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Aeternitas

A je tu Nový rok. Věřím, že to bude úžasný rok.
Očekáváme hodně věcí a jsem zvědavý, které z toho se i
splní.
Jen tak z kraje. Sonda New Horizons, dlouho
očekávaná vesmírná odysea, má konečně po mnoha letech
dorazit k Plutu. Pluto ještě nikdo neviděl. Všechny
obrázky jsou buď velikostí několika málo pixelů z HST
nebo jen malovánky umělců. Ke konci tohoto roku
budeme mít tu možnost zjistit, jak to na Plutu opravdu
vypadá.
Další z věcí, co nás čeká, jsou mody nás Temných
mágů. Kdy vyjdou? Datum vám zatím neprozradím, ale
jsme blíž vydání, než si dokážete představit. Ještě je třeba
sice hodně věcí dodělat, ale to, co na vás čeká, je vsktuku
velkolepé.
A v neposlední řadě náš nejmenší Temný mág,
Sebin z bažin Veliký, hlava pomazaná, tělo posvátné, z
boží vůle král ... a ještě mnoho superlativů, jak to králové
mají, dosáhne jednoho roku. To je jeho první životní
jubileum. To druhé bude, až spustí Gothic. :)
No není to úžasné, co nás čeká? A bude toho určitě
ještě víc. To jsem jen načnul špičku ledovce, ale tam dole,
hlouběji, mezi podivným zatuchlým dnem, se něco ve
stínech skrývá ...
Bohužel mám ale i neblahé zprávy. Plánovaný
vánoční speciál nevyjde. Vlastně už to víte, protože o
vánocích nevyšel. Z technických důvodů jsme ho odložili
na příští vánoce. To aby to bylo napínavější. V každém
případě můžete si za domácí úkol přečíst aspoň napínavý
spaciál Atmucoicon, který jako jediný jsme vydali, ale
nejen právě proto stojí skutečně za to.
Tak milí čtenáři. Přeji vám nejen úžasný Nový rok,
ale i zajímavé temné čtení.

AETERN I TAS, šéfredaktor.
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. . . Jediný profesionální
modařský tým Gothicu v
České a Slovenské
republice . . .

THE DARK M AGES M OD TEAM
ČEŠTÍ A SLOVEN ŠTÍ M ODAŘI
http: //darkforests. info/forum/viewtopic. php?f= 1 5 &t= 71 5
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ROZH OVOR S
RAVEN OM

Koláč
Interview

by Koláč

Koláč

Raven_the_MAD

Zdravím vás milí čitatelia DFF Times v
Ani se přesně nedá určit, co mě k tomu
našom prvom čísle v kalendárnom roku 2015! No vedlo, zajímal jsem se tu dobu hodně o
a nové novoročné číslo začneme štýlovo s
programování, ale svět webů pro mě není dost
nováčikom! Vitaj Raven_the_MAD, tak na
velký.
začiatok pozdrav divákov, predstav sa im, a
povedz nám niečo o sebe! (môžem napríklad
Koláč
krstné meno, vek, záujmy, školy, životné ciele)
No a vedel by si nám popísať akú úlohu
teraz presne v tejto skupine vykonávaš, a aké sú
Raven_the_MAD
vaše najbližšie plány?
Zdravím čtenáře, říkají mi Raven nebo
ForeverLone, jsem z Písku, kde taky studuji na
Raven_the_MAD
gymnáziu.
Vykonávám funkci skriptaře, píšu teď
dialogy s NPC podle zadání, která dostanu od
Koláč
Darka nebo Kaisera. V plánu máme samozřejmě
Gymnazista, nuže sme dvaja. Takže Raven dokončení projektu...
na uvoľnenie taká jednoduchšia otázka, aké sú
tvoje záľuby, čo rád robíš vo svojom voľnom čase
Koláč
a patrí medzi tvoje záľuby aj DarkForests?
No a aké sú tvoje prvé pocity z
pripravovaného projektu, myslíš že má šancu
Raven_the_MAD
preraziť a upútať na seba pozornosť, napr. v
Mam mnoho zálib, hodně času trávím u pc, konkurencií silných poľských či nemeckých
kde hraju CS, dotu a hlavně skriptuju, píšu stránky módov?
atd. No a pokud nejsem na pc, tak bud' kreslím
nebo hraju Magic.
Raven_the_MAD
Mod je určený pro hardcore fandy Gothica
Koláč
(tak to teda vidím já), faktem je, že dneska už jiní
O hre magic som ešte nepočul, ale nevadí. fanoušci nejsou, Gothic vždy vynikal skvělou
No už si spomínal že rád scriptuješ, ty si vlastne atmosférou a myslím, že strašidelná a uvěřitelná
najnovší člen skupiny DM (Temných mágov),
atmosféra je jedna z předností našeho projektu.
opíš nám ako si sa do tejto skupiny dostal a čo ťa
k tomu viedlo?
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Inu držím palce snáď bude úspešný! No
ďalšia otázka smeruje k tomu, ako si sa vlastne na
fóre DFF ocitol, predsa len okrem mňa tu už dlho
nijaký výraznejší nováčik istý čas nebol (tým sa
nechcem chváliť ) , ako si vlastne narazil na DFF?
Raven_the_MAD

Koláč
Interview

Koláč

Dobre ty si vysnené dieťa každého rodiča,
ver mi. No, ale k veci vravíš že veľa času tráviš u
PC (aspoň som si to tak domyslel) je možné že
niekedy v budúcnosti sa chceš po maturite
venovať nejakej vysokej škole s týmto
zameraním?

Už nejaký čas jsem znal darkforests.info,
Raven_the_MAD
kam jsem chodil hlavně kvůli modding wiki. No a
Určite mám v úmyslu se dále věnovat
jednoho hezkýho večera mi neunikla Aetova
programování. Zatím ale nevím, kam půjdu na
nabídka na vstup do Dark mages. A tak jsem se
školu dál, a jestli vůbec.
ocitl na foru a hned poté i v Dark mages.
Koláč

Ako presne ťa Aet kontaktoval a čo ti
povedal?
Raven_the_MAD

Koláč

Moja ďalšia otázka je, ako vlastne vznikol
tvoj nick, je mi jasné že Raven nepochádza len z
prekladu slova havran, ale z populárnej NPC z
Gothicu, ale čo ten zvyšok?

Nijak mne nekontaktoval, teda já bych to
Raven_the_MAD
tak nenazval, cituji: "I am looking for people to
Raven není od hlavního padoucha G2
join my modding team. If you have some skills or datadisku,
je to z dob, kdy jsem hrával dotu v
at least a taste, write in whatever language" z
jednom teamu, každý jsme měli nickname podle
darkforest.info post o projektu Tenebris.
zvířete. No a já si vybral havrana, těžko říct, jak
se k tomu dostal ten zbytek.
Koláč
Aha, takže ťa vlastne upútala pozvánka pre
Koláč
nových členov.. Nuž keď sme tento článok písali
No tak to je vážne šokojúce, nuž aspoň som
okrem toho že som bol riadne prepracovaný, bolo tú otázku
nepokladal zbytočne. Ja ibaže som to
dva dni pred Vianocami, ako ty bežne sláviš
fakt nečakal. Keďže nový rok je hlavne o
Vianoce a na aké zvyklosti si potrpí tvoja
predsavzatiach, ktoré ja nikdy nerobím, máš v
família...?
pláne nejaké urobiť, alebo nejako zlepšiť svoj
život tým že začneš robiť niečo čo si predtým
Raven_the_MAD
nikdy nerobil?
Nějak tak normálně, hlavně, že je volno. Je
to moc stresu a tak, já radši klid.
Raven_the_MAD
Předsevzetí si nedávám. Vím proč.
Koláč
Takže žiadne špeciálne zvyky
Koláč
nedodržiavate som right? No a čo je také tvoje
Dobre, z teba toho veľa nedostaneme. Tak
najvytúženejšie prianie k Vianociam? Máš niečo niečo oddychovejšie,
akú hudbu počúva taký
čo by ťa potešilo najviac?
tajnostkársky človek ako ty? Rock, pop, rap,
operu, a uvedieš prosím aj nejakých interpretov?
Raven_the_MAD
Nemám, opravdu.
DFT No.9 | leden 2015
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Mezi moje oblíbené interprety patří Billy
talent a System of a Down, ale rád poslouchám
soundtracky z her, např od KaiRa.
Koláč

Koláč
Interview

Koláč

O.K. a čo tvoj názor na DFF, ako celé
fórum? Už máme cez 2 roky, myslíš že vydržíme
aspoň ešte dekádu, alebo že má Aet pravdu a DFF
je eternal?

Simply fan of Gothic. Predpokladám, že
Raven_the_MAD
medzi tvoje najobľúbenejšie hry patria rpg-čky čo
Netroufám si odhadovat jak dlouho vydrží,
ťa na nich najviac fascinuje?
každopádně je fajn a divím se, že je tu tak málo
lidí.
Raven_the_MAD

Předpokládáš špatně, nejradši mám
strategie, a tedy strategické prvky ve hrách. Na
RPGčka samozřejmě nenechám dopustit, rpgčka
vypráví často zajímavý příběh a to je prostě fajn.
Koláč

Koláč

No vlastne odhady sú mnohom vyššie než
ľudia, ktorý sa účastnia GD a sú súčasťou skupín.
A čo si myslíš, mám DFF úspech ako viacjazyčné
fórum?

Tak nevyšlo to s Havranom, rpg, ale tak do
Raven_the_MAD
tretice všetko dobré, predpokladám že si veľký
Šanci má, ale zatím tu nikoho trvale
fanúšik Gothicu, keď už robíš doň modifikácie, nevidím. Problém je v tom, že sice se Aet a
čím ťa najviac upútala táto hra a ako si sa k nej
všichni ostatní snaží psát důležité věci anglicky a
dostal?
zbytek československy. Když se nad tím
zamýšlím pomohlo by přesunout sem nějakou
zahraniční skupinu.
Raven_the_MAD
G je skvělý ve všech ohledech, vypráví
přiběh, který tu ještě nebyl atd. Navíc v Gothicu je
Koláč
hráč svazován dějem, cítí, že může jít kam chce,
Tak nápad to zlý vôbec nie je, práve naopak
pokud se tam ovšem dokáže probojovat, myslím, je to skvelá myšlienka, pomohlo by viac
že je to právě obtížnost, která si mě získala. Navíc komunikovať zo zahraničnými fórami, tak ako v
je prostě jedinečný, už si moc nepamatuju jak
prípade DFF Times ktoré Aet vyvesil na ruské,
jsem se ke G dostal, myslím, že mi ho doporučil nemecké, či poľské stránky, avšak ten nie je
nějaký známý.
takpovediac bilingválny že by bol aj v angličtine,
alebo iných cudzích jazykoch a používanie
Translatoru nie je veľmi záživné takže pre
Koláč
Nuže ďalšia otázka bude smerovať na tvoj zahraničných čitateľov to veľmi veľký požitok
názor, ako vnímaš asi najkontroverznejšiu postavu neprináša. Ale aspoň sa im to páčilo vizuálne ako
celého fóra - Kaisera? Za ten krátky čas čo si tu, tam spomínali, i keď požiadavky na preklad do
angličtiny sú zatiaľ nesplniteľné... V prípade
aký názor si si naňho vytvoril?
skupiny je to už iná káva, väčšina z nás tu vie
anglicky a komunikácia by bola viac-menej
Raven_the_MAD
Kaiser, zatím nevím je to takový... prostě bezproblémová a vieme vytvoriť silné prostredie a
dobré podmienky pre prácu komukoľvek. Nuž a
Kaiser
moja ďalšia otázka sa tiež týka cudzích jazykov,
aká je tvoja znalosť angličtiny, popr. iných
jazykoch?
DFT No.9 | leden 2015
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Koláč
Interview

Koláč

Tak angličtinu ovládám dobře, vidím jí v
podstatě všude. Taky máme na gymplu němčinu,
ale tu nemám moc v oblibě

No ja o Písku viem, že tam máte slušné
futbalové mužstvo, ináč aj som vlastne z piesku, v
meste kde bývam je mestská časť zvaná Homok
(najbohatšia časť mesta ) a to znamená v preklade
z ugrofínčiny piesok. Nuž a medzi posledné
Koláč
Tak ja nemčinu mám pre zmenu vo väčšej otázky taktiež patrí otázka aké parametre by mal
obľube než angličtinu, ale je jasné že angličtinu si tvoj vysnený počítač/notebook, keďže ako
osvojíš rýchlejšie, keďže je ako si vravel všade... programátor by si určite potreboval niečo
No a ďalšia otázka znie, aký máš názor na časopis kvalitnejšie...
DFF Times, či si myslíš že má sľubnú budúcnosť
a či si ho vôbec niekedy pred týmto interview
Raven_the_MAD
stiahol?
Jako programátor spíš potřebuju pc, se
kterým budu moct jenom programovat, resp. na
něm nic jinýho nepošlape
Raven_the_MAD
Ano stahol 3 čísla.
Koláč

Koláč

A vedel by si povedať jeden konkrétny
model, lepšie aj s parametrami?

No a skús nám povedať, čo ťa na ňom
najviac upútalo a či si myslíš, že je to kvalitný
časopis? Očakávam kladnú odpoveď keďže tento
Raven_the_MAD
rozhovor bude vidieť celá redakcia z ktorej sú
Na nic jsem se nedíval, nemůžu si to dovolit.
väčšina tvoji kolegovia z DM (Dark Mages), ale
samozrejme už si nás pár krát silno prekvapil tak
Koláč
prečo to nezaklincovať teraz?
Vtom prípade to nechaj tak. No a posledná
otázka je, čo by si rád odkázal čitateľom nášho
Raven_the_MAD
časopisu a prosím rozpíš sa, nech je tento
Asi nejsem v pozici kde bych mohl hodnotit rozhovor aspoň trochu dlhší.
časopis, či jiný text.
Raven_the_MAD

Tak tímto bych se chtěl se čtenáři rozloučit
Dobre chápem to, istota je neodpovedať
a popřát jim mnoho úspěchů v novém roce 2015 a
ako naštvať istých kolegov. (Sranda) Nuž a než sa další hezké chvíle při čtení časopisu a Darkforests
dostaneme ku koncu, dosť populárny je tu aj topic fora, přeje Raven_the_MAD.
o športe, aký je tvoj vzťah ku športu a hrávaš,
alebo aspoň niekedy nejaký sleduješ?
Koláč
Inu ďakujem ti a ešte v mene celej redakcie,
Raven_the_MAD
ti prajem veľa úspechov, požehnania, pokoja,
No pokud se počítá e-sport tak sem veliký lásky a hlavne všetko dobré jak v skupine
sportovec . Dřive jsem sledoval sport řekněme
DarkMages tak aj v osobnom živote! No a milí
průmerně, ale nějak mne to omrzelo.
čitatelia ja vám ešte chcem oznámiť, že KDK
predsa nebude v danom špeciály a ani v prvom
januárovom (leden) čísle z technických dôvodov,
preto nás ospravedlňte a pokúsime sa to napraviť
čo najskôr v budúcom kalendárnom roku!
Koláč
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Darkeniuss
Gothic módy

by Darkenius
Tak a je to tu. Kontroverzní mod, na jehož
recenzi jste netrpělivě čekali.
Mod vytvořil modařský ruský tým jménem
Kamrades. Odehrává se v moderní době na
nějakém tajném souostroví, které je propojeno
lanovkou a velkým mostem. A jelikož na něm
vlaje vlajka SSSR, tak by se to dalo považovat za
ruské soustroví v apokalyptické době. Vy se jako
dobrovolný americký agent pod velením agenta
Busche (ten chlápek vypadá jako George Bush,
bývalý prezident USA) se vydáte na onen ostrov,
kde máte zajistit zbraně hromadného ničení, aby
nebyly použity ke špatným záměrům. Dá vám
2000 dolarů na cestu a doletíte na ostrov balonem.
Vtom začne hrát hudba z Mission Impossible a vy
uvidíte letět kolem Batmobil.
Když dorazíte na ostrov, zjistíte, že tam
prakticky není nic normálního. Nejprve vás
překvapí holografická ženská jménem Simone a
potom jeden úchylný zloděj s robertkem, který
vám sebere všechny peníze, které jste od Bushe
dostali. Hlavně se nelekněte exploze v minovém
DFT No.9 | leden 2015

poli, až dostanete nekalý nápad se dostat k tanku
uprostřed, kde je helma německých vojáků Nazi.
U silnice narazíte na místní sebranku, kde si
můžete ochočit a vytrénovat psa nebo také
gamblit. Místní plakáty působí velmi legračně a
docela uráží známé osobnosti. Hraje tam i ruská
hudba, zřejmě jejich hymna a další songy např. o
marihuaně, hip-hop a takové ty starší z
černobílých filmů. Tu a tam narazíte na
splašeného polonahého sprintera, který se vás
lekne a zařve, že jste démon nebo co.
Poté najdete tábor o dvou panelácích, kde
se to v noci hemží zombíky. Místním správcem je
tam překvapivě Herrscher s tváří Putina,
současného ruského prezidenta. Pak jsou tam i
další ruské celebrity jako Sluschenko, Petrovich,
Ivan Helsing a další. Dokonce v jedné jeskyni se
ukrývá Sadám Hussain, který si opéká maso a
nehorázně se u toho směje (asi má nekalé
úmysly).
Třešničkou na dortu je pak čaroděj Gendalf
(Gandalf z Pána Prstenů), který vás zmenší a vy se
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tak budete moct brodit tam, kam jste v původní
velikosti neměli přístup. ;)

Darkeniuss
Gothic módy

Jakákoliv shodnost s postavou není
náhodná a je čistě úmyslná. Distribuce tohoto
šílenství je striktně
Featury:
pro otrlé. Autoři si rezervují právo poslat každému
-Originální atmosféra, která se ani náhodou
hráči jednu láhev piva. :)
nehodí do stylu hry Gothic
Pozor, mod obsahuje sex, násilí a sprostá
-Šílený humor, questy parodující filmy, události ze slova!!! Slabé jedince to může negativně ovlivnit.
života, vtipy
Pokud vás už nebaví hrát typické Gothic
-3 nové lokace
mody, pak vám bezprostředně doporučuji zahrát si
-Dva druhy střelných zbraní - lehké (pistole,
tento mod. Je k dispozici, kromě původní ruštiny,
puška) a těžké (granátomet, plamenomet)
také v němčině a v polštině. Plánuje se překlad i
-Různé přilby, klobouky a čepice
do angličtiny.
-Zbraně na krátkou vzdálenost (lahve, pálky)
-Nové itemy
-Karikatury postav (politici, popové hvězdy,
filmové hvězdy)
-Nové monstra
-Ve hře je také více než 50 questů a více než 100
NPC
-Více než jen 30 hodin hraní

DFT No.9 | leden 2015
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Darkeniuss
Gothic módy

Po načtení nové hry se setkáte s agentem Buschem, který vás seznámí s misí Zajistit zbraně
hromadného ničení na jednom nejmenovaném pravděpodobně ruském ostrově.

Let balonem se autorům orpavdu povedl a to dokonce i s přistáním.
- 13 DFT No.9 | leden 2015

Wanderer

THE DARK FORESTS TIM ES
http: //times. darkforests. info/

Darkeniuss
Gothic módy

Holografický aparát jménem Simone, přes kterým se kontaktujete s ústředím Interpolu.

Tady sídlí naše místní ruská sebranka. Toho psa, kterého tam vidíte si můžete koupit a trénovat.
- 14 DFT No.9 | leden 2015

Wanderer

THE DARK FORESTS TIM ES
http: //times. darkforests. info/

Pěstírna marihuany jistého Vladimíra Bílého a jeho elitní ochranka.

Hledaný knihomol, kterému musíte zajistit novou identitu.
- 15 DFT No.9 | leden 2015
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Autobusové nádraží, na kterém nezastavil autobus už roky.

Tábor nebo rezidence, ve které je noční invaze zombíků.
- 16 DFT No.9 | leden 2015
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Německý letoun sestřelen.

Třeste se, nejhorší diktátor a terorista je zpět.

DFT No.9 | leden 2015
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Risen 3, druhé dojmy

Vaana
Risen

RI SEN 3
DRU H É DOJM Y
by Vaana
Ahoj milí čtenáři. Dneska bych vám chtěl
znovu zrecenzovat Risen 3. Nikoli ne herní
mechaniky, ale už trošku pokročilejší (mírnou)
fázi hry. Ve hře máte 3 frakce, ke kterým se přidat.
Lovci démonů, voodoo piráti a strážci. Já se přidal
ke strážcům. Každá frakce vám změní podobu
vaší postavy. Mě hra přidala okulár. Podle toho,
do jaké frakce se přidáte, dostáváte úkoly, např.
přinést magické krystaly pro mágy. Nudit se určitě
nebudete, protože se na vás hned po příjezdu do
první lokace sesype hromada úkolů.
Pokud jde o DLC:
V DLC Adventure Garb: Oblečení se vám
zničehonic znovu objeví v inventáři potom, co
odplujete z Crab coast.
DLC Fog Island : Zdrželo mě asi nejdéle.
Hlavní úkol je pomoct Inkvizici (trošku ironie,
když se já přidám ke strážcům kteří nenávidí
inkvizici) tím, že vyčistíte ostrov od Soul Eaterů z
podsvětí. Také můžete pomoct duchovi staříčkovi,
který vám zadá úkol hledat různé indície k
tajemství, ale víc si již zjistěte sami při hraní.
DFT No.9 | leden 2015

DLC Uprising of the Little Guys: Se vrátíte
na ostrov zlodějů z Risen 2 (recyklovaný obsah
jako DLC?), kde máte pomoct gnómům znovu
získat ostrov. Tohle DLC mě asi po 30 minutách
hraní omrzelo. Protože vyvraždit tábory goblinů je
očividně jediný úkol, co toto DLC nabízí. Toť je k
DLC vše.
Pravděpodobně budou další DLC, protože
je Risen 3 Titan Lords první edicí. Už jenom ta
první edice vypovídá o tom, že na Risenu 3 budou
ještě trochu Piranha Bytes dělat. Jinak v této první
edici je hra a všechny DLC + skvělý soundtrack, u
kterého je přibalena nádherná tištěná mapa.
Další věc, kterou bych chtěl také trochu
zrecenzovat, bude čeština (pravděpodobně v
dalších dojmech), na které zatím pracuje
překladatel Farflame a jeho skupina.
Výsledek: Risen 3, i když přes některé
nedostatky, je dobrá hra. Moje hodnocení vám
povím až hru dohraji. Pěkně strávený čas u Risen
3: Titan Lords a zatím ahoj.
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Darkenius
DFF

SH RN U TÍ ZA M ĚSÍC
PROSI N EC

by Darkenius

Tentokrát jsem to vzal já, Darkenius,
protože Kaiser stávkuje a Koláč je extra vytížený,
dalo by se říct i přetížený jako můj systém
Windows XP, který se zadrhává v jednom kuse,
lol. Máme tu nový rok 2015 a novoroční díl
časopisu The Dark Forests Times.
Měsíc prosinec byl velice divoký měsíc, už
jen proto, že byly vánoce a taky proto, že my,
Temní mágové jsme měli hodně práce skoro se
vším. Také polovinu měsíce volna, kterou jsme na
to využili.
A začneme tím nejpodstatnějším. Na modu
Tenebris děláme, co nám síly stačí, obětujeme
tomu spoustu času, objevujeme spoustu nových
funkcí a nápadů, z kterých by vám doslova
vyletěly oči z důlků. Práce je hodně a ještě nám
bude dlouhou dobu trvat než mod dokončíme.
Každopádně doufejme, že rok 2015 bude
datumem vydání. Čeká nás ještě dlouhá cesta,
spousta překážek a další nástrahy, které by se
popsat slovy prostě nedaly.
V redakci The Dark Forests Times se jakž
takž držíme, občas se někdo s někým nesnese, ale
to se stává. Nicméně, Aetovy Stíny bohů a moje
recenze modifikací či Kaiserovy recenze na různé
hry jsou věci, na které se můžete těšit v každém
dílu.
U gildy Překladatelů se toho moc nedělo,
členové moc aktivní nebyli a tak jsem se odhodlal
přeložit Dark Sagu sám, pomocí Diakreionu se mi
to povedlo dotáhnout alespoň do té strojové
češtiny. Nicméně ještě je potřeba tu češtinu
poupravit do normálu, zabalit a publikovat. Věřte
mi, že to není žádná legrace se s tímto takhle
DFT No.9 | leden 2015

patlat, ale co jiného mi zbývá. Vedu celou gildu
sám a hrozí to, že možná brzy spočine do stádia
mumifikace. Držte mi palce, aby ještě nějakou
dobu vydržela.
Vaana se po dlouhé době ozval a ukázal
nějakou novinku ve své gildě The Developers.
Kromě toho, že postuje novinky o Risenech, tak
dělá na 2D hře s názvem I Need Money a The
Fallen World. Já osobně jsem fanda do takových
her, tak držím Vaanovi palce, at' hry dotáhne do
zdárného konce.
Ostatní gildy se drží na mrtvém bodě.
Dyriana tento rok čeká maturita. Bude to
mít velice náročné, proto mu držíme palce, at' to
zvládne. Každopádně mu přišla nabídka z
Německa, kde by mohl pracovat a vzdělávat se.
Sice by tu na foru byl méně času, ale taková
nabídka se jen tak neodmítá.
Já se tento rok plánuji vrátit ke svému
modu Nemesis a pokusit se dodělat a vydat
alespoň jeho demo verzi a zachránit tak českou
modařskou scénu. Když se mi to nepovedlo s
mým Addonem k Návratům - Experimentem, tak
se to určitě povede s Nemesisem. Nebude to sice
žádný světoborný mod, ale za zahrání určitě stát
bude. Přitom budu ještě pilovat Aetův Tenebris.
Ve fanartu je to mrtvé. Akorát Raven, náš
nejnovější člen postnul nějaké svoje obrázky, ale
ty nejsou ve veřejné sekci přístupné.
V obecné diskuzi se řešily vánoce, kdo je
jak slaví, kdo má jaký stromek, proč je lepší
umělý než živý apod. Také se řešil nový film
Hobit: Bitva pěti armád, který nedávno vyšel.
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Co se týče sportu (jak já tuto sekci
nesnáším, ale kvůli Koláčovi ji napíšu), tak
Slovensko je v žebříčku FIFA hodnocené jako 8.
nejlepší tým na světě za rok 2014. A češi jsou na
20 místě. To jistě netěší Kaisera.
Možná mě to bude mrzet, ale nekoupil jsem
si notebook, na který jsem měl. Vyprodali mi ho
před nosem, protože jsem si vyčkával a šetřil si
tak více na domácí výdaje, ale to se dá pochopit.

DFT No.9 | leden 2015
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Možná tento rok si koupím nový a už nebudu nad
ním váhat.
Tak to je zhlediska prosince vše. Přeji
čtenářům všechno nejlepší v novém roce a at' se
vám nelepí smůla na paty. Hlavně bud'te silní a
zdraví.
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Kaiser
Hry

by Kaiser
Máte rádi lego? Hráli jste si někdy na
pískovišti? Zatoužili jste někdy postavit si... něco?
Pokud ano, pak je hra Minecraft to pravé pro vás!
Mimochodem tuto geniální hru vytvořil v Javě
programátor Markus Alexej Persson, který
nakonec celou firmu prodal i s Minecraftem
Microsoftu za nemalou cenu. Tomu se říká
prorazit!
O co jde? Celá hra je tu jeden velký
sandbox. V této hře není příběh ani žádné úkoly.
Při spuštění nové hry se vám vygeneruje unikátní
svět, ve kterém se ocitnete v kůži svojí postavy.
Dál je vše na vás.
Hra je totiž založena na jednoduchém
principu, VŠE je složeno z kostek. Stromy, hlína,
skály, rudy, to všechno je zde složeno z různého
počtu kostiček, které vy, hráč, můžete dle libosti
ničit, sbírat a přesouvat. Hra je tedy opravdu jedno
velké lego v pc. Ihned po startu hry si tak můžete
začít těžit kámen a stavět z něho svůj hrad.
Nicméně, pohrávání si s terénem by jistě
omrzelo a tady je další aspekt hry, z jednoduchých
DFT No.9 | leden 2015

kostek (dřevo, kámen...) lze vytvořit neboli tzv.
vycraftit různé jiné nástroje a předměty. Tak se
třeba ze dřeva vytvoří meč nebo krumpáč. Systém
craftění je skvělý, některé předměty vytváříme v
peci (kterou si předtím musíme vytvořit z bloků
kamene a naplnit vykutaným uhlím). Oproti tomu
obilí je nutno zasázet na bloky půdy, kterou
obděláme motykou.
Pokud má hra vůbec nějaký cíl, tak možná
zůstat naživu. Ano, i zde v Minecraftu existuje
nebezpečí, a že ho není málo. Kdo nespadne do
nějaké hluboké propasti (někdy hra vytvoří
vskutku úchvatné prostředí hor), se jistě prokope v
dolech do lávového jezera. A pokud ne, tak je tu
samozřejmě nebezpečí přicházející se západem
slunce. Toto nebezpečí představují příšery, které
se ve hře náhodně objevují, tzv. spawnují během
nočních hodin. Mezi tuto sortu patří poněkud
ohraní kostlivci a zombie, ale také obří pavouk, či
snad originální Creeaper, který útočí tak, že se k
vám přiblíží a spáchá "autodestrukci", při které
vyhodí do povětří celé přilehlé okolí (nikdy s ním
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nebojujte poblíž svého pracně postaveného
domova.
V noci se ještě objevuje tvor jménem
Enderman, což je podivná bytost, která na vás
neútočí, pokud se na ni nedíváte (ano, beze
srandy), zato vesele přesouvá herní bloky z místa
na místo (vskutku, může se stát, že vám rozebere
chalupu, ale je to nepravděpodobné. A pozor, umí
se teleportovat, od doby, kdy se mi objevil u
postele si stavím obydlí tak, že mám vždy mezi
podlahou a stropem dvě kostky volného prostoru,
Enderman je totiž vysoký tři políčka a jednoduše
se vám pak do domu nevejde.
Ze všech těchto potvor padají při jejich
zabití užitečné předměty. Ve hře se vyskytuje ještě
několik unikátních protivníků. Někteří hoří, když
se dostanou na slunce.
Vyjma nepřátel se ale ve hře vyskytují i
zvířata. Například krávy, slepice, ovce a prasata se
jistě vyplatí vyhledat a uzavřít do ohrad. Pak už
stačí jen začít s chovem a hned máte postaráno o

jídlo. Dále lze ve hře nalézt psy, vlky a koně. V
mořích plavou obří sépie.
Za zmínku také stojí impulsy, kterými nás
autoři nutí prozkoumávat nekonečný svět. Lze
nalézt pevnosti, chrámy, opuštěné štoly, ale i
vesnice, kde žijí NPC, se kterými lze obchodovat!
Hra pak obsahuje různé skryté možnosti
jako postavení portálu do podsvětí...
Hra Minecraft se stále vyvíjí, neustále
vycházejí nové verze, se kterými přibývá i
obsahu. Nakonec nutno upozornit, že hra nemá
právě slabé HW nároky, pokud si chcete
vychutnat maximální detaily (to v Minecraftu
znamená hlavně daleký dohled), trochu novější
PC bude třeba. Na druhou stranu na střední detaily
lze hrát i na slabších strojích, ne však novější
verze.
Finální verdikt? Minecraft je skvělá hra,
skvělá na odreagování a vyblbnutí. Nepřeberné
množství možností. Totální volnost a neustálý
vývoj hry. Doporučuji vyzkoušet!

Ve hře lze postavit cokoliv jak dokazují různí nadšenci, já bych na to tedy neměl.
DFT No.9 | leden 2015
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Toto už se blíží mojí hře, ale pořád jsou o krok dál.

Moje zvířectvo, vidím že pár krav uteklo.

DFT No.9 | leden 2015
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Kaiser
Knihy

by Kaiser
Píseň ledu a ohně. A nebo jednodušeji Hra o
Trůny. Pokud vám ani jedno nic neříká, pak
zbystřete, neboť nyní čtete článek o patrně
největším literárním fenoménu posledních let!
V kostce se jedná o občasně temnou fantasy
ságu, napsanou Georgem Raymondem Richardem
Martinem (ano, silná podobnost s autorem Pána
Prstenů k němuž údajně Martin sám vzhlíží
jakožto ke vzoru). Celá Sága se zatím skládá z
pěti dílů a autor zatím slibuje další dva.
Zajímavostí je skutečnost, že se vlastně
každý díl skládá ze dvou knih. Jedná se tedy o
pořádné porce. Nutno však dodat, že u tohoto
čtiva nuda rozhodně nehrozí.
Příběh je vyprávěn prostřednictvím
jednotlivých postav, každá kapitola nese právě
jméno postavy, která je jejím vypravěčem. Tento
styl protáčení postav přináší zajímavou možnost
sledovat události z různých úhlů pohledu. Často se
tak stane, že se postava, která byla čtenáři silně
nepříjemná, se během své kapitoly stane
oblíbenou, či se díky nahlédnutí do jeho myšlenek
alespoň trochu ospravedlní. Většina postav je
černobílá, každý si tak patrně najde jiného
oblíbence.
Ne každé postavě se ovšem dopřává
DFT No.9 | leden 2015

vlastních kapitol. Některé dostanou méně, některé
více. A někdo se prostě jen objevuje na scéně,
čímž jeho pravé úmysly nepoznáme.
Sluší se nyní trochu představit svět, ve
kterém se knihy odehrávají. Hlavním dějištěm je
zde Západozemí. Většinu zabírá Sedm království což je v době, kdy začíná první kniha, trochu
ironicky jedno království. Tato obří a mocná říše
byla před několika staletími spojena Aegonem
Targaryenem Dobyvatelem, který ji dobyl hlavně
pomocí svých tří draků. Od té doby ale uplynulo
hodně vody a říši vládne již někdo úplně jiný. V
zemi nyní panují sváry mezi mocnými rody.
(Tyto rody a jejich členové tvoří podstatnou
část hybatelů děje. A věřte, mluvíme zde o
STOVKÁCH jmen.)
Na severu této země stojí obrovská stavba.
Zeď, která byla postavena velice dávno. Dávno
před Targaryenem a jeho draky. Tato zeď odděluje
říši a temné hvozdy severu i neznámé ledové
pustiny ležící patrně za nimi. Zeď je vysoká
několik set metrů a dlouhá mnoho kilometrů.
Taková obdoba čínské zdi. Střeží ji Noční hlídka,
což je organizace chránící země lidí před
temnotou. A taky jsou to povětšinou odsouzení
vrazi, lupiči a zrádci.
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Zeď rozhodně není na okrasu. V lesích a
horách za ní žijí desetitisíce barbarů toužících
přesunout se z nehostinného severu do teplejších
míst. A možná nechtějí pryč jen proto. Ze severu
přichází stále větší chlad. Blíží se zima. Nejdelší
zima za posledních mnoho let (zima zde může
trvat pár měsíců, ale i mnoho desítek let). A
objevují se zvěsti o bílých chodcích. Jiných.
Tvorech, kvůli nimž byla kdysi zeď postavena.
Bestiích nenávidějících život a toužících svrhnout
svět do temnoty. A Prolog první knihy napovídá,
že zvěsti by se měli brát trochu vážněji než je naši
hrdinové berou. Ovšem zatím se zdá, že dokud
Jiní nestrhnou zeď a nenapochodují před železný
trůn, král nehne prstem.
Větší starosti mu nicméně dělají poslední
dva (známí) potomci Targaryenů. Ti uprchli do
Svobodných měst. Jedná se o kontinent na
východě.
Jedná se o fantasy ságu. Přesto je zde však
magie trochu upozaděněna, byť postupně nabývá
na důležitosti. Je zde praktikována především
temnými rituály a kletbami. Nelze čekat vrhání
ohnivých koulí ačkoliv služebníci jednoho boha
umějí s ohněm leccos.
Tolik k popisu světa.
Hlavním tahounem jsou tady vztahy mezi
postavami. Postupné objevování historie, jak
světa, tak i postav a to jak těch současných, tak
mrtvých. Zmíním například milé vzpomínání
Jaimeho Lannistera na poslední okamžiky krále
Aeryse Targaryena. Mimochodem prozradím
(neboť mu tak říkají skoro všichni od začátku
první knihy), že Jaime je zván Králokat a král
Aerys s tím úzce souvisí.
Někoho ale zaujme i prosté popisování
prostředí. Popisy hradů, měst či lesů za Zdí.
První kniha je vyprávěna hlavně z pohledu
rodu Starků (Lordi Severu). Přestože většina z
nich jsou ještě děti, nemějte strach. Situace, do
kterých se dostávají, jsou tím jen umocněny. To,
že je někdo mladý, není v těchto knihách žádnou
ochranou. Princův osobní strážce s radostí rozseká
syna řezníka a jeho neslavný bratr údajně vzal
nemluvně a rozmlátil mu hlavu o zeď.
Kniha je tedy místy dost temná a drsná.
DFT No.9 | leden 2015
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Pokud nepočítám události za Zdí, ty někdy
dosahují hororového charakteru. Jazyk je taky
velmi květnatý. Rozhodně se zde nešetří se
sexem, což opět přidává na realističnosti. Jak
pravila královna: "Další zbraň máš mezi nohama,
měla bys jí začít používat!" To možná bude tím,
že má ráda incest, ale nevadí, je to v normě. Žije
člověk, který má desítky manželek a svoje dcery
automaticky řadí mezi ně, dělit se však nechce.
Ještě, že je tam Stannis, králův bratr, ten by zase
nejraději zavrhnul i vlastní ženu, aby měl klid. Jen
kdyby měl toho syna, co potřebuje.
Ještě bych rád dodal, aby jste si udržovali
jistou obezřetnost. Zubatá obchází postavy a
nikdy nevíme, koho si vybere. První knihy se ještě
drží a úmrtí jsou na minimu, alespoň mezi těmi
nejhlavnějšími postavami. Později se ale rozjede
mohutný vícenásobný exitus...
Ale k veselejším záležitostem. Během čtení
narazíte i na spoustu humoru. Ať už jde o
postelové vtipy, narážky na krále či sarkasmus
Tyriona zvaného skřet či trpaslík.
Mimochodem, díky úspěšnosti se sága
dočkala seriálového zpracování, ale o tom zase
třeba jindy.
Závěrem? Rozhodně doporučuji číst tuto
Ságu, která v mých očích válcuje nejlepší knihy
svého žánru. To svojí propracovaností - vztahy
mezi postavami, boji i nečekanými zvraty a
surovým realismem. Ne, tady bílý rytíř nepřijede.
To spíš bílý chodec na rozkládajícím se koni a za
ním jeho voje....
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Férový boj, meč na ohnivý meč, inu, je to boží soud.
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Chcete-li se stát králem, musíte napřed zabít právoplatného prince, pokud jste obr, co mává
kladivem, jenž jiný ani neunese, je to výhodou.
DFT No.9 | leden 2015
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TEM N Í M ÁGOVÉ:
STÍN Y B OH Ů
I X. TEM N É DOU PĚ

Aeternitas
Příběhy

by Aeternitas
Probral jsem se. Opět jsem visel na zdi.
Bylo to jak zlý sen a ne a ne se probudit. Vypadalo
to, jako bych se stále vracel na počátek. Na rozdíl
od minula byla okolo teď téměř tma a ta stvůra, co
nás tu věznila, nebyla nikde vidět.
Rozhlédl jsem se. Viděl jsem okolo jen
matné obrysy těl. Nedokázal jsem říct, jestli to
byli mí přátelé nebo někdo jiný, kdo už tu visel
déle. Měl jsem trochu obavu volat. Mohlo by se
mi tak dostat nežádoucí pozornosti.
Přemýšlel jsem, co se asi stalo s mými
přáteli. Obr byl nezlomný a obával jsem se
nejhoršího.
Pokusil jsem se dostat z řetězů, ale bylo to
marné. Byl jsem příliš dobře upevněný na skále.
Kolem byl docela puch. Žaludek se mi zvedal a
musel jsem bojovat s nevolností.
Nevím, jak dlouho to trvalo, ale pak se dole
pode mnou objevily dvě postavy. Poznal jsem
Darkenia a Richieho. Darkenius rychle vyšplhal
až ke mně a společně mě dostali dolů.
„Myslel jsem, že jste mrtví,“ hlesl jsem.
DFT No.9 | leden 2015

„Máme tuhý kořínek,“ zakřenil se
Darkenius.
„Temné mágy jen tak něco nezastaví,“ špitl
Richie, ale jeho hlas ho zradil. Byl silně nervózní
a neustále se otáčel dozadu.
„A Kaiser a Dyrian?“ zeptal jsem se.
„Jsou v bezpečí,“ řekl Darkenius, „vlastně
dostal jen tebe. My ostatní jsme unikli. Ale bylo to
o fous. Navíc Dyrian má vážné zranění a Kaiser,
ehm, ten není tak úplně při smyslech.“
Rychle jsme proběhli místností. Obr nebyl
nikde v dohledu.
„Kde je ten maniak?“ řekl jsem.
„Myslím, že je na lovu,“ odpověděl
Darkenius, „nejsem si tím jist, ale rozhodně vím,
že tady dole nejsme sami.“
„Jak to myslíš?“
„Povím ti později, hlavně teď musíme
zmizet.“
Darkenius mi vtiskl do ruky můj meč.
Rychle jsem si ho připnul na bok. Mít svou zbraň
byla snad jediná jistota, kterou jsem měl. Moc
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silná jistota to nebyla, ale musel jsem se spokojit s
málem.
Vyběhli jsme z obrovy jeskyně a
pokračovali temnou chodbou. Darkenius zažehl
pochodeň, abychom viděli na cestu.
Proběhli jsme několik křižovatek.
Darkenius vypadal, že ví, kudy má jít. Divil jsem
se, že se tady dokáže orientovat, ale jemu to
evidentně nedělalo žádný problém.
„Pospěšte si,“ popoháněl nás zezadu Richie.
Jeho hlas se třásl.
Najednou se ozval podivný zvuk, jakoby
upadl někde velký kámen. Nebylo to daleko.
Zastavili jsme a poslouchali. Ozvaly se kroky.
Něco se blížilo.
„Snad se nevrací domů,“ mračil se
Darkenius.
Kousek vedle byla malá úzká chodbička
vedoucí někam do nitra skály. Rychle jsme se do
ní vecpali a Darkenius zhasl pochodeň.
Čekali jsme. Kroky se přiblížily a nakonec
ze stínu vyšel náš hromotluk. Nesl si pochodeň.
Tvář měl zase zakrytou, ale já už věděl, jak
vypadá.
Doufali jsme, že přejde a bude pokračovat
dál, ale on se najednou zastavil a začal se rozhlížet
okolo. Srdce mi divoce bilo. Nebyli jsme od něj
dále než dva metry. Kdyby natáhl svou ohyzdnou
ruku, mohl se nás jistě dotknout.
Zdálo se, že větří. Kdyby nás objevil,
netušil jsem, co bychom dělali. Pak po chvíli ale
obr pokračoval v cestě, až zmizel za rohem.
Oddychli jsme si.
„Tohle mě jednou zabije,“ hlesl Richie.
„Takových věcí se tady najde určitě více,“
podotkl Darkenius.
Ještě jsme nějaký čas čekali, kdyby si to obr
rozmyslel a vrátil se. Nic se nedělo, tak jsme
nakonec vylezli, Darkenius opět zažehl pochodeň
a pokračovali jsme co možná nejdál odtud.

Aeternitas
Příběhy

bylo velké množství krápníků. Země byla vlhká a
kluzká. Museli jsme být velmi opatrní.
V jeskyni na zemi ležel Dyrian a vedle něj
Kaiser. Kaiser se zdálo, že spí. Dyrian se na nás
unaveně usmál, ale nic neřekl. Bylo ale vidět, že
má velké bolesti.
„Ránu jsme vyčistili a ošetřili, ale žádné
zázraky dělat neumíme,“ řekl smutně Darkenius.
„Dostane se z toho?“ zeptal jsem se.
„Kdybychom byli doma a měl řádné
ošetření, tak určitě,“ odpověděl Darkenius, „ale
tady dole bude hodně záležet na tom, jak je silný.“
„Mě jen tak něco nezastaví, hoši,“ broukl
Dyrian, ale jeho hlas byl slabý.
„Asi bychom s ním neměli moc hýbat,“ řekl
Richie, „rána by se mohla zase otevřít.“
Posadili jsme se na zem. Měl jsem
samozřejmě mnoho otázek, ale Darkenius byl tak
trochu skoupý na slovo. Z Kaisera se ovšem nic
dostat nedalo.
„Co je to s ním?“ zeptal jsem se.
„Patrně nějaký šok,“ řekl Darkenius,
„musel prožít něco skutečně hrozného.“
„A co bylo s tebou?“
„Na to si ani moc nepamatuju. Vzpomínám
si, jak jsem nad propastí balancoval s tím
odporným létavcem a jak mě nakonec hodil
někam dolů, ale žádný dopad si nevybavuju.
Vůbec netuším, co se dělo. Probudil jsem se až
tam u toho maniaka, připevněný na skále. Patrně
krátce před tím, než si dorazil ty.“
„To víš, musel jsem vám dělat společnost,“
řekl jsem.
„Myslel jsem, že nás rozkrájí, ale měli jsme
štěstí. Nakonec jsme se dostali pryč a podařilo se
mi tajně sundat Dyriana z toho háku. Obr si
mezitím hrál s tebou. Už jsem moc nedoufal, že se
z toho dostaneš. Pak jsme čekali, až odejde a
poštěstilo se.“
I když jsme teď byli zase všichni spolu,
naše situace byla stále velmi chmurná. Vlastně
jsme vůbec netušili, kde jsme a jak se odsud
***
dostat, nehledě na Dyrianovo zranění a Kaiserovu
Netrvalo to moc dlouho a na jednom místě duchanepřítomnost.
Dyrianovo zranění bylo vážné, a tak i když
jsme odbočili z hlavní chodby. Byla tam úzká
jeskyňka, co ústila do něco větší jeskyně. Kolem hrozilo, že nás obr tady objeví, radši jsme nikam
DFT No.9 | leden 2015
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nechodili.
„Kam ale ten obr chodí?“ podivil jsem se.
„Určitě to tu zná,“ řekl Darkenius, „myslím,
že i ví, kudy ven.“
„Pak by ho stačilo sledovat ...“
Richie se zasmál. „Sledovat? To je
šílenství!“ zvolal. Možná až příliš nahlas. Sám se
lekl svého hlasu.
„No nevím, jestli sami jen tak najdeme
cestu nahoru,“ poznamenal jsem, „to spíš najdeme
hordu pavoukovců nebo létavců. Sledovat obra je
možná bláznovství, ale asi naše nejlepší možnost.“
***

Byla to ohnivá diskuze, ale nakonec jsme se
shodli, že jinou možnost nemáme. Bloudit
stolovou horou bychom mohli až do skonání
světa. Byla samozřejmě otázka, když budeme obra
sledovat, jestli vůbec půjde na povrch. Jistě
nevycházel moc často, na druhou stranu musel jíst
a pít, a pokud nejedl tady tu podzemní havěť, tak
si patrně sháněl potravu nahoře.
Ovšem chodit za obrem celé dny a doufat,
že jednou vyjde na povrch bylo skutečně šílenství.
Bylo třeba udělat něco, co by ho donutilo jít
nahoru, netušili jsme ale co.
„Pokud si potravu hledá nahoře, tak možná
kdybychom mu vyrabovali zásoby, bude mít
potřebu najít si nové,“ navrhl Darkenius.
„To je nápad,“ zvolal jsem ne bez
sarkasmu, „vloupáme se mu do baráku, sebereme,
co se dá sníst a uděláme si hostinu. A on nás pak z
vděčnosti ...“
„... nakrájí na řízky,“ skočil mi do toho
Richie.
„... zavede na povrch,“ nedal jsem se.
Dyrian a Kaiser byli mimo hru, a Richie
prohlásil, že do toho hnízda zla už nevkročí, takže
to zůstalo na mě a Darkenia. Přenechali jsme mu
tedy důležitý post strážce a sami jsme se vydali
zpět k obrově doupěti.
„Teď si říkám,“ začal pomalu Darkenius,
když jsme vyšli, „jestli opravdu děláme dobře.“
Bylo vidět, že čím blíže jsme obrově sluji,
tím víc je nejistý. Já na tom byl ovšem podobně.
DFT No.9 | leden 2015
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„Moc na vybranou není,“ podotkl jsem.
„Pravda.“
„Navíc, taky potřebujeme nějaké jídlo,“
dodal jsem.
„Nejsem si jist, jestli mám chuť něco od té
bestie jíst,“ otřásl se Darkenius.
Vzpomněl jsem si, jak málem nasekal
Kaisera a pak mě, a taky mě přešla chuť. Kdo ví,
co takový vyšinutý hromotluk jedl. Možná by
bylo lepší mu to tam podpálit a nechat to tam.
Netrvalo to dlouho a dorazili jsme blízko
doupěte obra. Darkenius uhasil pochodeň a dál
jsme postupovali jen velmi pomalu a opatrně.
„Možná jsme měli počkat, až někam
odejde,“ špitl jsem.
„To by ovšem mohlo trvat docela dlouho,“
zašeptal Darkenius.
„Jak může vypadat taková obrova spíž?“
přemýšlel jsem nahlas.
„Jestli nějakou vůbec má.“
Nahlédli jsme dovnitř. Plápolalo tam
několik pochodní, ale obr nebyl v dohledu.
Nemohl být ale daleko.
„Určitě tu někde je,“ řekl jsem tiše.
Přišlo mi, že se snažíme dostat lvovi do
tlamy a to rozhodně nebyl dobrý pocit.
Opatrně jsme nahlédli dovnitř. Místnost
byla ozářená a prázdná. Kolem bylo ticho.
Postupovali jsme dál. Najednou mi přišlo, že jsem
zahlédl v zorném poli stín. Otočil jsem se, ale
nikde nic nebylo. Mohlo se mi to jenom zdát?
Nelíbilo se mi to. Uvažoval jsem, jestli
jsme neudělali chybu, že jsme tu zase lezli. Bylo
to šílenství, jak řekl Richie. Možná naše šance
přece jenom byly větší, když to zkusíme nahoru
bez obra.
Najednou se ozval podivný šoupavý zvuk.
Vycházelo to z jiné místnosti. Chytil jsem
Darkenia a naznačil mu, ať zastaví a je zticha.
Něco tam vedle bylo.
Zvuk se opakoval, ale nic se neukázalo. Ať
už to bylo cokoliv, o nás to pravděpodobně zatím
nevědělo. Moc se mi nezdálo, že by to byl obr,
protože jeho kroky by rozhodně byly hlasitější a
ráznější.
Darkenius posunkem ruky naznačoval, že je
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to asi nějaké zvíře. Neměl jsem moc chuť potkat
cokoliv, co tady žilo.
Přitiskli jsme se ke stěně a čekali jsme.
Najednou vyšel ze dveří malý mužík, ne větší než
půl metru a v údivu zůstal stát před námi. Vypadal
jako malý trpaslíček, ale až na tu velikost byl dost
podobný člověku. Dítě to nicméně nebylo. Patrně
to byl nějaký zakrslý člověk.
Dlouho na nás ale nezíral, najednou skočil
dopředu, chytil mě za ruku a táhl mě pryč do jiné
místnosti. Byl jsem tak udiven, že jsem se vůbec
nebránil. Darkenius nás následoval.
„Člověk maso,“ zaskřehotal mužík, „pryč
pryč pryč!“
Doufal jsem, že nás nevedl obrovi k večeři.
Na druhou stranu mohla to být možnost, jak se
dosud dostat. Následovali jsme mužíka ven z
obrova doupěte.
„Rychle, rychle, přichází!“ pištěl mužík.
Odněkud zezadu se ozvaly rychlé silné kroky a
najednou byl obr přímo za námi. Otočil jsem se a
spatřil jeho zkřivenou tvář. Kápi tentokrát měl
dole. Obr zařval, zvedl ruku s mohutným
sekáčkem a vyběhl na nás.
Mužík zapištěl zoufale a vrhl se do první
malé pukliny ve skále, kam jsme ho nemohli
následovat. Došlo mi, že obr teď půjde jen a jen
po nás.
Jeden pohled na Darkenia odhalil jeho
bledou tvář. Bylo to, jakoby se za námi objevila
sama smrt. Teď už jsme oba zcela jistě litovali, že
jsme neposlechli Richieho.
Stačil zlomek sekundy a obr byl u nás.
Vypadalo to, že je rychlý jak vítr a my nemotorní.
Snažili jsme se prchat, ale obr byl rychlejší.
Koutkem oka jsem viděl, jak natáhl ruku se
sekáčkem a sekl. Byl to okamžik. Vrhl jsem se na
stranu a sekáček mě minul. Dopadl jsem na zem.
Přímo přede mnou ležel mužík a škubáním se mě
snažil vtlačit do chodbičky. Ta ale byla patrně
příliš úzká.
Co dělal Darkenius nevím. Ztratil jsem
pojem o okolí. Byl tam pro mě jen obr a ten malý
mužík. Mužík mě vtáhl na půl těla do chodbičky,
ale nebyl dost rychlý. Najednou jsem cítil, jak mě
zezadu něco pevně sevřelo a už jsem letěl
DFT No.9 | leden 2015
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vzduchem vstříc obrově sekáčku.
Věděl jsem, že tady zemřu, pokud něco
neudělám. Bylo mi jasné, že i kdyby mě obr chytil
jako posledně, dnešní den nepřežiju. Určitě si
nenechal vzít znovu svou kořist.
Jak jsem letěl vzduchem, chytil jsem
rukojeť mého meče a vyrval ho z pochvy. Na
nějaký úder ovšem nebyl prostor, ale aspoň jsem
měl něco, jak se vyhnout sekáčku.
Pro obra jsme byli jak obtížný hmyz. Ani
nevím jak se mi to podařilo, zasáhl jsem obra
mečem přímo do obličeje. To nečekal, pustil mě a
já toho využil a vtlačil se za mužíkem do díry.
Hned za mnou tam vpadl polomrtvý Darkenius.
Obr se chytil za obličej a začal příšerně
řvát. Jeho krev zkropila zem, ale pochyboval
jsem, že ho to na dlouho zastaví. Chodbička se po
chvíli rozšířila a nemuseli jsem se silně prodírat.
Mužík ukazoval někam dopředu. Pořád nás
popoháněl, ale sem nás obr určitě pronásledovat
nemohl. Po chvíli chodbička opět ústila do hlavní
chodby a mi bylo jasné, proč nás tak hnal. Jen pár
desítek metrů od nás skučel obr.
Jak jsme vpadli do chodby, uslyšel nás,
zařval a vrhl se za námi. Běželi jsme. Silné řvaní
se přiblížilo a já jsem cítil, jak mi obr dýchá na
záda. Koutkem oka jsem viděl jeho obrovské tělo,
jak se na mě vrhá. V poslední chvíli jsem uhnul a
on mě minul. Najednou se před námi otevřela
propast a jen tak tak, že jsme do ní nevběhli. Obr
už ale takové štěstí neměl. Ztratil rovnováhu a
zřítil se dolů.
Nepadl ale daleko. Nebylo to hlubší než
deset metrů. Viděl jsem, jak se dole hýbe ve světle
jeho pochodně, kterou pořád držel ve svých
pazourech.
„Musíme pryč!“ hlesl Darkenius.
Mužík vypadal, že ví, kam nás má odvést,
ale já na něj gestikuloval, že musíme ještě vzít
naše přátele. Po chvíli pochopil, o co mi jde. Obr
mezitím začal lézt nahoru. Bylo jasné, že během
chvilky bude nahoře a pak si pro nás přijde smrt.
Když mužík pochopil, co chceme, přikývl a
začal nás táhnout jiným směrem. Nevěděl jsem,
co dělat, tak jsme ho nechali nás vést a kupodivu
po chvilce jsme se objevili v jeskyni, kde čekali
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Kaiser, Richie a Dyrian.
Mužík skučel na nás, ať pospíšíme. Dyrian
nemohl moc rychle jít, ale moc na vybranou
neměl. Opustili jsme rychle jeskyni a nechali se
vést temnou chodbou někam do hlubin skály.
Obr, se zdálo, zůstal někde vzadu a nebyl
vidět ani slyšet. Mužík byl očividně nervózní a
my na tom nebyli moc lépe. Stále nás poháněl, ale
Dyrian prostě rychleji nemohl a Kaiser moc dobře
nereagoval.
Chodba ústila v obrovské jeskyni, kde
pokračovala stezka jako římsa nad hlubokým
srázem. Jak hluboko to šlo, to jsme netušili. Naše
pochodně daleko nedosvítily.
Po římse jsme museli pomalu. První šel
mužík, za ním Darkenius, Dyrian, Kaiser, Richie,
a já to uzavíral vzadu. Ušli jsme snad sto metrů,
velmi pomalu a opatrně, když tu jsem za sebou
uslyšel strašlivý výkřik.
Otočil jsem se a spatřil obra, jak stojí na
římse. Několikrát zařval a pak se vrhl za námi.
Byl rychlý jako ještěrka. Popoháněl jsem
Richieho přede mnou, ale ten rychleji prostě
nemohl, protože ho brzdili ostatní. Bylo mi jasné,
že obr nás dostihne během krátké chvilky. A že já
budu první na ráně.
Nebylo kam uhnout, nebylo kde se schovat
nebo kam utéct. Obrovo gigantické tělo se blížilo
ke mně a mi došlo, že se střetu nedokážu vyhnout.
Zastavil jsem se. Pokud mám umřít, umřu
jako muž, řekl jsem si v duchu. Vytáhl jsem meč a
se smrtí v očích očekával obrův příchod.

Pokračování příště

DFT No.9 | leden 2015
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Co B ezejmenný zasel, to ona sklízí.

POVÍDKA
B U N KR

Darkeniovy zážitky z dětství.

DRAGON S TALE
+ ČEŠTI N A
Že by nějaké veřejné překvapení?
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Recenze hry velmi známé hry.
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Reklama

Staň se modařem.
Tvořit nové světy,
psát epické příběhy,
vytvářet zápletky, artefakty,
a další věci je úžasná činnost,
která skutečně baví.

Tým Temných mágů
nabírá do svých řad nové duše.
http: //darkforests. info/forum/viewtopic. php?f= 1 5 &t= 71 5
DFT No.9 | leden 2015
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Černé nebe, podivný úsvit,
na obzoru stíny, v očích žal,
v srdci touha nezlomná.
Povídá se, co zemřelo,
nevrátí se nikdy více.
Ale ne všechno, co se povídá,
musí být pravdou . . .

A etern itásů v
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