odkud viděli padat bomby.“ 

IRIDIA: „Ano, to by je napadnout mohlo.“ 

KAPITÁN: „Pak by nás sestřelili z oblohy.“ 

IRIDIA: „Ano, ten plán není bez chyb. Možná by se na něj měl podívat nějaký voják a ten by 

dokázal přijít s lepším…“ 

KAPITÁN: „Pochybuji. Zkuste tedy nad plánem bitvy přemýšlet dál. I to, co jste vymyslela teď, je 

mnohem lepší než namašírovat našich osm tisíc proti jejich dvaceti a nechat se odvést do Pekla. 

Teď doplujeme do města, doplníme energii a zítra brzké ráno vyrazíme bombardovat ty rohatý.“ 

KD1: „Pozorovací hlásí, že přistávací plocha je čistá a připravená. Souřadnice 200 metrů vpřed 

tečné dráhy, relativní výška mínus 40 metrů.“ 

PILOT: „Zpomalte na 3 km/h a udržujte výšku.“ 
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KD1: „Stanice plachet, spusťte všechny stožáry. Stanice jádra, spusťte zpětný tah vakuového 

pohonu na 15%, udržujte výšku.“ 

KD1: „Pozorovací hlásí, že nad nádvořím budeme za dvacet vteřin.“ 

KD1: „Jsme nad nádvořím.“ 

PILOT: „Vypněte vakuový pohon. Sestoupat vertikálně rychlostí půl metru za sekundu. A 

opatrně, nechceme Arianne odřít na její první plavbě.“ 

KD1: „Jistě, pane. Stanice jádra, vypnout vakuový pohon. Snižujte postupně výfuk par o čtvrt 

jednotky za sekundu.“ 

KD2: „Očekávaný čas přistání: 80 vteřin.“ 

KAPITÁN: „Teď to bude hustý.“ (Odešel z kabiny.) 

IRIDIA (pro sebe): „Konečně, Saffi…“   
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Dopis: Vše není ztraceno (1. května) 

(Iridia dorazila do Morranovy hlásky 1. května večer. Ještě téhož dne se shledala se Saffordem, 

který ji předal tento dopis.) 

 

Adresát: Iridia Novodnan 

  magyně 

  (doruč jí to osobně, Safforde) 

Odesilatel: MagDr. Rathius Nogerran  

  doktor věd magických 

  Východní akademie, No-Vanyalo, Východní pláně 

 

!! VÝHRADNĚ DO RUKOU ADRESÁTA !! 
 

 Vážená paní Novodnan, 

 z oficiálních zdrojů jsem se dozvěděl o Vaší odvaze a schopnosti. Od Vašeho bratra jsem 

se zase dozvěděl o Vaší morální integritě; kombinace těchto faktorů mě vede k tomu, abych 

kontaktoval právě Vás. Čtěte pozorně, protože budoucnost světa bude možná ležet ve Vašich 

rukou. 

 Slyšela jste někdy o primární matici světa? Pokud ne, přečtěte si prosím tento úryvek 

z knihy „Podstata existence“, která pochází ještě z doby Haedralinů. 

...a vesmír si lze tedy představit jako síť podepřenou právě primární stavební maticí světa. 

Primární matice světa nemá vzhled, hmotnost nebo pozici, ale je nepřímo zodpovědná za 

všechny události. Pozorovat jí, měnit jí nebo s ní komunikovat můžeme dokonce i přímo a to 

pomocí krystalů primární matice, jichž jsme objevili všehovšudy dosud tři. Zajímavá je jejich 

schopnost uzavírat „nezrušitelné obchody.“ Dva lidé s dostatečně vysokou magickou schopností 

mohou do krystalu uložit podmínky a efekt, který by byli sami schopni provést. Primární matice 

světa pak neustále sleduje svět a ve chvíli, kdy jsou dané podmínky porušeny, efekt provede. 

Naučit matici podmínkám v lidských slovech ovšem není snadné a uzavírání takových obchodů je 

velmi riskantní, protože dostatečně mocný kouzelník by mohl být schopen podmínky upravit po 

uzavření (!). I z tohoto důvodu Nejvyšší rada Haedralinů využívání krystalů primární matice 

zakazuje... 

 Je to jenom odhad, ale myslím si, že Baa museli nějaký takový krystal najít a s jeho 

pomocí zrušili planetární štít. 

 Kreegani – démoni – jsou nepřáteli, které neporazili ani prastaří Haedraliné. 

Konvenčními zbraněmi je nemůžeme porazit ani my, to je Vám jasné. Domnívám se, že naším 

nejlepším plánem by bylo se dostat ke krystalu, který použili Baa a s jeho pomocí matici 
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přesvědčit, aby znovu vztyčila planetární štít. Z mých výzkumů jsem pochopil, že je matice 

nadána určitým druhem inteligence a „dostatečně mocný kouzelník“ by s ní mohl „mluvit“. 

 Vy, paní Novodnan, a Váš bratr Safford máte pravděpodobně více magenergie než 

kdokoli jiný, ač nejste ani jeden vysoce trénováni. Nikdy jsem krystal primární matice neviděl, 

nemám žádné tušení, co dělat, až se k němu dostanete, ale jestli na to někdo přijde, jste to Vy 

(Váš bratr ne).  

 Ještě o jednu věc bych Vás chtěl požádat. Až se ke krystalu dostanete a s jeho pomocí 

zachráníte svět, zničte ho (ten krystal, ne ten svět). Staří Haedraliné jejich využívání zakazovali a 

já s nimi souhlasím. Na věc, která nám umožní – ať už jakkoli omezeným způsobem – zasahovat 

do samé podstaty existence prostě nejsme připraveni. Kněží Baa si mysleli, že to zvládnou – a 

všichni víme, jak to dopadlo. 

 V příloze posílám plánek Chrámu Baa a místo, odkud naši mágové cítí vysokou 

koncentraci energie – tam bude krystal. Víc Vám nepomůžu, zbytek je na Vás. 

 Ať Vám přeje štěstí a dohlédněte mi na Safforda. 

 

 MagDr. Rathius Nogerran, 21. dubna 3011 
 

 

TOTO JE KONEC DRUHÉ ČÁSTI. 
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Část třetí: Contegus planar 
Deník: Osobní deník komunikačního důstojníka (2. května) 

(Toto je osobní deník Plafforda Obratného, komunikačního důstojníka na palubě Arianne ze dne 

2. května 3011.) 

 

 Dnes je nejšťastnější den mého života. 

 A ne jen proto, že jsme ubránili Morranovu hlásku, rozdrtili armádu démonů a poprvé 

vyzkoušeli Arianne v akci. Všechno tohle by mě naplnilo euforií na týdny dopředu samo o sobě, 

ale dnes jsem navíc ještě poznal ji. 

 Ale začnu od začátku. 

 Celou noc jsme pracovali a za rozbřesku se Arianne vznesla nad město a odplula směrem 

k nepřátelské armádě. Tentokrát jsem už nebyl v pilotní kabině, nýbrž ve spodním patře u jádra 

spolu s Iridiou. Naším úkolem bylo udržovat v chodu pole neviditelnosti. 

 Být umístěn u jádra není příjemné – ta místnost nemá žádná okna, nevíte, kam loď letí 

nebo zda na vás někdo útočí. A samozřejmě, kdyby byla Arianne zasažena, jádro bude první věc, 

která vybouchne. Ale dnes mi to nevadilo. Za dalších pár hodin v její přítomnosti bych klidně šel 

do bitvy hned znovu. 

 Ale odbočuji. Iridia zneviditelnila loď a letěli jsme ničit šípomety. Prvních pět šípometů 

jsme vybombardovali bez náznaku odporu – ještě, že byly všechny u sebe. Pak na nás démoni ze 

zbývajících šípometů vystřelili. Nezasáhly žádnou kritickou část, ale stačilo to, aby se naše pole 

neviditelnosti zhroutilo. Kdybych byl v jádře s kýmkoli jiným, následovala by asi takováhle 

výměna: 

 

 On: Poručíku Obratný, koukejte to, [CENZURA], rychle spravit! 

 Já: Ano, pane. 

 On: Převeďte výkon z předních děl do jádra, vy líný *CENZURA+! 

 Já: Hned, pane. 

 

 Je to jeden z důvodů, proč nejsem rád sám s vyšším důstojníkem – mohou vás 

beztrestně šikanovat, ale dnes – 

 

 Iridia: Zasaženy fragmenty 2 a 4. Obnovuji pole neviditelnosti na fragmentu dva, vezmeš 

čtyřku? 

 Já: Ano, madam. 

 Iridia: Plafforde, mohl bys převést energii z předních baterií do jádra? 

 Já: Samozřejmě, madam. 
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 Ještě teď si vyčítám, že jsem tehdy trochu neslevil ze své profesionality… Každopádně se 

nám neviditelnost podařilo obnovit a další problém nastal teprve, když nás zasáhl jeden 

z posledních šípometů. Otřáslo to celou lodí, slyšel jsem kolem sebe tříštění skla. Spadl jsem na 

zem a Iridia spadla na mě a pár vteřin jsme se na sebe tiše dívali. Pak se Iridia prudce zvedla a 

vrátila k přístrojům, ale přísahal bych, že ještě předtím se na mě usmála.  

 A tím pro mě den skončil. Samozřejmě jsme ještě museli zničit posledních pár šípometů 

a pak bojovat se samotnými démony, ale zbaveni protivzdušné podpory již proti nám démoni 

neměli šanci. Ostřelovači u 48 kuší Arianne stříleli jednu šipku za druhou a světelné kanóny byly 

naplno rozehřáté po zbytek bitvy. Ještě jsme mrtvé nespočítali, ale je jasné, že bitva dopadla 

silně v náš prospěch – démon nepřežil žádný. 

 Iridia mi pak řekla, že hodlá vzít Arianne přímo do Nejvyššího chrámu Baa, kde prý nějak 

zastaví pekelnou invazí. Ano, zní to sebevražedně, a ano, netuším, jak by mohla uspět, ale 

přísahám, že udělám, co bude v mých silách, abych byl na Arianne s ní. 

 Plafford 
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Zápis z rady: Sebevražedná mise (3. května) 

(Toto je zápis ze zvláštní rady královské armády v Morranově hlásce.) 

 

(…) 

VELITEL: To je absolutně vyloučeno! Vzít si Arianne na bláznivou honbu za artefaktem, který 

vůbec nemusí existovat? Jak se do Chrámu Baa vůbec chcete dostat? 

VELITEL 2: Souhlasím. Jak jsme viděli ve včera, Arianne sama o sobě zvrátila výsledek bitvy. To, 

co musíme udělat, je poslat ji do severních měst, která budou brzy čelit útoku démonů. 

VELITEL: (bouchne do stolu) Ano! Musíme to udělat už jen kvůli tomu, abychom vojákům zvedli 

morálku. Když se do bitvy vloží takový létající koráb… 

KAPITÁN: (ironicky) Chytré, (už ne ironicky) ale co potom – jak hodláme vyhrát válku? 

VELITEL 2: Jakmile zadržíme nepřátelskou armádu, začneme je tlačit zpátky do Chrámu Baa. Pak 

Chrám vybombardujeme a to bude konec invaze. 

IRIDIA: (šeptem) A kde vezmete vojáky? 

VELITEL 2: Co prosím? 

IRIDIA: Já jen… myslela jsem… 

KAPITÁN: Kolik vojáků je v královské armádě? Třicet tisíc? Padesát tisíc? Kolik mají démoni? 

Lepší otázka – kolik budou mít démoni? Naši zvědové hlásí, že démonské město okolo Chrámu 

stále roste a stále další a další démoni proudí skrz. Armáda nám dojde – démonům ne! Musím 

něco udělat nyní! 

VELITEL: Četli jsme vaši zprávu, poručíku Novodnan, ale jste si jistá, že tato primární matice 

existuje? Ba co víc, zda ji dokážete přeprogramovat? 

IRIDIA: Ne. 

SAFFORD: Ano. 

IRIDIA: Saffi? 

VELITEL: Co tu dělá ten kluk?  

SAFFORD: Můj učitel říkal, že ta matice je inteligentní, takže nám bude sama radit, jak jí 

přeprogramovat. 

KAPITÁN: Buď jak buď, tuhle válku nemůžeme vyhrát konvenčními zbraněmi. Zatím jsme 

vyhrávali jen, když bylo překvapení na naší straně a stejně pořád ztrácíme lidi. Tahle akce nám 

dává reálnou šanci na vítězství. 

VELITEL 2: Budiž… ale kdo se na takovou sebevražednou misi vydá? 

KAPITÁN: Bude nám stačit minimální posádka. Pojedu já, Iridia a nejvýše pár tuctů bojovníků. 

PLAFFORD: Já se hlásím dobrovolně. 

KAPITÁN: A nebudeš jediný, synu. Na Arianne jsem vybíral posádku sám, určitě budeme mít 

více dobrovolníků, než budeme potřebovat. 
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SAFFI: Já chci jet taky. 

VELITEL: Pořád si nejsem jistý, že by s tím lord Bouřlivá-Vlna souhlasil, ale přesvědčili jste mě. 

Nebudu vám bránit. 

KAPITÁN: A nebudete zklamán. Tak rozchod a do práce – máme tu svět, který musíme 

zachránit. 

 

IRIDIA: Saffi, v Morranově hlásce to bude určitě mnohem bezpečnější a toto opravdu je 

sebevražedná mise. Ty musíš zůstat tady. 

SAFFI: A pak co? Když zemřeš ty, co budu dělat já? Když selže tvoje mise, nikdo nakonec 

nepřežije. Radši si aspoň vyzkouším Bleskovou bouři, než zemřu. A navíc budete určitě 

potřebovat mojí chytrost a nadupanost. 
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Plakáty: Propagandistické plakáty (30. dubna) 

Prodémonský plakát: 

 
Prolidský plakát: 
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Deník: Saffordův osobní deník budoucího arcimága (6. května) 

20. ledna: Dnes jsem dostal jedničku, když jsem poprvé seslal elektrický blesk a kromě toho 

dokázal vysvětlit, jak funguje. Jsem borec. 

 

24. ledna: Ségra psala, že jde bojovat s kněžími Baa na jihozápad. Ta se má. Já bych se tak rád 

podíval do Chrámu Baa, ale na to si asi budu muset počkat ještě dost let. 

 

5. února: Jsem rozhodnut – budu se specializovat na bleskovou magii. Moc těžké rozhodnutí to 

nebylo, bleskový útok vypadá mnohem hustějc’ než třeba ohnivá koule. Navíc se dá použít i jako 

defibrilátor. 

 

20. února: Blbej test! Koho zajímají Haedraliné nebo Kreegani! Jako bych někoho z nich někdy 

potkal. Spíš bychom se měli učit, jak sesílat rozvětvené blesky, než jaké jsou slabiny démonů 

nebo jak vypadá jejich technologie. 

 

7. března: Poprvé ve svém životě se skutečně bojím. Žije moje sestra? Zapomněla na mě? Ke 

komu budu jezdit na prázdniny? S ní byla vždycky sranda a vždycky věděla, co říct, když jsem 

nevěděl, jak dál. Já ještě nechci být sám! 

 

23. března: A válka přišla k nám. Učitelé i studenti odchází na frontu a zbýváme tu jen my 

prckové. Dobrá zpráva je, že nám bude odpadat hodně hodin. Špatná zpráva je, že nám zbudou 

hlavně teoretické předměty. 

 

30. března: Tak jsem konečně dostal dopis od sestry. Nevypadá to, že by na mě byla naštvaná. A 

vypadá to, že žije. Ale asi nebude moct dorazit sem. Nu což, stejně se nic neučíme – najdu si 

nějaký způsob, jak se propašovat na západ. 

 

15. dubna: Nokappan nám přišel zazpívat Věk umírající naděje. Normálně bychom se mu smáli 

a mysleli si, že je blázen, ale dnes bylo ve třídě ticho. 

 

20. dubna: Naučil jsem se zajímavé kouzlo, nemůžu se dočkat, až ho použiju, i když učitel by asi 

nebyl rád: 

 BLESKOVÁ BOUŘE – „Stormus Elektrikus“, vyžaduje cca 3 kQ magenergie; vyvolá černé 

mraky, z nichž budou sršet blesky. Blesky budou mířit na organické cíle. Nedoporučuje se použít 

uvnitř. Toto kouzlo nepatří do rukou dětem. 
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2. května: Poprvé jsem byl v blízkosti bitvy a sestra trvala na tom, že zůstanu uvnitř pevnosti! A 

to jsem jí donesl ten dopis! Každopádně, když se teď chystá letět do toho Chrámu Baa, beze mě 

už tam nepůjde! 

 

6. května: Chrám Baa je na dohled. Dnes použiju bleskovou bouři. 
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Komiks: Bitva o Chrám Baa (6. května) 
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Komunikační log: Rozhovor s primární stavební maticí světa (6. května) 

 

SAFFORD: Myslíš, že už je komunikace zapnutá? 

IRIDIA:  Já nevím. Ale žádná tlačítka tu nejsou. 

SAFFORD: Takže stačí mluvit? 

IRIDIA:  Komunikace by měla být obousměrná. 

SAFFORD:  Je to vůbec ta matice? 

IRIDIA:  Myslím, že jo. 

SAFFORD:  Tak začneme. Hm… ahoj? 

IRIDIA:  Myslím, že to nebude komunikace ve formě rozhovoru. 

MATICE:  Buďte zdráva, magyně Novodnan z Královské akademie. 

MATICE: Ahoj, Safforde. 

MATICE: Z jakého důvodu kontaktujete primární matici? 

SAFFORD: Jak víš, kdo jsme? 

IRIDIA:  Saffi, to je blbá otázka. 

MATICE: Já jsem existence. Jsem svět. Jsem vesmír. Jsem minulost i přítomnost. Jsem  

  vaše brnění, jsem kouzla, která jste se naučili, a jsem i vaše Chůze po chodbách  

  Chrámu Baa. 

MATICE: Jsem vším a zároveň nikým. 

MATICE: Je to komplikované. 

IRIDIA:   Přejděme k věci – matice, prosím zabij všechny démony. 

MATICE: Tato akce není možná. 

MATICE:  Jsou Iridia Novodnan a Safford Novodnan teoreticky schopni zabít všechny  

  démony? 

MATICE: Ne, to nejsou. 

MATICE: Tedy ani já tak nemohu učinit. 

SAFFORD: Zkusme na to jít přes ten nezrušitelný obchod. 

IRIDIA:  Uzavřeli kněží Baa přes vás obchod s démony? 

MATICE: Odkazujete se na smlouvu mezi Církví následovníků jediné pravé cesty Baa a  

  Kreeganským pekelným podsvětem? 

MATICE: Tuto smlouvu porušil ŽADATEL, když 23. února nedodal 7  lidských obětí. 

MATICE: Matice tedy v souladu se smlouvou zrušila planetární štít. 

SAFFORD: Tak obnov planetární štít! 

MATICE: Tato akce není možná. 

MATICE: Jsou žadatelé schopni sami obnovit planetární štít? 

MATICE: Ne, nejsou. Démoni hlídají ovládání. 

MATICE: Tedy ani já ho nesmím obnovit. 

IRIDIA:  Už nemáme moc času. 
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SAFFORD: Musíme vymyslet něco, co bychom byli sami schopni zvládnout. 

IRIDIA:  A k čemu potom potřebujeme matici? 

SAFFORD: Matice to provede okamžitě. 

IRIDIA:  To je fakt. 

SAFFORD: Matice, jaké podmínky museli splnit démoni? 

MATICE: ZLO muselo každý den nepřesunout více než 100 kg hmoty nebo 10 kQ energie  

  do materiální roviny. Dále muselo dodat 3 200 000 kQ energie nejdéle 45. den  

  od začátku smlouvy. Dále muselo dodat několik přístrojů. 

IRIDIA : Já… mám nápad. 

SAFFORD: Já taky! Zničit matici a jít hledat ovládání planetárního štítu. 

IRIDIA:  Ne… Jestli bude fungovat můj, tak to bude mnohem lepší. 

SAFFORD: Tak dělej. Zbývá nám tak pět minut. 

IRIDIA:  Matice, co je to kiloquad? 

MATICE: Kiloquad je jednotka magické energie. Je to 1000 quadů, přičemž jeden quad je 

  množství energie potřebné ke zvednutí jednoho kilogramu soudržné hmoty do  

  výšky jednoho metru. 

IRIDIA:  Udělej, že 1 kiloquad je jen 500 quadů. 

MATICE: Byli by Iridia a Safford schopni změnit definici kiloquadu? 

MATICE: Iridia má dostatečný vliv na Královské akademii. 

MATICE: Safford by mohl protlačit její návrh na Východní akademii. 

MATICE: Ano, byli by toho schopni. 

MATICE: Jeden kiloquad je nyní 500 quadů. 

MATICE:  Pozor! Zaznamenávám nesrovnalost v historii. 

MATICE: Jakou nesrovnalost? 

MATICE: Dne 14. ledna poslalo ZLO skrz portál na zem 9760 quadů energie, tedy 19,5  

  kiloquadu. Smlouva měla být zrušena ve prospěch ŽADATELE. 

MATICE:  Byla smlouva zrušena ve prospěch ŽADATELE? 

MATICE: Ne. Zruším ji tím způsobem tedy nyní. 

MATICE:  (pomlka) 

MATICE:  Planetární štít obnoven. 

MATICE: Počet démonů na tomto světě je nyní nula. 

SAFFORD:  Jsi dobrá, ségra. 

IRIDIA:  … Zvládli jsme to. Teď ještě poslední věc, jak chtěl Nogerran–  

SAFFORD: Můžu? 

IRIDIA:  Můžeš. 

SAFFORD: Arrus elektrikus! (Elektrický blesk.) 

 

[Krystal byl zničen elektrickým přetížením.]  
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Hlášení: Invaze č. 2407 (7. května) 

Cíl: materiální rovina, planetární souřadnice 1X01P02 

 

 

  

 

 

  

 Ó mocný Lucifere, 

 přes 24 hodinami jsme ztratili veškerý kontakt se světem, který jsme dobývali. Poslední 

informace mluví o velké létající lodi, kterou serviferové sestřelili nedaleko Chrámu Baa. Z lodě 

pak ale vyšlo elitní útočné komando, které zamířilo přímo do Chrámu. Je rozumné 

předpokládat, že byl znovu vztyčen planetární štít a vzhledem k tomu, že již více než den 

nemáme žádné nové informace, je nepravděpodobné, že by se štít podařilo ještě znovu shodit – 

navíc to nikdo ze serviferů neumí. 

 Ó mocný, nevíme, zda útočníci stále žijí a pokud ano, zda se jim podaří bez posil dobýt 

tento svět. Buď jak buď, další lidské mozky – a s nimi generickou energii – již čekat nemůžeme. 

Naše nové projekty tedy budou muset počkat. 

 A ohledně těch projektů, ó mocný, některé budou muset počkat ještě déle. Když byl 

obnoven planetární štít a přerušeno spojení, zpětné zásobníky přenosové brány se přetížily přes 

kritickou úroveň – a následný řetěz explozí zlikvidoval dvě třetiny našich průmyslových center. 

Očekáváme, že je dobudujeme do původního stavu za 160 let. 

 Ó mocný, závěrem navrhuji zvolit za cíl příští invaze jinou planetu. 

 

 Altifer  

NEÚSPĚCH 
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Píseň: Malí hrdinové (27. května) 

(Tuto píseň sepsal bard Nokappan a poprvé ji ukázal světu na nově ustanovený Den oslavování 
rodiny Novodnan – spasitelů světa.) 
 
Přišel mrazivý únor a s ním kreeganská zlost, 
že už míru a štěstí prý jsme měli dost. 
 
Kdyby vyhrál Lucifer, náš rod by vyhynul, 
plachtu naší smrti zármutek by vypnul. 
 
Na palubě Arianne malí hrdinové, 
Safford a Iridia, nám dali sny nové. 
 
A všichni rohatí najednou sesuli se na zem, 
jejich těla budeme pálit týden za týdnem. 
 
Jejich pulzní meče v kuchyni užijeme, 
teď začala doba míru, západ obnovíme. 
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Videonahrávka: Epilog (11. ledna 3013) 

 

 Je vidět malá magická laboratoř s omítnutými stěnami, z níž vedou troje dveře do 

přilehlých místností. Laboratoř je dobře osvícena několika stropními lampami. Skrz okno jsou 

vidět dvě létající lodě – Naděje a Potokrok – plovoucí nad zasněženými střechami Ainetiru. U 

pracovního stolu sedí Iridia skloněná nad svými zápisky v tlustém sešitě. 

 „Iluzionární zdvojení využívá lehkou magenergii,“ mumlá si Iridia, „řízený blesk je také 

lehká magie. A sešlu-li obě kouzla najednou podle Strómerova koeficientu,“ otočí stránku a 

něco naškrábe na papír, „ano! Mohla bych zdvojit i rychle se pohybující blesk. U všech mrtvých 

démonů, tohle se bude Saffimu líbit.“ 

 Otevřou se dveře z chodby a vstoupí Safford s batohem na zádech. „Zdar, ségra. Co 

Plafford?“ 

 Iridia se zamračila, „co s ním?“ 

 „No, už jste spolu dva roky. Neměli byste třeba mít děti nebo tak něco?“ 

 Iridia se začervená a zdvihne hlavu od sešitu: „Je trochu těžký mít děti s vojákem, který 

je pryč na misi. Ono dělání dětí vyžaduje kontakt. A pak…“ 

 „Vždyť je támhle,“ Safford ukáže na jednu z létajících lodí za oknem, „a on je Plafford 

fakt borec. Kdybych já měl možnost mít děti s pilotem létající lodě, tak bych vůbec neváhal.“ 

 „Jsi kluk, Saffi, a je ti čtrnáct.“ 

 „Já vím. A svět jsem zachránil ve dvanácti, to je o devět let dřív než ty.“ 

 Iridia skloní hlavu. „Nezachránili jsme celý svět.“ 

 „Ne, ale zachránili jsme většinu a to je pořád víc, než může říct kdokoli z mých 

spolužáků. Mimochodem jsem dneska dostal další tři jedničky.“ 

 „Od té doby, co tě přesunuli z Východní akademie sem do Ainetiru, se tvůj prospěch 

dost zlepšil.“ 

 „To jo, i když se bojím, že mi učitelé tady dávají jedničky jen proto, že jsem jim zachránil 

život. Ale zas tolik mi to nevadí, protože tu aspoň můžu být s tebou.“ 

 Iridia se usměje, „díky. A teď – pomohl bys mi s jedním pokusem? Chci zkusit seslat 

trojitý blesk s iluzorními kopiemi.“ 

 Safford upustí batoh a rychle přiběhne. „Cokoli budeš chtít. A budu se to moct taky 

naučit?“ 

 „Jistě. Přines mi ze skladu magnetit s lehkou energií. Deset kiloquadů – podle nové 

definice.“ 

 Safford odběhne stejnými dveřmi, jakými vyšel. 

 Iridia povzdechne, pak se otočí a vykloní z okna. Podívá se na město zalité září 

zapadajícího slunce a pak na kotvící Naději. 

 Usměje se. 
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TOTO JE KONEC TŘETÍ ČÁSTI. 

 

 

 

 

FIN



 

Poznámky: 
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Napsal Petr Hudeček, dokončeno 31. března 2012 ve věku 19 let.  
 
Otázky ke kontrole četby: 
(na tohle se chci zeptat lidí, kteří to přečtou) 

1. Co je to Baa? 
2. Kdy jste pochopil, že se bude jednat o válku démonů s lidmi? 
3. Která vlastní jména si pamatujete? 
4. Kdo je to kreegan? Kdo jsou Haedraliné? 

 
5. Vracel jste se někdy k dokumentům, které jste již přečetl poté, co jste dostal nové 

informace v nových dokumentech? 
6. Co všechno jste přeskočil (obzvl. v technických specifikacích Arianne a v De varietis 

magienergetis)? 
7. Myslíte si, že by bylo lepší postavu Plafforda (důstojníka z poslední části) vyřadit úplně? 
8. Které tři dokumenty se vám líbily nejvíc?


