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Opět jsme tu další měsíc. Zima se blíží, brzo asi
přijde i sníh, ale zde v Temné kotlině je pořád příjemně
teplo. Ohně plápolají, pečínka z mrchožrouta se rozdává,
no prostě radost pohledět.
Co jsme pro vás připravili? Je toho spousta. Tento
měsíc došlo ke změně a Koláč rozhovor nedělal. Místo něj
pekl Darkenius a zpovídal právě pekaře Koláče.
Dále se vloudila na stránky zákeřná bestie ze stínů
nebo temný padouch Raven.
Hitem čísla jsou ale Diakreion hry. Jsou to hry,
které jste ještě nehráli a které jsou součástí Diakreionu. I
na DFF došlo k napínavému klání mezi členy. Přečtěte si
článek od Darkenia a určitě vyzkoušejte. Stojí to za to.
Vytvořit si doma prostředí Gothicu je k nezaplacení.
Uzavíráme Shrnutím, které opět napsal Kaiser,
KDK a v neposlední řadě temnotmoucí Stíny bohů.
Tak se pěkně začtěte a my mezitím budeme
připravovat další číslo.

AETERN I TAS, šéfredaktor.
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Darkenius
Rozhovor

by Darkenius
DARKENIUS
Tak tu máme zase rozhovor, nyní už po
sedmé. Tentokrát budu zpovídat místo Koláče já,
mocný Darkenius, Démon z pekla, a přináším
vám rozhovor se samotným rozhovormakerem
Koláčem. Takže Koláči, ahoj a pověz nám něco
málo o sobě. :D

Napísal by som toho viac, ale Darky by sa potom
nemal čo pýtať, tak ešte dodám že mám rád
ľadový hokej a dievčatá. :P

KOLÁČ
Tak predovšetkým ahoj, ahoj všetci, je mi
trochu divné keď je to takto, ale musím si
zvyknúť. :troll: Moje ctené meno znie Roland, ale
nemýľte si ma s tým rytierom, ten žil trochu
skorej. :D
Už ako malý som veľmi rád piekol koláče,
a cukroviny a tak som si zvolil svoj nick Koláč,
ktorým sa tu prezentujem. Narodil som sa v
Prahe, ale už pekných pár rokov žijem na
Slovensku.
Mám 15 rokov a študujem na bilingválnom
gymnázií v mojom mestečku na juhu Slovenska.
DFT No.7 | listopad 2014

DARKENIUS
Roland, to zní ctnostně. Neboj, mám pro
tebe spoustu otázek, takže se máš na co těšit.
Můžeš nám říct, jaké funkce zde na našem foru
vykonáváš?
KOLÁČ
Som zvedavý. No starám sa o miestnu
zábavu, čiže Off topici. Som small mód, a mojou
prácou je udržovať poriadok v týchto sekciach a
starať sa o aktivitu. Neustále sa snažím rozdávať
radosť, zábavu a dávať podnety na diskuzie a
občas aj menšie šarvanice, ktoré sa potom
vyriešia.
Najčastejšie som v General about
everything a tiež v topicu pre Sport, ktorý som
prakticky vymyslel, hoci založiť ho musel Richie.
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Zodpovedám ako mód aj za skupinu Seekers,
ktorá je ale skôr naša osobná s Richiem a tiež za
Water Mages, ktoré ale okrem Nerazis nič
nevyprodukovali už podstatne dlhý čas.
Som aj v skupine Orcs, kde som posledne
založil Summer fun, v ktorej mohli užívatelia
chatovať a nechať si hrať hudobné klipy na
prianie. Ešte mám na starosť archív off topicu a
som zástupca šéfredaktora v redakcií miestneho
časopisu DFF Times, kde sa bežne starám o
momentálne novú poviedku KDK, o rozhovor
(ktorý si mi tentoraz ukradol :troll: ) a po novom
aj o zhrnutie deja za vždy posledný mesiac pred
uzávierkou.

KOLÁČ
O Jackovy? Ako utopiť lovca Jacka je
dovolím si tvrdiť najúspešnejší slovenský komiks
všetkých dôb vo fanarte Gothicu. Jeho príbeh
hovorí o lovcovi Jackovy, ktorý pracoval pre
spolok banditov a bol vychýrený lovec
domobrancov a mužov kráľovskej gardy. Raz mu
ale preplo a prišiel do trestaneckej kolónie hľadať
pokojný život. Nakoniec sa mu to podstatne
vypomstilo, ale prečo to sa dozviete až v
komikse. Ešte pripomeniem že je to akčný
komiks kde je dôraz na bojové scény a napätie, a
hlavne s dokonalým grafickým spracovaním v
podaní Gothica12 (Richie) a sleepera.

DARKENIUS
Měls toho celkem dost na starost, jak
vidím. Jak ses dostal k The Dark Forests foru?

DARKENIUS
Měl jsem možnost si ten komiks přečíst a
velice se mi líbil. Doufám, že někdy v budoucnu
v něm budete pokračovat. Ale přejděme na další
otázku. Jak ses dostal ke Gothicz foru?

KOLÁČ
Long, long time ago, asi jeden rok a niečo,
sa mi po dlhšom čase ozval na sociálnej sieti
Richie. Neboli sme dlho v kontakte a vtedy mi
písal, lebo si zrušil konto, ale chcel so mnou ostať
v kontakte, najmä kvôli nášmu dielu - komiksu,
ktorý ak sa nenahneváš, trochu predstavím. Jeho
názov znie "Ako utopiť lovca Jacka" a nájdete aj
na miestnom webe a takisto aj na webe
Gothicz.net. Rišo mi už dávnejšie hovoril o
miestnom fóre, že hľadá mladých a ambicióznych
ľudí, ktorý majú čas a sú ochotný sa učiť
modelovať pre potreby miestneho týmu
DarkMages, ktorý vytvára modifikácie do
Gothicu. Ja som ale vtedy nechcel, veci ako módy
ma dodnes moc netiahnu, ale späť k podstate,
vtedy mi povedal nech ho kontaktujem tu a ja
som sem prišiel, a div sa svet, páči sa mi tu a som
tu dodnes.

KOLÁČ
Keď som bol štvrták spolužiak (najlepší
kamarát na základke) mi opisoval Gothic, aké je
to skvelé a že si tam môžem robiť čo chcem,
narozdiel od iných hier je väčšinou len jedna
cesta na prejdenie nejakého levelu, alebo celej
hry. Tak som chcel aby mi ju požičal. Najskôr
keď som to nainštaloval bol som z hry unesený,
ale mal som problém zdvihnúť krumpáč a tak, ale
časom som sa to naučil.
Na začiatku som si ani nezabil prvého
mrchožrúta, ale radšej som ho zdĺhavo obchádzal
tesne pri tom útese a tak sa dostal do vonkajšieho
sveta. Vtedy som sa to ale naučil hrať a postupne
som ešte než som prišiel do druhej kapitoly,
získal maximálnu silu a všetky vlastnosti, a
vykinožil všetky NPC ktoré sa dali.
Vždycky si pamätám že som mal okrem
DARKENIUS
spomínaného kamaráta ešte jedného s ktorým sme
Když už jsi zmínil ten komiks, tak bys nám si založili klub Gothicu a cez veľké prestávky
něco mohl o něm říct, hlavně pro ty, co jej
sme pri jedení diskutovali aké nové zážitky z
nečetly.
Gothicu máme a tak... Občas sme si aj niečo
vymysleli, aby sme ostatných zaujali, ale
nakoniec sme si nato vždycky prišli. Potom istý
DFT No.7 | listopad 2014

-8-

Interview s Koláčem

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

Darkenius
Rozhovor

čas som Gothic nehral vôbec, ale potom o nejaký
rok som to znovu začal hrať, a chcel som tam
pokročiť normálne. Tak som hľadal návod kde by
som to mal všetko až do konca hry objasnené a tu
som našiel českú komunitu o tejto hre. Spočiatku
som len pozeral screeny z hry a používal návod
na webe, ale časom asi okolo roku 2010 som sa
na miestnom fóre registroval.
Vždycky som bol nárušivý návštevník
fanartu a komiksov, a až dodnes by to platilo
keby bolo viac času na ich čítanie...

ako ju vyčistím, vybudujem armádu a budem tam
v blízkych horách ťažiť magickú rudu a keďže je
blízko aj voda a les, tak založím malú dedinu pre
potreby vojakov (sedliacky dvor s jedlom,
kasárne, hárem...). No v G2 Tajostrov, o ktorom
som v prvom čísle písal článok, kde má Casiin
zlodejský cech úložisko a v G3 je to pre zmenu
Trelis. :D

KOLÁČ
Premýšľam....premýšľam.....stále
premýšľam.....ešte premýšľam.....išiel som na
wc.....som naspäť s wc....premýšľam.....a už to
mám! V G1, kláštorové zrúcaniny po vyčistený
od chňapavcov, (zvláštne, vysoko položené,
magické, symbolizujúce najlepšiu časť hry) a
horskú pevnosť, ktorú som si vždy predstavoval

KOLÁČ
Najlepší kamarát je Richie, poznáme sa
ďaleko skorej než vzniklo toto fórum a temný
mágovia, takže on. :D

DARKENIUS
Trelis. Takovou přezdívku máš na Gothicz
foru, jak jsem si všiml a líbí se mi. Který je tvůj
DARKENIUS
nejoblíbenější díl Gothicu popř. Risenu, pokud si
Tím si vlastně odpověděl i na jednu z mých jej měl možnost hrát?
dalších otázek, a to jak ses dostal ke Gothicu.
Takže následuje další. Jaká je tvoje nejoblíbenější
KOLÁČ
postava z Gothicu?
Tak samozrejme jednotka, najlepšia
atmosféra a najmalebnejšie miesto. Potom ma už
KOLÁČ
tie ostatné série tak nechytili, okrem časov keď
Xardas. Najzáhadnejší, mocný a hlavne
som bol malý a hral Gothic 3, Nordmar proste
svojský človek, ktorý pokiaľ mu niekto vadí,
zbožňujem. :D
alebo vadí on niekomu proste odíde, ako tomu
bolo z cechu mágov ohňa. Navyše hovorí často
DARKENIUS
akoby v hádankách a má v každom diele série
Už od počátku tohoto fora tu byla rivalita
dôležitú postavu, bez ktorej by ste sa nezaobišli. mezi GCZ a DFF, co si myslíš o jejich
vzájemném sporu?
DARKENIUS
Gothic série má také jistě spoustu
KOLÁČ
zajímavých lokací. Která je tvá nejoblíbenější?
Spory nemám rád a ani sa k nim
vyjadrovať nebudem, je to príliš osobné medzi
KOLÁČ
Aetom a ich vedením...
Aký typ lokácie myslíš a v ktorej časti?
DARKENIUS
DARKENIUS
Chápu. A ted' trochu příjemnější otázka.
Myslím tím jakoukoliv lokaci, může to být: Kdo je tvůj nejoblíbenější člen mezi Temnými
stavba, kontinent, údolí, les...
mágy?
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DARKENIUS
Co očekáváš od modu Tenebris, na kterém
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KOLÁČ
Nehrám módy, ale myslím že to bude
veľmi špecifický mód keďže bude dabovaný a
bude patriť do sveta Thanatos ságy, ktorá sľubuje
pekný horor... A hlavne je to prvý český mód,
ktorý bude ocenený vyššou známkou kvality než
tie zahraničné...
DARKENIUS
Souhlas. Co si myslíš o komiksu Kaiserovy
Experimenty? A vynechejme tu část, že je proti
některým GCZ členům. Zajímá mě tvůj názor na
autorovu kvalitu díla, grafiky apod.
KOLÁČ
Ono by som povedal, že grafika a komiks
je taký špecifický, že je to fakt ťažké zhodnotiť.
:D Grafika síce vyznie problematicky, ale je to
zámer, aby pôsobila vtipne s príbehom, ktorý je
síce miestami vtipný, ale nie je až taký prehnaný
a až taký situačne-parodický, aby to pôsobilo
humorne ako by malo... Skôr najvtipnejšia je tá
celková štruktúra komiksu, ktorá vyznie veľmi
amatérsky no cez to má záblesky, hlavne
móderské či bojové, ktoré sú na úrovni, ale
celkovo je to totálna fraška. :D Keď som tam
prišiel ja, spočiatku sa nato ťažšie zvykalo, lebo
som sa musel do toho dostať, podstatne sa
zlepšila grafika a posledné diely boli dosť dobre
hodnotené aj samotným Kaiserom ako
najvtipnejšie v celej sérií, ale cez to, to staré KE,
to už nikdy nebude také. :D
DARKENIUS
A blížíme se k poslední třinácté otázce,
protože je to můj styl zakončovat třináctkou.
Určitě se u ní dost rozepíšeš... Co bys popřál těm,
co čtou tento časopis?
KOLÁČ
Si robíš srandu, toto je všetko? Nie dávaj
ešte otázky. :D
DARKENIUS
Odpověz na poslední otázku, at' to
DFT No.7 | listopad 2014
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zakončíme. Ještě mám spoustu práce, překlad
Sagy, vobování, scriptování, psaní článků a
povídek. :)
KOLÁČ
Tak hlavne by som vám chlapci a dievčatá
poprial do života všetko dobré, možno sa vám to
zdá trochu otrepané, ale dobra je vždy málo a
skôr je výnimočné keď je, preto si ho treba vážiť
a snažiť sa byť dobrým človekom aj pre
ostatných. Prajem vám aby ste prežili veľa lásky,
lebo to je to čoho v živote potrebujeme najviac je
byť naozaj s niekým koho milujeme. Prajem vám
veľa zdravia, lebo to aj keď máme, si až tak
nevšímame (česť výnimkám, ktoré chodia do
práce/školy pešo, ja medzi nimi nie som :D ) a
väčšinou keď sa niečo nedaj Pane Bože stane, tak
až vtedy si uvedomíme ako sme vlastne šťastný
keď nám vlastne nič nie je, hoci občas nám
chýbajú financie, dobré vzťahy so susedmi (jeden
ma kameroval cez okno, takže viem o čom
hovorím) alebo iné potreby, tak vlastne v tých
najmenších veciach nachádzame rozčúlenie, ale
to najdôležitejšie si až tak nevšímame, tak
ďakujme spoločne že sme zdraví a môžeme tu
byť. Ďalej vám prajem, aby sa vám náš časopis
páčil ešte veľa vydaní, a aby ste naň nezanevreli a
našli si aj cez povinnosti, aspoň občas nejaký
time navyše, a hlavne vám prajem zo srdca aby
vás Pán Boh chránil a aby ste mali pokoja! Ešte
nakoniec by som sa rád poďakoval Darkymu za
tento rozhovor, hoci bol dosť krátky musíte
chápať že na toto číslo sme pôvodne nemali
rozhovor pripravený a tak trochu improvizoval so
mnou. Nabudúce to už dúfam bude naopak a
koho vyspovedám, to vám tentokrát oznámené
nebude, ale určite dúfajte v prekvapenie. S
pozdravom vaša cukrovinka Koláč!
DARKENIUS
Tak to byl velice pikantní rozhovor s
Koláčem. Doufám, že se vám líbil. Mějte se
hezky a přeji zbytek pohodového čtení našeho
časopisu.
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N EJOB ÁVAN ĚJŠÍ
M ON STRUM M ĚSÍCE:
STÍN OVÁ ŠELM A

by Kaiser
Stínovka, jak se jí taky říká, patří mezi
nejobávanější zvířecí predátory vůbec.
Stavbou těla připomíná šelmy jako skřetí
pes či vlk. Je však mnohem mohutnější a větší.
Její huňatá srst jí poskytuje vysokou ochranu, její
zuby proniknou i kůží trola a konečně, její smrtící
zbraň, velký roh vyčnívající z čumáku, jenž se
stal zhoubou mnoha velkých lovců.
Jedná se o velice silného tvora. Její přední
packy jsou velmi svalnaté a jejich úder většinou
znamená smrt. Zároveň je velice rychlá, patří
mezi nejrychlejší tvory vůbec.
Stínové šelmy žijí převážně samotářsky,
občas v páru, většinou na stinných místech jako
jsou jeskyně a hluboké lesy. Zvláštním znamením
je, že v noci loví, zatímco během dne spí.
Samice má obvykle dvě mláďata, která
nikdo nikdy neviděl, ale já přece jen ano a tady
jsou!
DFT No.7 | listopad 2014

Co se týče postavení v potravním řetězci,
stojí Stínovka téměř na samotném vrcholu. Mezi
její častou kořist se řadí mrchožrouti, krysokrti,
ale také skřeti a samozřejmě i lidé. Pokud má hlad
dokáže ulovit i velká zvířata včetně chňapavců či
mladých trollů. Bojí se jen dračích chňapavců,
kterým se vyhýbá, pokud nenarazí na její doupě,
pak jde o tuhý boj, ve kterém ale Stínovka
obvykle hyne.
Přes svou enormní nebezpečnost jsou tato
zvířata silně lovena (nebo se o to alespoň lidé
pokouší) pro jejich velmi cenou kůži a také
jedinečný roh. Odvážní lovci se pokouší o zabití
šelmy mečem, a to tak, že se k ní připlíží během
dne když spí. Někdy se to ale nepovede...
Stínovky se vyskytují na ostrově Khorinis.
Na pevnině, žije jejich příbuzný druh. Jmenují se
stejně, ale mají trochu hubenější tělo a mnohem
slabší srst.
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V legendách také Stínovka vystupuje jako
Toto zvíře patřilo za časů bariéry k tamější
společník Krále Rhobara, který na ní jezdil a s její
TOP čtyřce nebezpečných tvorů - Troll,
pomocí porazil vojsko divokých sviní!
Močálový žralok, Ohnivá ještěrka a Stinová
šelma.

Pevninská odrůda

Zatímco matka odpočívá, šelmičky vesele dovádí, foceno
Kaiserem z vodní hladiny.
DFT No.7 | listopad 2014
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N EJOB ÁVAN ĚJŠÍ
PADOU CH M ĚSÍCE RAVEN

by Darkenius
V Kolonii působil jako pobočník a pravá
ruka Gomeze, řídil prakticky celý Starý tábor,
zatímco Gomez seděl na svém trůnu. Nosil
rudobaronskou zbroj a staral se o dodávku rudy
ze Starého dolu do tábora. Byl tím, co pověřoval
Bezejmenného jako špeha, který mu nosil
informace.
Když se Starý důl "zatopil" a ohniví
mágové byli zavražděni, Raven samozřejmě
Corrista zapíchl osobně, tak se Starý tábor
uzavřel od vnějšího světa. Následoval chaos a
spousta kopáčů a návštěvníků z ostatních táborů
byla zabita. Nadvládu převzali Raven s
Bloodwynem, kteří zradili toho arogantního
náfuku Gomeze, který prakticky skoro nic nedělal
a jen si stěžoval.
DFT No.7 | listopad 2014

Je tu ještě varianta, že Bezejmenný se
dostaví teleportem do kaple ohnivých mágů, kde
na něj bude čekat Bartholo, který následně i se
svými kumpány zemře. Hero zjistí, že je to past a
teleportuje se zpět. Kdyby šel dál a vyplenil Starý
tábor, tak by to prakticky zničilo děj datadisku
Noc Havrana, naštěstí měl rozum a vyhnul se
dalším konfliktům v táboře.
Raven a jeho poddajní museli opustit tábor,
protože když spadla bariéra, tak se zhroutil
Spáčův chrám společně se skřetí vesnicí a to
vyhnalo skřety doprostřed Kolonie. Následoval
jej i Thorus, protože věřil, že Raven bude lepším
vůdcem než Gomez.
V tom přijeli skřeti z jiných zemí se svou
lodí, začali kácet stromy a vytvořili palisádu.
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Následně ničili lidské obydlí kolem hradu.
Pak na řadu přišli paladinové z Khorinidu, kteří
šli hrad zachránit. Ten už začal být samostatný,
protože skřeti si všechno dřevo vzali z táborové
palisády a jednotlivých chatrčí.
V Khorinidu se Raven spřátelil s bandity a
pověřil Dextera, aby se usídlili na opuštěném
stanovisku blízko Onarovy farmy. Pak šel se
zbytkem svých kumpánů do Pyramidového údolí
a tam našel čerstvě vytvořený průchod do
katakomb, který vedl až k portálu.
Portál byl otevřený, ale když do něj
vstoupili, tak se hermeticky uzavřel. To odřízlo
Ravena s Bloodwynem od zbytku Dexterových
banditů a Raven tak objevil Jharkendar, který se
mu velice zalíbil. Zabydlel se v ruinách z bažin,
kde si udělal s místními bandity tábor.
Zpočátku Ravenovi nevěřili, ale díky
Thorusovým diplomatickým zkušenostem brzy
začali. Raven objevil důl a v něm podivný zvuk,
který ho vábil natolik, že se rozhodl kopat, aby se
k tomu zvuku dostal. Potřeboval k tomu ale
spoustu kopáčů, jenže v zemi jako je Jharkendar
skoro žádní nebyli a tak Raven pověřil Estebana,
aby se dohodl s piráty o mírové dohodě a piráti je
za to budou moct převážet do Khorinidu. Jenže
banditi toho využili jen k tomu, aby unesli
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některé Khorinijské obyvatele a rekrutovali je na
kopáče. Esteban také předal dopis Dexterovi od
Ravena, že ho pozdravuje a něco po něm chce,
však to znáte.
Raven měl pak dostatek kopáčů na
vydolování tunelu a našel tak hrobku velekněze
Khardimona, který u sebe měl Beliárův dráp a
zbroj. Obě tyto věci mu Raven sebral a zamířil si
to do chrámu Adanose, kde se rozhodl tento
mocný meč zkoumat a experimentovat s ním.
Duch Rhademese jej následoval, protože
držitel jeho věcí se automaticky stane jeho
pánem. Pověděl mu o historii Jharkendaru, o
svém bratrovi Quarhodronovi, o jednotlivých
hrobkách a knihovně. Raven jen bádal a studoval,
začal být posedlý Beliárem. Pak zjistil, že Dráp,
který způsoboval zemětřesení a nestabilitu v
Jharkendaru, je klíčem k otevření Adanosovy
hrobky. Oživoval také kamenné strážce.
Na scénu přišel Bezejmenný, který
osvobodil kopáče z dolu, zabil Estebana a
Bloodwyna a nakonec si vyřídil účty s Ravenem a
zachránil tak Jharkendar před katastrofou.
Tento článek je fan-fikce..
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RECEN ZE N A
DI AKREI ON H RY ŠÍLEN Á ŽROU TAM RCH
A PAZVU KY GOTH I CU
by Darkenius
Obě tyto hry vymyslel Aeternitas a najdete Sýr - přidá bod a 25 sekund do vašeho času
je v Diakreion Gothic Music Playeru, kde na vás Kalich - přidá 20 bodů
vyčnívá s papouškem tlačítko Games. Pak už se Polévka (vypadající jako ořech) - odečte 25
jen ukáže obrazovka s kozlem a dáte Load script sekund a přidá 20 bodů
-> Beastsscript.ini nebo Soundsscript.ini
Jablko - přidá 10 bodů
ŠÍLENÁ ŽROUTAMRCH

K dispozici jsou až tři hráči, takže sežente
kamarády a pust'te se do toho, i když hrát na
Šílená žroutamrch neboli Beasts of Gothic, jedné klávesnici může být trochu na obtíž.
jak je tam napsané, je minihra, ve které musíte po
hracím poli sbírat v čase věci a utíkat přitom před
My, temní mágové, jsme měli tu čest si ji
hladovou zvěří. Jak dlouho vydržíte, záleží jen na zahrát a udělat si tak své dosud nepokořené
rychlosti vašeho mačkání směrových tlačítek a rekordy.
nervech. Kromě toho příšery zrychlují a do dvou
minut budou tak rychlé, že jim nestačíte zdrhat.
Máte na výběr tyto postavy: Hero, Vatras,
Milten, Sarah, Diego, Xardas, Pablo a Abuyin.
A co za věci máme sbírat?
Maso - přidá o jednu příšeru navíc a je za ní 40
bodů
DFT No.7 | listopad 2014
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Podle dosaženého limitu (příští limit 4:00):
(1 postava)
1) Aeternitas 3:03, 1140, Diego (limit 3:00).
2) Helpo1 3:29, 1316, Vatras (limit 3:15).
3) Helpo1 3:43, 1392, Vatras (limit 3:30).
4) Helpo 3:50, 1344, Vatras (limit 3:45).
(2 postavy)
- nikdo (limit 2:30).
(3 postavy)
- nikdo (limit 2:00).
Podle času (1 postava):
1) Helpo 3:50, 1344, Vatras.
2) Helpo1 3:43, 1392, Vatras.
3) Helpo1 3:29, 1316, Vatras.
4) Aeternitas 3:03, 1140, Diego.
5) Darkenius 3:01, 941, Hero.
6) Helpo1 2:59, 2541, Vatras.
7) Helpo1 2:51, 1090, Vatras.
8) Darkenius 2:48, 1019, Xardas.
9) Kaiser 2:45, 1107, Diego.
10) Aeternitas 2:39, 1050.
11) Kolac 2:36, 849.
12) Darkenius 2:35, 1038, Abuin.
13) Kolac 2:34, 1022, Diego.
14) Richie, 2:24, 970, Milten.
15) Kaiser ?, 940.
16) Helpo1 2:05, 762, Xardas.
Podle score (1 postava):
1) Helpo1 2:59, 2541, Vatras.
2) Helpo1 3:43, 1392, Vatras
3) Helpo 3:50, 1344, Vatras.
4) Helpo1 3:29, 1316, Vatras.
5) Aeternitas 3:03, 1140, Diego.
6) Kaiser 2:45, 1107, Diego.
7) Helpo1 2:51, 1090, Vatras.
8) Aeternitas 2:39, 1050.
9) Darkenius 2:35, 1038, Abuin.
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10) Kolac 2:34, 1022, Diego.
11) Darkenius 2:48, 1019, Xardas.
12) Richie, 2:24, 970, Milten.
13) Darkenius 3:01, 941, Hero.
14) Kaiser ?, 940.
15) Helpo1 2:05, 762, Xardas.
Čas - Dvě postavy (čas se počítá pouze nejkratší):
-nikdo
Čas - Tři postavy (čas se počítá pouze nejkratší):
-nikdo
Tady jde jasně vidět, že Helpo je úspěšný
dobyvatel rekordů, což napovídá hodně o jeho
hráčských zkušenostech.
Pokud máte zájem pokořit našeho Helpa,
zajděte sem.
PAZVUKY GOTHICU
Pazvuky Gothicu je taková zvuková hra, ve
které svou chůzí po hracím poli měníte zvuky
přírody podle toho, kde se zrovna nacházíte.
Uslyšíte třeba vítr, praskání ohně, zvuky zvěře,
ptáky a náhodné konverzace.
Na výběr máte tyto postavy: Ulf, Xardas,
Hero, Lester, Lee, Diego, Vatras, Cord, Moe,
Milten a další.
Tahle hra slouží spíš jako kulisa při některé
z vašich oblíbených činností, kterou zrovna
provadíte např. modding.
Myslím si, že obě tyto hry jsou skvělá
odreagovačka při vyčerpávajícím scriptování v
Diakreionu a hodnotím je velice kladně, ale
chtělo by to těch her víc, třeba bych uvítal trochu
toho Gothicovského Tetrisu, Pinballu a Pac Mana.
:D.
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SH RN U TÍ ZA ŘÍJEN
by Kaiser
Protože tentokrát je to pro změnu Koláč,
kdo nestíhá své záležitosti, musím vám shrnutí
přinést opět já, císař všech císařů, Kaiser himself!
Naštěstí je o čem psát...
Zima je za dveřmi a to se začíná na foru
projevovat. Objevují se uživatelé, kteří se v létě
moc neukázali, přišli i cizinci, kteří věštšinou
kladně recenzují Atmusův Diakreion či si
prohlížejí web obsahující stovky modů. A také se
objevila spousta nováčků, přičemž spousta z nich
vstupuje do našich aktivních skupin.
Skupiny vůbec zabraly. Překladatelé
nabrali několik staronových tváří a překládají o
sto šest. Stále však překládají Sagu. Činí se i
Dark Mages. Snad mohu vyzradit, že jsme se do
toho opravdu obuli. I my máme posilu, která se
ale teprve ukáže.
Fanartové skupiny se nezlepšily a nedělají
nic. Ostatně celý fanart je na houby u nás. Pouze
Darkenius (který forum tak trochu opanoval,
neboť již stojí téměř za vším) nedávno vydal
pekelnou povídku s příhodným názvem DEMON
DFT No.7 | listopad 2014

FROM HELL POVÍDKA. Povídka naplnila
Koláčovi kalhoty (pozn. od Koláča: len som
povedal že komédia s podtónom o satanizme,
nikoho nezaujíma, ale Kaiser si to všetko
prirovnáva podľa svojich bežných situácií v
živote), ale já říkám palec nahoru.
Žijeme off topicem, jak bylo řečeno, díky
spoustě lidí obecná diskuse jede. Řešíme hlavně
lásku, sex a peníze. Dobře, peníze moc nemáme,
tak ty si škrtněte, ale jinak zbytku máme
nadbytek. Místo peněz máme mody tak pozor!
Obecná diskuse je ostatně také dějištěm
věčných bojů mezi helpem a Koláčem, jehož
hlášky se šponují k výšinám. Nu, je to dost těsné
a všichni se baví. (pozn. od Koláča: Pochybujem
že je to práve vyrovnané :D )
Nezapomínáme samozřejmě ani na fotbal,
naše reprezentace válcují a SPARTA PORAZILA
SLOVENSKÝ TÝM!!! Slovenské osazenstvo
fora bučí ještě teď, chachá!!! :D.
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A za této slavnostní události se loučím,
PC do postele a teplé ponožky na nohy! Čau-Čau
příště snad Koláč vystřízliví (pozn. od Koláča:
je pes.
Som abstinent...) a napíše lepší shrnutí. Mějte se a
nezapomeňte se teple obléci či ještě lépe, vemte
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by
Kaiser
Darkenius
Koláč
4.deň Miestny supermarket, 15:45
miestneho času

nakupovať do miestneho supermarketu v centre.
To vlastnil Matúšov strýko, ktorému patrila poľka
mestečka...
Keď už platili pri pokladni, obaja si všimli
„Vidíš ju?“
v jednom z menších obchodíkov v centre krásnu
„Ty bláho, to je ženská jak vystrihnutá z
brunetu v pokladni. Dokonalé dlhé vlasy, žiariace
časopisu.“
veľké zelené oči, čistá pleť, jemný priam až
„Čo ti kámo, musíme sa tam ísť pozrieť.
morbídne pekný výraz tváre. Sedela v pokladni v
Akože niečo nakupujeme a potom ju skúsim
drogérií, ktorá bola naproti supermarketu, ale cez
osloviť.“
priesvitné sklá oboch obchodov sa ju dalo vidieť.
„Hej ty určite, však sa pozri na ňu to je
Sedela takže postavu si až dobre obzrieť
žena, panečku....“
nemohli, ale vyzerala byť dosť štíhla. Mala krátku
„Musím to skúsiť!“
Matúš a Dávid sa kamarátili už od škôlky. čiernu sukňu, čo si Matúš všimol keď si odhrnula
biely lekársky plášť a pretrela nohy.
Kým jeden bol vysoký blonďák, ktorého celý
„Bude to 49,50 prosím. Chcete aj tašku?“
život sprevádzali ženy, ktoré chceli akurát
Spýtala sa predavačka. „Áno prosím, rovno aj
vycicať jeho konto a vymeniť si s ním životné
tekutiny, Dávid bol už dávno usadený so svojou dve, toľko krámov by som v rukách neniesol.“
Usmial sa Matúš, a vypýtal si prístroj pre platenie
ženou a robil vodiča záchranárskej služby v
kartou.
okresnom meste. Brunet s modrými očami,
Hneď ako obaja muži okolo tridsiatky
strednej výšky a pomerne štíhli.
Bývali v malom činžáku a mali dosť veľa opustili obchod, išli naložiť nákupy do
dlhov. Matúš sa im niekoľkokrát pokúsil pomôcť, Matúšovho auta, keďže Dávid svoje musel
predať, aby aspoň čiastočne pokryl dlhy. Matúš si
avšak jeho pomoc vždy kvôli hrdosti odmietli.
žil dobre, keďže mal teréniak, ale okrem neho
Ich jediný cieľ bolo dostať sa do lepších
podmienok a konečne môcť priviesť vysnívaných mal doma aj športové autá, plus nejaké motocykle
a štvorkolku.
potomkov.
„Idem do toho obchodu, počkáš ma, či ideš
Obaja chodili spolu po futbale alebo pive
DFT No.7 | listopad 2014
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so mnou?“ spýtal sa Matúš.
„Asi kašlem, fakt sorry kamarát, ale musím
si trochu zapáliť, keď prídem domov a uvidím
Brigi utrápenú, že už zase jej to nevyšlo s tou
novou prácou, tak ma už asi skosí....“ Povedal a
hoci nebol permanentný fajčiar, teraz si musel
niečo dať na upokojenie, lebo v poslednom čase
bol furt pod prúdom...
Matúš: „Dobre drž mi palce!“ Dávid:
„Budem!“
Kým Dávid fajčil pri peknom teréniaku,
prišiel k nemu mladý muž a dal sa do reči.
„Je mi ľúto pane, ale tu sa nesmie fajčiť.“
Odpovedal a Dávid radšej cigaretu hodil na zem a
rozšliapol.
„A kto vlastne ste, že vás to tak trápi?“
„No ja tu pracujem a tak trochu zato
zodpovedám.“
„Za kvalitu ovzdušia?“
„Dajme tomu, že aj zato“
„Zaujímavý job, a platia to aspoň dobre?“
„Nuž nesťažujem si, ale mohlo by byť aj
lepšie“ odvetil mladý čiernovlasý chalan, s
podozrivo bielou pleťou, v čiernej bunde s
frajersky zdvihnutým golierom. (límec)
„Vidím, že vás niečo trápi, akurát mám
trochu voľno, nechcete si pohovoriť?“ Pokračoval
mladík.
„Záleží od toho, že o čom....“
„O živote a tak.“
„Myslím, že trochu času mám.“
„Čo vás teda trápi?“
„Dlhy, žena, práca, je toho dosť, kde chcete
začať?“
„Zrejme u tej práci, čím sa živíte vy? O
mne už viete aspoň toto.“
„Robím ako vodič záchranky v okresnom
meste. Plat je dobrý, ale kvôli dlhom a bytu, to
len tak ľahko nejde, navyše žena zatiaľ
nepracuje.“
„Možno by som jej vedel dohodnúť nejakú
prácu, mám dosť známych čo mi vybavili aj toto
miesto a dostali ma z nejedného prúseru.“
Potom čo spomínaný mladík dokončil,
Dávida to dosť zaujalo. Vyzeral, že ho to naozaj
trápi, akurát nechápal prečo mu chcel tak veľmi
DFT No.7 | listopad 2014
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pomôcť? Poznali sa sotva pár minút, ale on javil
záujem ako dlhoročný rodinný priateľ, keď
spomenieme tých Dávidových, tak podstatne
väčší.
„Tu za rohom mám menšiu kanceláriu, sú
tam kamery a ja dohliadam na poriadok a chod
centra, keď chceš môžeme sa tam ohriať?“
Pokračoval záhadný muž.
„My sme si už potykali?“
„Nie, ale môžeme, ja som Kornélius, alebo
pre priateľov Korny.“
„Ja som Dávid a pre priateľov Dávid.“
usmial sa a podal Kornéliusovi ruku.
„Tak ideš? Je tam celkom teplo, a mám tam
aj telefón, takže hneď môžem svoje zdroje
obvolať.“
„No som tu s kamošom, ale ten išiel baliť
tam tú babu z drogérie.“ Odvetil Dávid a ukázal
na hnedovlasú barbie z odchodu naproti.
Hneď potom si všimol, že ako sa na ňu
pozrel Kornélius, obzrela sa naspäť a jemne sa
pousmiala a žmurkla akoby mala niečo za ľubom.
Dávid si ale myslel že je prepracovaný, a že sa
mu to iba zdá.
Išiel teda s dobre vyzerajúcim mladíkom
do jeho pracovne s kamerami, a ešte predtým si
všimol kamaráta Matúša, ako sa obšmieta medzi
regálmi a potajomky sleduje krásnu predavačku
spoza pultu.
Hneď potom čo došli na miesto Dávidovi
sa zdalo podivné, že idú do uličky vedľa
obchodov a nie do centra. „Počuj čo si myslíš o
tých vraždám?“ Spýtal sa rafinovane Dávid.
„Tak v poslednom čase sú toho plné
noviny, ale ja osobne si myslím, že sa nemáme
čoho báť, väčšina prípadov sa deje v noci, a teraz
je predsa deň, že?“ Pousmial sa a pozrel na
Dávida, očakávajúc prikývnutie, alebo kladnú
odpoveď.
„Áno, ale nemyslím si, že je práve dôvod
byť mimo opatrnosti, pokiaľ dobre viem, teraz
väčšina obchodov a úradov sa budú zatvárať už
od piatej, a ľudia vôbec nevychádzajú von.“
„Narážaš tým na niečo?“ pozrel Kornélius
na Dávida znovu, akurát s jemným úškrnkom a
vážnym pohľadom, kračajúc pred ním.
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„No ak by mali tí okultisti, ale kto vie čo to
sú rozum, tak by predsa zaútočili práve cez deň,
kedy to ľudia nebudú očakávať. Je pravda že ak
je cez deň vidno, a ľudia sú viac rozlezený tak si
to skôr všimnú. Avšak práve teraz sa najviac ľudí
ponáhľa, rozprávajú sa, sú si na očiach, ale
prakticky čo sa deje okolo si nevšímajú, nie
pretože by to nevideli, ale možno aj preto že
nechcú vidieť čo sa deje druhým, lebo majú
vlastné problémy.“ Pokračoval Dávid.
„Chcú mať pokoj a ak by aj náhodou
niekto cez deň zmizol, mohlo by to byť
kdekoľvek, napr. na poštu, do banky, alebo sa len
tak flákať, nikto by to neriešil tak ako keby prišli
o dve-tri hodiny v noci neskoršie domov...“
V tom zastali, a Kornélius otočený chrbtom
k Dávidovi vystrel ruky a spustil:
„Vieš čo ma nás vždycky fascinovalo?“
Otočil sa so zelenými očami a jasnými tesákmi,
dokonca belší než predtým.
„To že napriek tomu, že ste o nás vždycky
vedeli, tak ani nikomu nedalo tú snahu pátrať.
Písali sa knihy, príbehy, filmy, ale keď nejaký
útok prišiel, nebralo sa to na ľahkú váhu, až teraz
keď je dielo takmer dokonané.“
Dávid držal očný kontakt, hoci bol
unavený, toto ho zobudilo, ustúpil dva kroky
dozadu a strčil ruku do vrecka. Upír bol behom
sekundy u neho, chytil ho za krk a nadvihol ku
stene. V očakávaní že ho vycucne, sa upír ešte
ozval:
„Tvoja dedukcia ma ale dosť dojala, takže
ti dám šancu na posledné prianie.“
V tom vybral Dávid z vrecka krucifix,
ktorý mu dala jeho žena aby ho vždy ochraňoval
pred zlým, či už v práci, alebo bežne, a prebodol
upírovi srdce.
„Ale áno. Zvestuj ostatným upírom, že
Ježiš Kristus je silnejší než všetko zlo na svete!“
Potom ho upír odhodil asi o 20 metrov, a začal
pomaly horieť, až sa nakoniec vyparil ako popol.
Dávid bol chvíľu v šoku, ale vždycky i cez
všetky problémy mal niečo čo iný nemali. Veril a
tak čisto a pevne, že ak ho aj niečo vystrašilo
nebral to na ľahkú váhu, lebo zakaždým svoje
srdce vylial Bohu a cítil sa naplnený. I cez to, že
DFT No.7 | listopad 2014
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občas podľahol zvláštnym predstavám,
nezanevrel a práve teraz ho zachránilo to, že mal
po ruke posvätený kríž z istej púte v Poľsku.
Lenže dlho netrvalo a uvedomil si, že ten
pohľad medzi Kornéliusom a tou predavačkou
mohol mať niečo viac za ľubom. Vtom popadol
svoj kríž, a rozbehol som sa do drogérie.
Drogéria, miestne nákupné stredisko, 17:05
miestneho času
„Prepáčte slečna, môžem sa niečo spýtať?“
pozrel sa Matúš na jednu s predavačiek, ktoré
stáli a dávali pozor na tovar.
Vyzerali trochu, akoby tú krásku za pultom
držali ako rukojemníčku, ktorá im má lákať
peknou tvárou zákazníkov, ktorý kúpia nekvalitné
turecké a maďarské výrobky, len preto aby sa jej
aspoň trochu mohli prihovoriť.
„Áno?“ Odvetila predavačka a dodala:
„Ale rýchlo, už zatvárame.“
Matúš: „Potreboval by som vedieť, niečo o
tamtej slečne čo robí u vás za pultom.“
„Olívia? Taká miestna princezná. Všetci
chlapi sem kvôli nej chodia kupovať, akurát ženy
skôr platia v druhej kase. Niekedy mi tu príde ako
vtip. Patrí do playboya nie do drogérie.....,“
namrzúrila sa predavačka a dodala: „ale ty si
chceš skôr vedieť že či máš u nej šancu nie?“
Matúš: „No vlastne áno.“
„Videla som ako sa na teba potajomky
fešáčik pozerala už za pultom, ako na svoje
spasenie z tejto diery plnej chlapov čo sa jej
snažia čo najbližšie priblížiť.“
To dodalo Matúšovi nevídanú odvahu, a
tak poďakoval staršej predavačke a odišiel ku
Olívií, ktorá sa už obliekala a išla domov, keďže
jej skončila šichta.
„Ahoj!“ usmial sa a pozrel na krásnu
hnedovlásku.
„Ahoj, poznáme sa?“ Odvetila kráska s
úsmevom na tvári, akoby očakávala že sa práve
toto stane a mala to už pripravené dlhšie.
„Nie, ale rád by som....“
Ako konverzácia pokračovala za chvíľu sa
obaja pobrali a chceli niečo podniknúť.
„A čo keby sme niekam išli?“ Pozrela sa
nádejne naňho.
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„A kam?“
„No síce sa zatvára, ale majiteľka je teraz
preč z mesta a ja mám na starosti jej kľúče do
skladu.“
Matúš ostal prekvapený. Miesto toho aby s
ním chcela ísť do jeho veľkého domu ako tie
ostatné, vyvaliť sa do obrovskej postele o ktorej
sa ostatným môže iba snívať a začať používať
jeho kartu, ona ho chcela práve teraz.
Akoby ani nebol pracháč, ale niekto s kým
chce napriek tomu, že nemá toľko financií,
odcestovať do neznámej krajiny a začať nový
život.
„No, keď už inak nedáš, alebo lepšie
povedané dáš.“ Usmial sa blondiak.
„Nebuď úchylný neznášam to!.“
„Dobre prepáč, ani ja to nerád robím akurát
nato bola vhodná chvíľa....“
„Nebola, ale keďže si to ty, raz to
prežijem.“
Dodala a než sa nazdali popadla Matúša za ruku a
zišli do vnútra.
V tom pred obchod dobehol Dávid a začal
búchať na dvere. Staršia predavačka, presne tá čo
ju oslovil aj Matúš mu otvorila a spýtala sa ho čo
sa deje, že tak unáhlene beží.
„Kvôli výpredaju šampónov to nebude....
Hľadám svojho kamaráta, vysoký blonďák,
potrebujem vedieť či sa tu nemotal okolo mladej
hnedovlásky.“
„Ale áno, akurát zišli dozadu, ale dám Ti
radu... tí dvaja vyzerali tak šťastne, akoby jeden
druhého hľadali už celý život a nemyslím, že by
bolo dobré sa im do toho miešať.“
Dokončila predavačka, no Dávid sa
nezastavil: „Lenže tu nejde o srdce vašej
kolegyne, ale o život môjho kamaráta.
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Inšpektor si utrel ústa a pokračoval:
„Keďže sme sa zatiaľ ničoho vážnejšieho
nechytili, rozhodol som sa že nám na výpomoc
pošlú niekoho od partnerského oddelenia.“
„Ale pane, ja som to tu v pohode zvládal a
tiež si myslím, že sme dosť na stope s tými
sprejerskými gangmi čo sme ich ráno zabásli.“
Jedoval sa Daniel.
„Tí chuligáni sú nám na h.vn. , je to len
banda otrhancov, ktorý boli dobrí akurát nato, že
nám nechali zmlátiť a nepožadovali právnika.
Nie, nová výpomoc sa nám hodí ako soľ!“
„No to som zvedavý, čo z toho bude.“
Prekrížil si ruky Daniel a prudko sa usadil do
stoličky.
Vtom prišla do miestnosti krásna, mladá,
blonďatá žena, s okuliarmi, a vlasmi v cope,
trochu pripomínajúca Evu Longoriu.
„Je mi cťou pán Miňaj!“
Pozrela sa na Daniela a ten v nemom úžase
s otvorenou pusou iba dodal:
„Niňaj...!“ Inšpektor:„Tu Elen je vaša nová
kolegyňa, s ktorou budete pracovať kým sa tento
prípad nevyrieši!
Potom hneď choďte za tým mamľasom
Martinom, aby vám dal nejaké papiere a tie jeho
hovadiny o upíroch vôbec nepočúvajte, to skôr ja
konečne vyhrám niečo na tej z.sr.n.j športke!“
Dokončil inšpektor a Daniel sa hneď ujal slova.
„A aký je váš návrh, s čím by sme mali
začať?“
Elen: „No ako prvé, mali by sme ísť za
jedným mojim starým známym do väznice.“
Daniel: „Je to niekto kto by mohol mať
niečo spoločné s prípadom?“
Elen: „No s prípadom nie, ale do
podobných rituálov sa vyzná a hlavne vie tak
trochu rozmýšľať ako vrah. Je to doktor, ale zatkli
ho preto že sa pokúsil zlúčiť DNA zvieraťa s
Medzitým na oddelení pre zvláštne prípady, 17:30 človekom a naklonovať to.“
miestneho času.
Daniel: „Počkať, profesor Charin, Ričard
Charin?“
Elen: „Poznáte ho?“
„Takže potom čo na internet uniklo to
Daniel: „Už ako malý som o ňom čítal v
nechutné video, urobili sme globálne opatrenia a
myslím, že by to malo stačiť, aby aspoň pár dní novinách, ten ukrajinský znachor kvôli svojim
experimentom nechal priviesť niekoľko ľudí k
bol pokoj.“
DFT No.7 | listopad 2014
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útesu kde ich dal zabiť a zmraziť, aby ich neskôr že to, co se ted' děje, je jen noční můra. Bohužel
využil pre svoje experimenty?“
tomu tak nebylo.
Elen“ „Áno to je on, buďme nádeje plný,
Opravář zničehonic přestal Miloše kopat.
že on nám v prípade pomôže, keď nie naopak...“ Položil na zem černý pytel, který následně
roztáhnul a začal do nich házet různé cennosti a
věci, které se povalovaly kolem.
"Tady nic nenajdeš, ty šmejde!" Varoval ho
20:30 miestneho času, Milošov dom po starých
Miloš, který byl už dost zaneřáděný a krvácel:
rodičov
"Počkej, až na tebe zavolám poldy, tohle si
vypiješ!"
„Mili?“ Spýtala sa Sára.
si to zkus a zastřelím tě!" Ozval se
„Áno?“ „Čírou náhodou som našla na stole opravář,"Jen
který už byl velice nervozní z toho, že
príučku o orálnom sexe je tu nejaká šanca, že ju nenašel žádné
schované Milošovy úspory.
sem priniesol zo susedkiných odpadkov a v
Pak se podíval pod gauč a tam už na něj
zachovalom stave Pán Gaston?“
pan Gaston a připravoval se na útok. V tu
Miloš: „Ách prepáč, myslel som že sa ti to vrněl
ránu na něj vletěl a kousl ho do nosu.
bude páčiť.“ Sára: „Zdá sa ti, že by som mala
Opravář: "Au! Jedeš pryč, ty zvíře?!"
pridať, alebo čo?“
Cloumal sebou a doufal, že se ta kočka
Miloš: „Ja ibaže, sú tam nejaké
pustí, jenže nepustila. Držela se ho jako klíště.
vychytávky, čo sme ešte neskúšali.“
Pak najednou vyskočil a dupl na zem a pan
Sára: „V poslednom čase som ešte
se neudržel a musel se pustit, pak rychle
šokovaná z toho videa, a z toho čo sa stalo v ten Gaston
zaběhl pod gauč. Opravář stihl sotva vystřelit, ale
piatok, takmer som sa už nato rozpomenula a
jediné co trefil, byla matrace od gauče.
stále ani h.vn.!“
"Chcípni!" Zařval a pak se ohlédl, jestli
Miloš: „Ale kuš, hovoríš ako ten Martinov tam pořád
na té chodbě Sára s Milošem bezvládně
bývalý nadriadený.“
leží, pak pokračoval ve své zlodějské rutině.
Sára: „Keď sme pritom, čo Martin kedy
V tu chvíli se zrovna vracel z kina Martin s
príde, a nevie niečo nové?“
a všimli si, že dveře od Milošova domu
Miloš: „Dneska príde vraj trochu pozdejšie, Cassie
jsou otevřeny dokořán. Martin rychle přiběhl a
tuším niekde išli s Cassiou.“
Miloše a Sáru bezvládně ležet na zemi.
Sára: „Aha, tak aspoň oni sa bavia.“ V tom viděl
Zvolal: "Miloši! Sáro!" a zevnitř se ozvalo: "Kdo
zazvonil zvonček a Miloš so Sárou išli otvoriť
je tam! Vylez a ukaž se!"
dvere. Ale to čo uvideli ich prekvapilo naozaj
Martin s Cassie zareagovali tak, že se
slušne.
přikrčili ke zdi hned vedle dveří a čekali, až
Ve dveřích stál chlápek v kombinéze
pachatel vystrčí hlavu ven. Martin byl
opraváře, který držel v rukou pistoli.
samozřejmě před Cassie a vyčkával na správný
"Překvapení!" Vykřikl opravář, který
až bude moct zneškodnit opraváře.
nejprve chytil Sáru a odstrčil ji, až upadla na zem. okamžik,
"Neměli bychom zavolat policii?" Zeptala
Přitom si vymknula kotník.
se ho nejistě potichu Cassie.
"Ty jeden bastarde, co si to dovoluješ?"
"Na to není čas." Odpověděl Martin a
Zařval Miloš a vrhl se přímo na něj, jenže opravář viděl, jak
opravář vystrkuje svou zbraň zpoza
napřáhl ruku a praštil Miloše pistolí do hlavy a dveří napaženou
rukou.
skolil ho tak na zem. Pak začal do něj silně kopat
V ten moment mu do ní kopne a on ji
a Miloš nemohl popadnout dech.
upustí na zem. Pak se o ni na zemi porvou. Do
"Nech ho být!" Zařvala na opraváře
se připlete Cassie. Nakonec skončí pistole v
bezvládná Sára, která se k němu pomalu plazila a toho
nemohla vstát. Děsně jí bolela noha, ale doufala, Cassiiných rukách a ta začne po něm mířit.
DFT No.7 | listopad 2014
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nebo ve věznici. Pak prošli jednou zvláštní
místností, kde se zavírají jenom ti největší a
nejklidnější zoufalci s postraními úmysly.
Ochranka: "Tak tady je. Kdybyste něco
potřebovali, tak se ozvěte."
Elena: "Profesore Charine, slyšíte nás.
Chtěli bychom se vás zeptat na pár otázek."
Richard: "Copak? Copak? Že mě sem přišli
navštívit detektivové z FBI? Že by snad ztratili
stopu a potřebovali by radu od moudrého
profesora? Hehe..."
Elena: "Víte, kdo je tím vrahem, co
sprejuje své oběti? Dělá na nich takový
pentagram."
Richard: "Ano, ano, slyšel jsem o něm.
Bohužel však nevím, kdo je. Vím jen, že není z
tohoto světa a nezastaví ho ani armáda spásy,
hehe."
Elena: "A víte, proč to všechno dělá? Proč
takhle zabíjí své oběti?"
Richard: "Protože se mu to líbí. On moc
dobře ví, že sloužit zlu naplňuje jeho touhu být
mocným. Dává tak své oběti Satanovi, aby mu on
dal požehnání a moc být nezničitelným a
neporazitelným. Jenom takhle to funguje, hehe.
Ještě nějaké otázky slečinko?"
Elena: "Kde se schovává, jaké místa si
obvykle vyhlíží, jaké má kontakty?"
Richard: "Eh, jsem zmatený... To už je moc
otázek najednou, moc otázek...moc otázek...MOC
Věznice Wilhelm, 22:00 místního času
OTÁZEK!!! Musím na ně přijít,
musím...musím....AHHHHHHH!! PROČ MĚ
Daniel: "Už se nemůžu dočkat, až ho
NIC NENAPADÁÁÁÁ???
uvidím."
"Uklidněte se profesore. Když
Elena: "Jen ztrpení, zanedlouho nás k němu nevíte,Daniel:
tak nevíte."
pustí."
Richard: "Dády dády dáda, dády dády
Ochranka: "Odložte své zbraně a další
dáda, hehe... Slečno, nechcete být mým
nebezpečné věci. Však to znáte. Nic kovového
pokusným králíkem? Jste tak hezká, vás bych
nesmí dovnitř."
pitval rád, hehe. Počkejte, ještě jsem nepřipravil
Daniel s Elenou vytahovali své zbraně a
operační stůl, hehe."
položili je na stůl. Pak prošli detektorem kovu,
který jednou pípnul a to znamenalo, že jsou čistí. pryč." Elena: "To už přehnal! Pojd' Danieli, jdeme
Ochranka: "Následujte mě."
Daniel: "Ale ještě jsem neměl možnost si s
Zavedl je hlubokým tmavým tunelem, až k ním pohovořit!"
místním trestancům, kteří na ně sprostě řvali a
Elena: "Říkám jdeme.".
chovali se jako vzteklé a nevychované opice z
útulku. Daniel chvilku nevěděl, jestli je v zoo
"Dej mi ji a nikomu se nic nestane." Řekl
chladným tonem opravář.
Cassie: "To mě ani nenapadne!"
Na nic nečekal a rozběhl se naproti Cassie
doufajíc, že bude váhat a nevystřelí po něm.
Myslel si, že taková křehká dívka nemá dostatek
kuráže na to, aby někoho zabila. Představoval si,
jak ji odzbrojí a udělá z ní své rukojmí. Mýlil se.
Cassie mu mířila na torso, zavřela oči a
vystřelila. Kulka trefila srdce a opravář si
kleknul. Podíval se na místo, kam ho trefila a
začal krvácet. V tu chvíli lehl na zem.
Martin si oddechnul a byl rád, že je po
něm. Stihl se s odranými koleny postavit a říct
Cassie, že je už po všem a objal ji.
V tu chvíli zrovna přijela policejní hlídka,
kterou zavolal nejbližší soused.
Policisté, když vše viděli, rychle zavolali
sanitku, která přijela za minutu, protože místní
nemocnice byla jen kousek odtud.
Nejprve odvezli Miloše a Sáru, protože
byli vážně zraněni, potom odvezli mrtvé tělo toho
opraváře, předtím ale zajistili místo činu.
Na místě byl i inspektor, který měl
podezření, že ten padouch má něco společného s
upíry, ale moc tomu nevěřil. Každopádně řekl
zdravotníkům, at' ho nechají na pitevně.
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Ochranka: "Nebojte já už toho blázna
zkrotím."
Daniel: "Co s tím mají tyhlety bláboly, co
dočinění? Ani šéf jim nevěří."
Elena: "Já už řešila spoustu případů a věř
mi, že něco podobného jsem už zažila."
V tom se ozvalo drnčení z Danielovy
kapsy.
Daniel: "Á někdo zvoní. To bude asi šéf.
Ano šéfe?"
Inspektor: "Kde sakra vězíte? Jeden šílenec
vtrhl někomu do baráku a vy trčíte někde za
mřížemi?"
Daniel: "Já..."
Inspektor: "Vrat'te se na stanici, at' něco z
toho lupiče máte. Jedna holka ho zastřelila, tak
alespoň je ted' o jednoho lotra míň."
Daniel: "Rozumím, hned k vám jedeme."

Kaiser, Darkenius, Koláč - Příběhy

"Nepotřebujeme povolení, jsme přece
detektivové, jsme zákon a pořádek." Mrkla Elena
očkem.
"No když myslíš." Pousmál se Daniel. "Tak
teda vyrážíme."
Nemocnice, 10:00 místního času

Sára: "To jsme teda dopadli, vid' Miloši?"
Miloš: "Alespoň jsme to přežili. Kdo ví,
čeho by ten zloděj byl schopen."
Zdravotní sestra: "Máte tu návštěvu!"
Otevřely se dveře a do pokoje vstoupili
Martin s Cassie.
Miloš: "Martine, brácho, dobrá práce!"
Martin: "Co jsem zase provedl?"
Miloš: "No, zabil jsi přece toho zloděje,
ne? Máš kuráž chlape."
5. den, Danielova kancelář, 9:00 místního času Cassie."Martin: "To jsem nebyl já, to byla tady
Miloš: "Ále nebud' tak skromný."
Cassie: "Má pravdu, to já ho zabila a
Daniel: "Tak už se ozvali z pitevny."
následky si samozřejmě ponesu, až do hrobu, jak
Elena: "A co našli?"
se zdá."
Daniel: "Zdá se, že ten takzvaný opravář
Sára: "No, co se dá dělat..."
měl na zadku vytetovaný prazvláštní symbol,
Všichni najednou byli zticha a čekali, kdo
který vypadá jako ten pentagram, co sprejuje vrah se ozve jako první.
v okolí."
Miloš: "Co myslíte, byl ten lupič tím
Elena se opřela o stůl a pozorně
sprejerským vrahem ze zpráv?"
poslouchala, přitom ukazovala Danielovi svůj
Martin: "Myslím, že ne."
hluboký výstřih, až z toho byl v rozpacích. Snažil
Miloš: "A jak si můžeš být tak jistý?"
se na to nemyslet a pokračoval dál v konverzaci.
Martin: "Protože v ranních zprávách hlásili,
"Bud' ten týpek je vášnivý příznivec
že jím nebyl."
Satanismu nebo patří k tomu vrahovi.
Miloš: "A sakra, prošvihl jsem je. Holt tu
Každopádně musíme na to přijít dřív než bude
nemáme televizi, jenom jedno blbý okno, ze
pozdě."
kterého vidím jenom auta jezdit sem a tam.
"Měl ještě něco u sebe kromě pistole,
A kromě toho, bolí mě hlava jako kdybych
šroubováku a černého pytle?" Zeptala se Elena. se uhodil o beton."
"Ještě účtenku od toho Sport Marketu z
Martin: "To přežiješ."
Gregorova 14, kde jsem byl s naším plesnivcem."
Odpověděl sebejistě Daniel.
Elena: "Pak je jasné, že ty vrahovy spreje
pochází odtamtud. Měli bysme to tam prohledat."
"Ale nemáme povolení!" Vymlouval se
Daniel.
DFT No.7 | listopad 2014
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jízdy.

Sport Market, 10:30 místního času
Elena: "Už jsem ti říkala, že řídíš jako
závodník?"
Daniel: "Promiň, to ten stres z práce."
Elena: "Ze mě?"
Daniel: "Ne, celkově. Už mi to začíná
všechno lézt na mozek. V hlavě pořád slyším to
vřískání našeho šéfa od minula a ještě mě k tomu
pronásleduje ten vrah... Jsem rád, že tu nejsem s
ním, ale s tebou."
Elena: "Tož ženská společnost je ti
příjemnější, že?"
Jenže na to už Daniel neodpověděl a
vystupoval z auta. Šli pomalu ke dveřím a začali
páčit zámek.
Daniel: "Snad nás přitom někdo nesleduje."
Elena: "Neboj, kryju tě."
Daniel: "Ták a mám to."
Oba detektivové se pomalu vplížila dovnitř
a začali prohledávat různé spisy ze šuplíku, ale na
nic přitom nenarazili. Pak najednou Daniel něco
našel.
Elena: "Máš něco?"
Daniel: "To si piš. Zdá se, že je tu často
zákazník, co si pořád kupuje červenou barvu.
Dokonce si ji objednává i na zakázku. Jmenuje se
Howard Finkel. Říká ti to jméno něco?"
Elena: "Jo, to je ten náš opravář."
Daniel: "Přesně a je tu dokonce i jeho
adresa, Reichmanova 5."
Elena: "Tam by se mohl schovávat ten vrah
nebo tam budou další skryté důkazy."
Daniel: "Je to možné. Ale ted' je jisté, že
Finkel byl komplicem našeho vraha."
Na nic nečekali a rychle vyrazili na
příslušnou adresu, kde doufali, že by se tam
ukrýval ten sprejerský vrah nebo že by tam po
něm byla alespoň nějaká stopa.

"Jo? V čem?" zabručel Daniel.
"Řídíš hrozně."
"Říká ženská." Dopálil se Daniel. "Jsme
tady. Reichmanova. Páni, to je ale nějaká luxusní
čtvrť!" podivil se.
Také Elena byla překvapena. Ani jeden z
nich rozhodně nečekal, že najdou doupě zloděje v
jedné z nejatraktivnějších částí města.
"Támhle je parkoviště. Ať nemusíš
couvat." rejpala dál Elena. Daniel ale mlčel a
zaparkoval. Vystoupili z vozu a vydali se podél
přepychových rezidencí.
"Čtyři... tady to je! Reichmanova 5!"
Ukázala Elena na gotický zámeček.
"To mě podrž." vrtěl daniel hlavou. "Co
přiměje takového boháče, aby se někomu vloupal
do domu?"
"To zjistíme." Rozhodla Elena a hrnula se k
bráně, u které obcházel svalnatý hlídač. Danielovi
byl už od pohledu nesympatický. Svalnatý frajer
v tílku a slunečních brýlích. A okamžitě zmerčil
Elenu.
"Hoho, kampak slečinko? Pokud nemáte
dojednanou schůzku..."
"To stačí." Zarazil ho Daniel a ukázal
odznak. "Chceme mluvit s Finkelem starším.

"Jo takhle. Hm." zkrotl strážce a vytáhl
vysílačku. "Jsou tady nějaký poliši, pane."
chvilku poslouchal, pak vysílačku zas schoval a
kývnul Eleně." Můžete dál. Jděte rovnou k domu.
Nikam jinam, sleduju vás. Budou vás čekat." Pak
otevřel bránu a objevila se celkem ponurá
zahrada.
Všude rostly vysoké stromy a křoví. Cesta
vedla rovně až k sídlu.
"Zahradníka asi nemají." utrousil Daniel.
"Slyšíš to?" otřásla se Elena.
"To budou psi." Hádal Daniel a skutečně,
po té co obešli živý plot, se před nimi objevilo
několik klecí. Mříže byly silné jako kdyby uvnitř
měl být lev, ale nebylo se čemu divit. Vlčáci a
Reichmanova třída
rotvajleři by patrně Elenu i Daniela okamžitě
kdyby se dostali ven.
"Víš, že Inspektor má v jedné věci opravdu roztrhali,
"Fuj." ti jsou oškliví!
pravdu?" Zeptala se zničehonic Elena během
DFT No.7 | listopad 2014
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"Myslel jsem, že máš psi ráda!"
"Ano, ale tihle jsou... zlí. A vidíš ty krvavé
oči? Vsadím se, že je nenechávají spát a nedávají
jim ani nažrat. Jsou hrozně hubení."
A ještě něco je na nich zvláštní. Pomyslel
si Daniel, nedokázal ale určit co. Přišli před dům.
Na schodišti vedoucím ke dveřím stála nějaká
žena.
Kostel svatého Michaela
David seděl na lavici před oltářem a tiše
odříkával otčenáš. Právě absolvoval dlouhý
rozhovor s knězem Františkem, během kterého se
pokoušel vylíčit svůj strašlivý zážitek.
Původně chtěl rovnou zajít na policii, ale
po krátké úvaze takový nápad zavrhl. Byl si jist,
že by nakonec skončil tak leda v blázinci.
Matůš se mu vyloženě posmíval poté, co vše
vyklopil a svoji ženu nechtěl znepokojovat.
Zbývala tak jediná možnost. Jako vždy, když bylo
nejhůř, se svěřit bohu. Tudíž všechno vypověděl
knězi.
František ho nakonec vyslechl. David
poznal, že kněz neví, co si má myslet. Nyní
David tupě seděl a zíral na ukřižovaného Krista,
jako už tolikrát ve svém životě. Byl věřící člověk.
K víře ho vedli od mala. I když možná trochu
tvrdě a nesmlouvavě. Pravda, v pubertě sice svoji
víru trochu opustil, ale nakonec se k ní vrátil.
Byla to jeho úžasná žena, která ho přivedla zpět
na cestu pravdy. A nyní poté, co mu život
zachránil krucifix, David již ani trochu
nepochyboval!
Pomalu se zvedl a vyšel ven z kostela.
Venku se zatím setmělo, nikde nebylo ani
živáčka. Mrkl na hodinky, bylo půl desáté. Byl
zde tramvají a věděl, že další pojede až za
třičtvrtě hodiny. Rozhodl se jít pěšky.
Aby si zpříjemnil cestu, vytáhl mobil a
sluchátka. Naladil svoji oblíbenou rádiovou
stanici. Vyslechl pár známých hitů a poté se
zaposlouchal do neznámé písničky. Nebyla moc
hezká, vlastně vzdáleně připomínala vrzání.
Daniel postupně přidával a přidával zvuk, až ho
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píseň linoucí se ze sluchátek téměř ohlušovala.
Píseň nikdy nepoznal. V okamžiku, kdy
měl pocit, že na pozadí slyší nějaký hlas, ho
srazilo auto. David byl na místě mrtev. Viník
nehody ujel. Ovšem David si patrně mohl za smrt
sám. Motal se v silnici se sluchátky v uších.
Reichmanova třída
"Přejete si?" Zeptala se žena poněkud ostře.
"Dobrý den." Pozdravila Elena. "Hledáme
pana Finkela. Sotva to dořekla, žena se zamračila.
"Jestli jdete ohledně jeho syna, už nám to
oznámili!" rozčilovala se, "Ten fracek byl největší
chyba, kterou můj muž kdy udělal! Nemáme s
ním nic společného!"
"Ale posledních pár měsíců u vás bydlel,
že?" vložil se do toho Daniel. Proto bychom si
rádi promluvili s vaším ... ehm mužem."
"Je nemocný." Odsekla žena chladně.
"Musí ležet. A nesmí se rozčilovat. Nedovolím
vám..."
"Jde jen o pár otázek!" prosila Elena, ale už
bylo pozdě. Žena již přivolávala ochranku.
"Neměla jsem vás vůbec pouštět dál."
Zamračila se. "Sežeňte si povolení, když to
dokážete. Ale muž s vámi nebude mluvit dokud
nebude chtít! Sbohem!"
Nato už je vyprovázel další svalovec. Když
procházeli kolem psů, tak ti začali téměř
neuvěřitelně vrčet. Daniel si konečně uvědomil,
co je na nich tak divné.
Přes svůj zbídačený stav měli neuvěřitelně
bílé a dlouhé zuby.
Nemocnice

Miloš seděl v návštěvní místnosti spolu se
Sárou. Opět je přišel navštívit Martin, tentokrát
bez Cassie, která se stále ještě trochu
vzpamatovávala ze šoku.
Odešel před chvilkou, ale oba ještě
sledovali večerní zprávy na velké televizi
zavěšené na zdi. Důležité zprávy, tedy volby a
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skandály celebrit již proběhly a nyní se hlásily ty
méně důležité a nudné jako války v Africe a
podobné. Miloš už se jen těšil na sportovní
zprávy, když tu reportér divně zakoktal, že přináší
horkou novinku.
"Po menší odmlce se před pár minutami
objevilo další video zachycující brutální vraždu!
Celé video vám samozřejmě nemůžeme ukázat,
ale naleznete ho na našem internetovém kanálu.
Obětem byli ... cože? To snad, fuj..." zadrhl se
reportér.
"Bože další!" zděsila se Sára.
"A tentokrát dvě oběti." Četl Miloš titulek.
Reportérovi se totiž evidentně udělalo nevolno a
zmizel ze záběru, který vystřídaly stručné
titulky."
"To je vážně šílený magor!" pískla Sarah.
"To asi jo." Přitakal Miloš.
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Reichmanova třída
Daniel spolu s Elenou nastoupili do vozu.
"Fajn, tohle moc nevyšlo. Zbývá poslední
možnost." Pravila Elena.
"A to je?"
"Musíme do toho klubu."
"Hm. Máš pravdu. Souhlasil Daniel a
nastartoval. "Navíc, když už půjdeme do klubu...
spolu... mohli bychom se trochu napít, zatančit
si..." Daniel zrudl.
"Hej!" bránila se Elena. Pak se ale usmála.
"Ale napřed provedeme vyšetřování."
"Platí! A znám super tanec!"
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TEM N Í M ÁGOVÉ:
STÍN Y B OH Ů
VI I . TEM N Á STRAN A
SVĚTLA

by Aeternitas
Stáli jsme na úplném konci římsy, my
poslední Temní mágové, já Aeternitas,
nejtemnější Temný mág, dále pak muž s bičem
Richie, a tajemný Dyrian. Naše nejtemnější jádro.
Přímo před námi ležel na zemi obrovský beztvarý
tvor s jasným úmyslem nás sežrat.
Tvor zařval a něco podivného na nás
dopadlo. Cítil jsem, jak mě pálí kůže. Najednou
jsem uslyšel divný řev vycházející z hloubi
jeskyně. Otočil jsem se a spatřil velkého
okřídleného tvora, který letěl přímo k nám.
Úžasné, pomyslel jsem si, tak si můžu vybrat, co
mě sežere.
Tvor se blížil obrovskou rychlostí. Nebylo
kam uhnout ani utéct. Držel jsem svůj meč přímo
před sebou, ale i tak mi bylo jasné, že je mi
vlastně k ničemu. Ti tvorové byli gigantičtí. Malý
meč jim těžko mohl ublížit. Nebyli jsme v naivní
pohádce.
Okřídlený tvor ale nenapadl nás, ale
mohutného červa. Byl sice o dost menší, ale svou
dravostí ho lehce doplňoval. Přistál na zádech
DFT No.7 | listopad 2014

červa a začal z něj rvát obrovské kusy beztvaré
hmoty. Několik dalších tvorů slétlo ze stěn a
přistálo na červovi. Během krátkého okamžiku
jsme byli svědky skutečného boje titánů.
Červ se ovšem jen tak nedal. Kroutil se,
hýbal se a zvedal. Několik okřídlenců zmizelo
pod jeho tělem a už se neukázalo. Jiní byli
zasažení podivnou hmotou, kterou červ prskal ze
své tlamy. Nebyl jsem si jist, jak takový boj
dopadne. Podstatné ale bylo, že nás tří si žádný z
těch tvorů teď nevšímal.
Posunuli jsme se tak daleko, jak to jen šlo,
ale to nebylo více než pár metrů. Stáli jsme úplně
na kraji propasti. Ve tvářích mých přátel byla
skutečná hrůza a úžas. Nemyslel jsem si, že moje
tvář vypadala moc jinak. Toto hrůzné divadlo
jsem jakživ nespatřil ani ve filmu, ani ve
skutečnosti. Ale stát zde a sledovat z pár metrů
žravý boj na život a na smrt strašlivých
podzemních zrůd, bylo skutečně něco
nepředstavitelného.
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Kusy hmoty létaly všude kolem. Několik z
nich nás i zasáhlo a občas na nás i nějaký létavec
zaútočil, ale pak pokračoval dál k mnohem větší
kořisti. Skrčili jsme se k zemi, abychom byli co
nejmenší terč a vyčkávali. Nic jiného nám ani
nezbylo.
Boj trval několik minut. Pak se červ začal
soukat zpět do chodby a okřídlenci ho postupně
následovali až ke vchodu. Jak postupně mizel,
létavci začali kroužit kolem nás.
„Musíme zmizet,“ zašeptal jsem.
Pomalu jsme se plížili co nejblíže skalní
stěně, abychom byli co nejnesnadnější terč. Meč
jsem držel před sebou a snažil se jím okřídlence
odehnat, ale moc to na ně nefungovalo. Doráželi
postupně stále víc a víc. Nakonec červ zmizel
zcela.
K chodbě nám chybělo asi tak dvě stě
metrů. Bylo mi ale jasné, že i kdybychom se tam
dostali, nebudeme mít vyhráno. Ten mega červ
tam určitě pořád někde byl.
Byli jsme oproti červu malí a to byla naše
výhoda. Létavci naráželi často do zdi okolo nás.
Rozpětí jejich křídel bylo minimálně deset metrů,
což jim znesnadňovalo útok. Na jednom místě se
ale římsa mírně odkláněla od skály a tam bylo
jasné, že nebudeme nijak krytí.
Dostali jsme se až k odkloněnému místu.
„Jak se dostaneme dál?“ mračil se Richie.
„Poběžíme,“ usmál jsem se.
„To nemůže dopadnout dobře,“ kroutil
hlavou Richie.
„Od kdy je z tebe pesimista?“
„Od té doby, co podnikáme psycho
výpravy,“ ušklíbl se Richie.
Richie ani Dyrian si moc netroufali jít
první. Tak jsem šel já. Bylo to maximálně padesát
metrů, rozhodně ne více. Pak se římsa opět
skláněla ke skále a mohl jsem se skrýt. Dál už
pak bylo jen nějakých sto metrů římsy ke vchodu
do chodby.
„Držte mi palce,“ řekl jsem, ale na
odpověď jsem nečekal.
Vyběhl jsem. Kolem sebe jsem cítil
máchání křídel. Létavci okamžitě zaútočili. Tak
nějak jsem doufal, že mi dají aspoň pár sekund,
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ale to byl velký omyl.
Jeden z nich mě srazil k zemi, což mě
vlastně zachránilo před jiným. Odkutálel jsem se
stranou. Jenom málo chybělo a zřítil bych se do
propasti.
Padesát metrů, říkal jsem si v duchu celou
dobu. Tak maličko a zároveň tak daleko.
Najednou mě cosi chytilo a smýklo přes hranu
útesu. Moje nohy marně máchaly ve vzduchu.
Snažil jsem se dostat ze sevření, ale na tu
potvoru, co mě držela, jsem nedosáhl. I když
uniknout stejně nebylo kam.
Rychle jsem se vzdaloval římsy. Z dálky
jsem viděl Dyriana a Richieho, jak běží přes
římsu a něco volají, ale nerozuměl jsem jim.
Létavci se na ně vrhli, ale konec jsem neviděl,
protože jsem byl odnesen za roh skály. Doufal
jsem, že měli víc štěstí než já, ale moc šance jsem
jim nedával.
Pořád jsem svíral svůj meč. To byla moje
poslední naděje a doufal jsem stále ještě v zázrak.
Teď útočit na létavce nemělo smysl. Kdyby mě
pustil, padl bych přímo do hloubi do žhavé lávy.
Cestou nás napadlo několik dalších létavců
a snažili se mě ukrást, ale ten můj létavec byl
silnější a ubránil se. Vletěli jsme do stropu do
nějaké tmavé díry.
Tam mě létavec hodil do tmavého prostoru.
Udělal jsem několik kotrmelců a dopadl do
něčeho měkkého. Kolem bylo šero, ale i tak jsem
viděl, jak se vše hýbe. Podle skřeků a pištění mi
došlo, že jsem dopadl přímo do hnízda těch
potvor. Bylo mi jasné, že jsem se měl stát stravou
pro mláďata.
Okamžitě se na mě vrhla. Starý okřídlenec
mezitím odletěl. Švihl jsem mečem okolo, ale
byla moc tma, abych se mohl bránit. Tak jsem
sekal jen tak naslepo. Zbraň mi dodávala sílu.
Byla moje poslední naděje. Skrz její jílec do mě
proudilo něco divného. Přišlo mi, že to nejsem já,
kdo řídí meč, ale že meč žije vlastním životem.
Mláďata na mě zuřivě útočila, ale já byl
zuřivější. Během chvilky se okolí přestalo hýbat.
Zastavil jsem se. Nemohl jsem popadnout dech.
Jakoby mě něco vysálo. Ještě jsem toto nikdy
nezažil. Všechna mláďata zemřela.
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***
Chvilku jsem jen tak seděl a uvažoval, co
dělat. Srdce a dech se mi uklidnili a zůstala jen
krutá a podivná realita. Rozhlédl jsem se po
hnízdě. Vytáhl jsem pochodeň a rozsvítil ji.
Pohled to byl hrozný. Všude se válely kusy
ptačích těl. Žádné mládě nezůstalo v celku.
Hnízdo bylo docela malé a nejhorší bylo, že z něj
nevedla žádná cesta, jen východ. Vykoukl jsem.
Bylo to stovky metrů dolů nebo slézání
skal. To druhé jsem mohl rovnou zavrhnout. Byl
jsem blízko stropu. Slézat by znamenalo
posunout se skoro horizontálně a pak teprve dolů.
Horolezec jsem rozhodně nebyl.
Opět jsem se posadil. Odsud nebylo vidět
římsu, odkud mě to zvíře uneslo. Přemýšlel jsem,
co se asi stalo s Dyrianem a Richiem. Doufal
jsem, že jsou v pořádku. Věděl jsem, že moc
šancí neměli. Na rozdíl ode mě, oni žádný meč
nevlastnili.
Jak se odtud dostat? Neviděl jsem žádnou
možnost. Byl jsem v pasti. Tak červ mě nesežral,
létavci taky ne, takže budu mít možnost zemřít
hlady a žízní. Že by mě někdo přišel zachránit,
tak naivní jsem samozřejmě nebyl.
Bylo taky jasné, že dřív nebo později přijde
domů táta nebo máma létavci a budou hledat svá
mimča. Pak asi jen taková výmluva, měl jsem
hlad, ujela mi ruka, ruply mi nervy, nepomůže.
Seděl jsem s mečem v rukou. Ať tak či
onak, levně svou kůži neprodám, byl jsem
rozhodnut.
Trvalo to snad hodinu a velký létavec se
vrátil. Přistál v noře těsně vedle mě. Nečekal jsem
na nic a vystartoval na něj s mečem. Létavec
zavřeštěl a ohnal se po mně svým zobákem. Na
poslední chvíli jsem uhnul a jeho zobák vrazil do
stěny.
Chytil jsem pevně meč a zabořil jej do těla
okřídlence až po jílec. Měl měkké a pružné tělo.
Chtěl jsem zbraň opět vytáhnout, ale nějak se tam
zasekla. Létavec zařval a srazil mě k zemi. Zem
byla tvrdá a přistání bolestivé. Okamžitě jsem
vyskočil a chytil jílec meče. Létavec ale se mnou
neskončil. Předními tlapami s ostrými drápy se po
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mě vrhl.
Byli jsme velmi blízko okraji. Příliš blízko,
uvědomil jsem si, ale bylo už pozdě. Sjeli jsme po
nerovné podlaze a najednou jsme byli ve vzduchu
a řítili se dolů. Stovky metrů dolů přímo do
rozžhavené lávy.
Létavec se snažil mávat křídly, ale byl už
příliš zesláblý. Moje rána ho patrně zranila víc,
než jsem si myslel. A tak jsme padali níž a níž.
Láva se nebezpečně blížila. Pořád jsem
svíral meč. Létavec marně bojoval s gravitací. Sil
mu rychle ubývalo a padali jsme stále rychleji.
Jak bylo dno blíž a blíž, všiml jsem si, že
láva nebyla jednotná. Byly v ní ostrovy a zátoky a
řeky. Byl to jiný svět. Teplo mi svíralo hrdlo.
Špatně se mi dýchalo. Létavec stále brzdil náš
pád, takže jsem měl čas vychutnat si svou smrt.
A nakonec jsme přistáli a bylo to tvrdé.
Naštěstí ne přímo na lávě ale na jednom z
ostrovů. Létavec se překlopil několikrát a já se ho
pustil. Zem velmi pálila. Okamžitě jsem vyskočil.
Létavec už sebou jen škubal. Uchopil jsem svůj
meč a několika trhnutím ho vytáhl ven. Musel
jsem při tom zlomit několik létavcových kostí.
Rozhlédl jsem se okolo. Pár metrů přede
mnou bylo moře lávy. Rudo-žlutá hmota bublala a
šel z ní podivný dým. Nemohl jsem zůstat na
místě. Nohy mi to extrémně pálilo. Rozběhl jsem
se po ostrově.
Kolem byly jen balvany a suť. Běžel jsem
po takovém dlouhém jazyku a doufal, že se
někam dostanu. Dým byl všude okolo a nemohl
jsem pořádně popadnout dech. Nějak se mi špatně
dívalo. Nebyl jsem si jist, jestli tady níž je takové
šero nebo se mi nějak kalil zrak.
To vedro bylo vysilující. Bolely mě
všechny končetiny a nebylo to jen únavou. Bylo
mi jasné, že dlouho tady dole nevydržím. Musel
jsem se dostat co nejdál lávového moře.
Měl jsem pocit, že běžím nějak křivo.
Patrně jsem se potácel, ale nebyl jsem si jist. V
hlavě mi hučelo a před očima se mi dělaly tmavé
kruhy. Potřeboval jsem pít, ale neměl jsem ani
kapku vody. Ta žízeň byla hrozná a sála ze mě
sílu.
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A pak najednou jsem si všiml, že jsem
blízko jedné ze stěn. Jazyk vybíhal výš a
pokračoval někam do hlubin skály. Běžet nahoru
bylo nemožné. Už jsem neběžel, ale šel. Nebo
možná šel po čtyřech. Nedokážu říct. Mé vědomí
nějak odcházelo. Uvědomoval jsem si, že mi
zbývá posledních pár minut života, než padnu do
mírumilovného spánku.
Ani nevím jak, ale dostal jsem se nahoru.
Byl jsem tak tři metry nad lávou. Přímo přede
mnou zel tmavý otvor, chodba vedoucí někam do
hlubin skály.
Už jsem nešel. Ležel jsem na zemi a marně
se snažil plazit kupředu. Nešlo to. Byla to
konečná. Tady tedy zemřu, uvědomil jsem si.
Nikdo mi nepomůže. Moc déle než létavec jsem
tedy nevydržel.
Nakonec jsem se přestal snažit. Už to
nemělo cenu. Nemohl jsem se ani hnout. Zavřel
jsem oči a jen tak ležel. Kolem bylo slyšet
bublání a praskání lávy. Z dálky jsem slyšel
skřekot létavců.
Najednou mi přišlo, že slyším kroky. Bylo
to, jakoby někdo našlapoval na tvrdou skálu. Ty
kroky se blížily. Opět jsem otevřel oči, ale nešlo
to úplně. Byly nějak podivně zatuhlé.
I přesto jsem zahlédl zvláštní stín. Něco
vyšlo z chodby a nebylo to zvíře. Šlo to po dvou.
Netušil jsem, jestli je to člověk nebo kdo-ví co,
ale rozhodně se to blížilo ke mně.
Bylo to podivně tmavé a já si uvědomil, že
je to nějaká postava v hábitu. Takže to musel být
člověk. Nebo ne?
Ta postava se nade mnou nahnula, ale do
tváře jsem ji neviděl. Něco mě uchopilo, ale to už
mé oči se sami opět zavřely. Cítil jsem, jak mě to
táhne někam do chodby.

Chtěl jsem něco říct, ale nemohl jsem ze
sebe vydat hlásku. Pak mě ta postava zvedla do
výšky a zdálo se mi, že mě táhne někam nahoru.
Oči jsem otevřít nedokázal.
Opět jsem ztratil vědomí. Když jsem se
probral, cítil jsem se trošku líp. Nějak jsem byl
ale v podivné pozici. Za zády jsem cítil skálu, ale
zdálo se mi, že stojím. To přece nebylo možné.
Zkusil jsem se pohnout, ale nešlo to. Něco mě
drželo.
Několikrát jsem trhl rukama i nohami, ale
bylo to marné. Otevřel jsem oči a pohlédl okolo.
Byl jsem ve velké jeskyni přivázaný na stěně
několik metrů nad zemí. To snad ne! Můj
zachránce nebyl asi žádný zachránce. Měl jsem z
toho špatný pocit.
Jeskyně byla ozářená několika
pochodněmi. Na protější stěně něco bylo. Můj
zrak byl ještě dost kalný, tak jsem nedokázal říct,
co to bylo, ale bylo to několik čmouh. Byly
rozseté po celé stěně.
Zrak se mi pomalu vracel a já si uvědomil,
že ty čmouhy jsou lidé. Byli všichni připoutaní
řetězy ke skále. Viseli tam nehybně a pochyboval
jsem, že žijí. Většina byla v otrhaných šatech a
těla byla pohublá a bez života. Některým dokonce
chyběly končetiny a z jejich těl dolů šly tmavé
zaschlé čmouhy krve. Vypadalo to, že je něco
požralo.
Pohlédl jsem i na strany a v té chvíli se mi
zastavilo srdce, Přímo nade mnou visel známý
člověk. Kaiser! A kousek dál Darkenius! Ani
jeden z nich se nehýbal. Viseli naprosto strnule.
Zbledl jsem a chtělo se mi zvracet. Kolem
byl šílený puch mrtvého masa. A pak to přišlo,
vysvobození, a já ztratil vědomí.

***
Chvílemi jsem ztrácel vědomí, chvílemi se
zase probíral. Nemám zdání, jak daleko mě to
táhlo. Byl to vůbec člověk?
Nakonec jsme zastavili a já cítil, jak něco
se mi leje do úst. Voda! Musel to být člověk, zvíře
by mi vodu nedalo!
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Záhady, tajemno, hry, Gothic, modování,
příběhy, povídky na pokračování a mnoho dalšího.
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FAB LE TH E LOST
CH APTERS
Rcenze hry, která se téměř rovná
Gothicu!

O této skvělé německé modifikaci

PODZI M N Á
KOLEKCI A V
GOTH I CU

N EJOB ÁVAN ĚJŠÍ
M ON STRUM
M ĚSÍCE

Aj naši čitatelia, musia vedieť čo si
obliecť a ich obľúbené N PC tiež. . . m

Troll a jeho odrůdy, dosud neznámé!
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Reklama

Almost a true story,
which I experienced on one misty day,
that day when I entered the N ether world.

I n den Schatten der Finsternis
Das Totenreich der Suender
by
Werhard Samberg
http: //darkforests. info/pages/web/writings/tdsstory. html
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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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