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N a tuto hru všichni čekáme,
Redaktor s nasazením života proto jsme se vypravili zjistit
více právě pro vás.
přinesl reportáž z míst, kam není

radno chodit.

LEGEN D OF
AH SSU N

Ú žasný mod právě u nás na recenzi.
Fable:
The Lost
Chapters

O
Lochnessce

Stíny bohů
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Reklama

Temné lesy,
podivná zákoutí,
šeré křoviny,
ale hlavně správná parta,
super fanart, komixy, mody,
povídky, vlastní časopis,
mnoho legrace,
prostě místo, kde to žije.

To a mnohem víc na
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Aeternitas

Vánoce, úžasný to čas, tajemný, záhadný, kdy
ožívají legendy, otevírají se tajné cesty k pokladům.
Nebudu se tu tentokrát rozepisovat, co všechno najdete v
časopise. Stačí kouknout do obsahu.
Vydání, které čtete, je poslední v tomto roce.
Minimálně z těch pravidelných. Přijde ještě jedno, speciál
chystaný naším týmem, věnovaný právě vánocům. Takový
malý velký dáreček pod stromeček.
Příště se uvidíme už v novém roce. A bude to
zajímavý rok. Tým Temných mágů se chystá vydat mod,
New Horizons dorazí k Plutu, Sebididlo bude mít rok. No
prostě rok, na který budeme všichni dlouho vzpomínat.
Nedávno jsem navštívil jednu tajemnou hrobku. Ne
tu, o které se píše uvnitř časopisu, opravdovou reálnou
hrobku. Byla to spíše náhoda. Připletl jsem se ke
slovenské výpravě, která byla na prohlídce jednoho
nejmenovaného kostela.
Když jsem zaslechl, že se chystají dolů do podzemí,
nasadil jsem slovenský výraz a zařadil se do davu. A už
jsme všichni sestupovali po malých úzkých schodech, kam
se normálně nechodí.
Krypta, která se před námi otevřela, dýchala
starobou a tajemností. Byly tam podivné artefakty s
kostmi svatých. Níže vedly ještě jedny velmi příkré
schody. Průvodce nás poslal dál samé. Přišlo mi to divné,
proč nejde taky dolů, ale touha po objevování tajemných
prostor byla silnější než cokoliv jiného a hned jsem
vyrazil.
Dole bylo přítmí a podivný artefakt složený z lebky
a kostí. Trochu mi to připomnělo pirátskou lebku a
skřížené hnáty, ale byl to nějaký křesťanský symbol.
Vzadu stály dlouhé tmavé rakve, kde odpočívali
mrtví. Jejich místo odpočinku zdobily tajemné symboly. V
mysli se mi mihlo. Co kdyby najednou zhaslo světlo,
rakve se zachvěly a mrtví vyšli ven? Co bychom dělali?
Na moment se mi zdálo, že se jedna z rakví
pohnula. Mohlo to být mámení mysli? Možná, možná
tehda mrtví zůstali spát, ale zcela jistě to místo dýchalo
něčím podivných, zatuchlým. Něčím, co kdyby se
probudilo, ne všichni bychom se vrátili zpět na povrch.

AETERN I TAS, šéfredaktor.
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KDK I I I

KDK se pomalu blíží k závěru.

STÍN Y B OH Ů

Temný příbeh pokračuje.
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Reklama

. . . 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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Darkenius
Gothic

by Darkenius
Tohle léto vyšlo demo jednoho z
nejočekávanějších modů německé WoG
komunity. A můžu vám říct, že je velkolepé. Když
jsem jej totiž vyzkoušel a prohlédl ten obrovský
svět, tak si troufnu říct, že pokud bude tento mod
plně dokončen, tak může konkurovat i Návratům
a Gothicu 3 a to je co říct.
Intro Video:
Sice trvá jen minutu a půl, ale z těch kreseb
se dozvíte hodně. Král pověřil svého velvyslance
na cestu plavbou lodí někam do Goethe (pokud
jsem dobře slyšel), jenže cesta nedopadne dobře a
lod' se během bouře potopí. Jeho posádka zahyne
a přežije jen velvyslanec, kterého čapnou žoldáci
a pošlou ho bojovat do arény jako otroka. Když to
peklo přežije, vyhostí ho bez šátečku na
rozloučenou do vesnice.
Svět:
Pokud jste viděli trailer na Youtube, tak
vám zrekapituluji, co se na ostrově Ahssun
DFT No.8 | prosinec 2014

nachází, také vám povím i o lokacích, které jste v
traileru neviděli.
-Vesnice (v ní pravděpodobně začnete hrát)
-Město Ahssun (které je až třikrát větší než město
Khorinis, jedno NPC hraje i na piáno)
-Přístav (opravdu velký přístav, kde potkáte třeba
i ožralého piráta nebo rybáře s prutem)
-Tajemný hřbitov (ze kterého se ozývají
prapodivné zvuky)
-Tábor lovců (kteří vlastní takový malý důl v
podobě skladu)
-Jeskyně jako sídlo hospody (zde můžete také
gamblit)
-Velká farma (zde narazíte kromě ovcí i na husy)
-Klášter Adanose
-Ruiny
-Jeskyně goblinů s červeně zářícími krystaly
-Jeskyně s modře zářícími krystaly
-Svobodný tábor (kde se taky nachází chrám)
-Prostě spoustu a spoustu lokací (to bych je psal i
několik dní než bych je všechny vypsal).
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Dočkáte se jak zeleného lesního prostředí,
tak i pouštních kanonů, zašedlých hornatin a
sněžných prostředí. Nenarazil jsem snad jen na
bažiny a močály. V demu nejsou skřeti, ale na ně
by také mohlo dojít v plné verzi (jsou tam jen
jejich obydlí).

Questy:
Jsou velice rozmanité a některé z nich dosti
dlouhé a obtížné. Narazil jsem i na takový časově
omezený, ve kterém musíte najít a posbírat dobře
ukryté mince a máte na to jen 3 hodiny herního
času. Questy také mají iniciály dané lokace
(protože je svět obrovský), takže poznáte, který
úkol pochází ze které lokace.

Darkenius
Gothic

Vlastnosti:
-Hustý, rozvětvený a rozsáhlý příběh
-Nový, masivní svět s různým podnebím
-Velké města a hustá vegetace
-Nové příšery, zvířata, animace, textury, hudba a
desítky modelů
-Nové profese a dovednosti
-Tři volitelné frakce
-Asi 90 hratelných úkolů (některé specifické
frakcemi)
-20-30 hodin hraní, v závislosti na hře
-Lze dosáhnout maximálně kolem 20. úrovně
-Systém výroby šípů (5 různých druhů šípů)
-Ostření zbraní
-Gamblerství
-Učení se za pochodu - systém talentů pro zbraně
-Povolání nabízejí jedinečné výhody (dosud plně
v demu)
-20000 řádků dialogu (asi stejně jako Gothic 2 s
datadiskem)
-Eastereggy
A mnohem víc...

Start:
Začínáte jako čerstvě vyhozený otrok z
arény, který dostal šanci na svobodu. Podpoří vás
jeden hlavní milicman, který vás ale nepustí do
města, tak se musíte uživit ve vesnici. Sehnat
jídlo, meč, peníze a oblečení však nebude snadné.
Pokud odejdete z vesnice, tak na vás v lese budou
číhat potvory a pokud nebudete na ně dobře
Tomuto modu, i když je to prozatím demo,
připraveni, pak se těšte na rychlou a jistou smrt. dávám 8 z 10. Dal bych mu maximum, ale to by
jej museli nejprve dokončit.
Příběh dema:
Vidím v něm velký potenciál. Našel jsem i
Loď nejmenovaného velvyslance krále
pár nedostatků, třeba málo příšer, nedokončené
Lalvaniena je potopena piráty a velvyslanec je
části lokací apod. Věřím však, že ve finální verzi
poslán do arény Ahssunu.
bude vše hotové a udělané.
Se svou poslední sílou přežije brutální boje
a je hozen do spodní části města. Zde ve vesnici, i
Přeju LoA-Teamu pevné nervy, vytrvalost,
když podle rekrutů domobrany to nejde snadno trpělivost, at' jim to vyjde a dokončí svůj
poznat, jsou lidé chudí. Každý živoří.
velkolepý mod, který se jistě stane jedním z
Ale velvyslanec musí co nejdříve za
nejlepších (nebo už ted' je možná jeden z
princem Ahssunu, aby mu podal zprávu. Nicméně nejlepších, kdo ví).
stráže městské brány ho nechtějí pustit. Dokáže
se potlučený trestanec dostat k princi?
Popis: Ahssun - Co je to?
Je to kapitální ostrov, na kterém se
odehrává dobrodružství našeho hrdiny
velvyslance. Nečeká ho tu nic příjemného a jeho
cílem je dostat se za princem Ahssunu (nebo
možná za někým, kdo je k princi nejblíž, třeba
pobočník).
DFT No.8 | prosinec 2014
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Zde hru začínáte a Cortez bude první osoba, se kterou promluvíte.

Tábor lovců a jejich důl (skladiště).
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Část města Ahssun, vidíte zde kasárny a hrad.

Vesnice, ve které začínáte.
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Záhadná zřícenina.

Tady se někdo inspiroval prvním Gothicem.
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Pouštní kaňon.

Tábor skřetů (podle toho černého sloupu), ale nakonec to může být tábor lidí. . .
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Legend of Ahssun
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Zimní podnebí.

DFT No.8 | prosinec 2014

- 13 -

Darkenius
Gothic

Troll

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

Kaiser
Gothic

N EJOB ÁVAN ĚJŠÍ
M ON STRUM M ĚSÍCE:
TROLL A JEH O ODRŮ DY
DOSU D N EZN ÁM É!

by Kaiser
A tady je snad to nejhorší vůbec. Kamenný troll. Tato bestie kdysi málem zničila planetu. Naštěstí
nakonec umřel na přežrání.

Troll je od nepaměti považován za
nejsilnější zvíře všech dob. Tato prastará zvířata
pocházejí patrně z dob dávno minulých,
nezměněni časem a nedotknuti evolucí - kterou
zkrátka nepotřebují.
JE TO ALE PRAVDA? Existence Černého trolla
na ostrově Khorinis byla prokázána. Tento mutant
byl mnohem větší než zbytek jeho rasy. Také byl
mnohem více nebezpečnější a agresivnější.
Pokud se ale zaměříme na velikost, nic se nemůže
rovnat trollům z ostrova Trollsov. Na Trollsově
žijí trolové velcí jako menší města.
Oproti tomu na jižních ostrovech lze nalézt trolly
menší než štěnice.
Je tedy zjevné, že existuje spousta druhů. A
přesto. Trollové jsou zvířata jako každá jiná.
DFT No.8 | prosinec 2014
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O svá mláďata se trollové starají.
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I N U B I SOVA H ROB KA

by Darkenius
Hrobka se nachází kousek za kaplí
Onarovy farmy v lese a je obklopena hřbitovním
plotem a několika hroby. Pokud se vydáte ke
hrobce, zjistíte, že je lákadlem pro zvědavé
krvavé mouchy či krysokrty. Na hřbitovních
deskách jsou napsaní významní lidé, kteří se
podíleli na něčem velkém v Khorinisu. Mohou to
být paladinové či jiná domobrana.
Atmosféra je velice temná, jakoby z té
hrobky vycházela temná energie a hluboké
intenzivní hlasy démona. Místní rolníci a farmáři
se tomuto místu vyhýbají. Ví moc dobře proč.
Poslední zvědavec, který se k hrobce šel podívat,
nevyvázl odtamtud živý.
Dole v hrobce se nachází krypta, kterou
otevřete spínačem na zdi. V ní se nachází chodba
se třemi místnostmi. Každou z nich hlídá
nemrtvý kostlivec bojovník, který se nehne z
místa, dokud ho nezačnete provokovat nebo na
něj nazaútočíte. Každý ze tří kostlivců je
nositelem klíče od truhly, která se nachází v
každé místnosti. Pokud ji otevřete, přivoláte tak Přízračný pán Inubis v celé své kráse. Proč se mu
ale říká přízračný? Inu, objeví se a zase zmizí.
hordu dalších kostlivců a když vyrabujete
- 16 DFT No.8 | prosinec 2014
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V dopise stojí:

"Selhal jsem. Nadarmo jsem se snažil vést
Inubida cestou dobra.
"Nejdřív jsem myslel, že jsem mrtev, ale
pak jsem se přesvědčil, že v Ivanových starých
kostech přece jen nějaká síla zůstala.
"Inubis vstal z mrtvých. Nyní se chce
pomstít prastarému řádu paladinů, kteří ho kdysi
přemohli.
"Provází ho spousta přisluhovačů.
Nechápu, jak se mohl chrabrý vojevůdce jako on
obrátit k takovému zlu.
"V téhle kryptě jsem objevil jeho hrobku,
ale nevím jistě, zda budu moci svůj nález někdy
ohlásit. Proto píši tyto řádky v naději, že je třeba
někdy někdo najde.
"Dej si pozor. Z duší spravedlivých povstal
mocný nepřítel a Inubis není poslední.
"Necht' Innos spasí naše duše.
"Ivan."

Je možné, že by měl náš přízračný pán Inubis
něco společného s egyptským bohem podsvětí?

všechny tři truhly, vyvoláte tak a zároven i
naštvete nemrtvého paladinného válečníka pána
Inubise, který si s vámi nebude dělat šarvátky.
Rozseká vás totiž svým mocným obouručním
mečem.
Kousek od něj se skrývá dopis psaný
roztřesenou rukou, který psal nějaký paladin Ivan.
Kdo ví, jakou hrál roli v životě Inubise.

DFT No.8 | prosinec 2014

Když tento dopis Ivan psal, byl už dost
starý a umíral. V dopise varuje každého, kdo
objeví tuto hrobku, aby vzal nohy na ramena a
utekl. Také psal, že Inubis byl dobrý člověk, který
se nechal zlákat Beliárem, představitelem temna a
zla. Byl také proklet, jinak by nevstal z mrtvých.
Ale kým? Prastarými paladiny? Ti nemohli mít
přece magii, tak v úvahu připadají mágové,
nejlépe temní mágové, protože ti uměli proklít
člověka nebo vzkřísit mrtvé.
Na podstavcích hrobky u vstupních schodů
jsou sochy prastarých paladinů. Čas a roky je
docela zdevastovaly. Také si jde všimnout, že
kolem toho moc neroste. Jen tu a tam několik
suchých větví.
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V hrobce o tří místnostech svítí pochodně, což je zvláštní. Je tím poukázáno, že hrobka je živá a žije tam
zlo. .

Na zdech krypty jsou takové výčnělky a na nich leží samí kostlivci, zřejmě to budou Inubisovi
přisluhovači. Jeden z nich zrovna umíral v trpkých bolestech.
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Inubidův hrob, ve kterém leží jeho nemrtvé tělo a pod kterým se nachází krypta. Vlevo vyčnívá spínač,
kterým se vstup do krypty otevře.
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Koláč
DFF

ZH RN U TI E DEJA ZA
M ESI AC N OVEM B ER
by Koláč
Temní mágové horlivě pracují na svém projektu a jde to skvěle kupředu.

Po takmer dvojmesačnej odmlke (hoci mne
sa to pri mojom dennom režime zdá aj ako pol
roka) som tu opäť ja Lord of Slovak Koláče. Než
začneme mali by sme urobiť menšie zamyslenie
sa, ako vy využívate svoj život a či sa vám zdá že
ho žijete naplno. Neboli by azda lepšie veci na
práci, než sedenie za počítačom? Pokiaľ čítate
DarkForestsTimes tak nie, inu prajem dobrú
zábavu pri zhrnutí za mesiac november!
(Listopad)
Obyčajne je november (listopad) dosť
upršaný mesiac, slniečko už zachádza skorej a je
dosť zima hlavne po ránu keď sa trepeme do
školy či práce, avšak teraz je výnimočne veľmi
slnečný a popritom že nie je ani taká zima
(neviem ako u vás, tu na Slovensku je dosť teplo)
sa to skoré zachádzanie slnka ako taký veľký
problém nezdá.
Čo sa stalo najnovšie? Okrem toho že
Koláč zažil nie príliš podarený športový deň v
škole (zrejme pre celú triedu, nielen neho) sa tiež
môžeme pochváliť, že skupina Temných Mágov
DFT No.8 | prosinec 2014

ma nového člena a to Ravena! (Raven_the_MAD
ale aby ste si to celé zapamätali, je to dosť
problém :D ) Vítame ho teda na našom fóre a
prajeme veľa úspechov a aby bol dosť pracovitý a
prínosný pre pýchu nášho skromného a cez to
veľkolepého fóra DFF!
Čo sa ešte mágov týka, Thanatos je na
najlepšej ceste a neustále sa nájdu nový užívatelia
ktorý o ňom túžia vedieť nové informácie a tak je
naša diskusia plnená aj dotazmi a otázkami, ktoré
skupinu Temných mágov veľmi tešia a nútia ich
neustále pracovať a rozvíjať svet módu Thanatos
na ktorý sa už veľmi tešíme, hoci jeho vydanie je
stále v nedohľade.
Fórum je športové a ani tentoraz
nezabudneme spomenúť futbal. Trápiaci sa
Slovan BA, ktorý u nás prehráva s
podpriemernými tímami vo Fortuna lige, dostal
podobne ako týždeň predtým od Trnavy, vonku
štvorku len tentokrát od Sparty Praha. Po
predošlom fopá s ochrankou a neustrážením
sparťanských fanúšikov, tentoraz úplne svojmu
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súperovi podľahol a špekuluje sa že väčšinu jeho
hráčov preradia počas zimnej pauzy do B-týmu,
poprípade sa ich zbavia a vynasnažia sa kúpiť
nových, i keď také niečo ako odchovanci, ktorí
rozhodujú zápasy prvých tímov v tabuľke ako
Trenčínu a Žiliny im nič nehovoria. Sparta ale
tiež nemá veľkú obľubu na fóre, a po nedávnom
víťazstve Plzne 2:0 nad týmto Pražským súperov
sa spustila vlna radosti najmä od Kaisera. Dosť,
ale športu prejdime k internému fóru!
GD stále žije naplno, najväčšiu diskusiu
rozprúdila sonda, ktorá pristála na kométe hoci
nakoniec spadla a veľmi z nej ako z drahého
projektu nič nebude. Aeta to takmer donútilo k
smútku, ale je to silný chlap. Nedávno nám
spomínal že spáva 4 hodiny denne, väčšinu času
trávi v práci, veľa cestuje z práce a do práce,
potom móduje, dabinguje, robí časopis, píše
básne a poviedky, stará sa o dieťa a ženu, cvičí so
40 kilovými čínkami. (diváci kričia Wow) Je to
proste univerzálny chlap, ktorý je pre naše fórum
ochotný robiť maximum a sme mu zato vďačný.
Prínos pre chod má aj diskuzia o literatúre,
tam vládne Games ofThrones, ktorú nečítam no
posledne som tam zisťoval či Kaiser a ostatní
členovia sú schopný mi anglicky odpovedať na
recenziu jednej knihy od J.K.Rowlingovej ktorá
ju napísala pod pseudonymom Robert Galbraith a
v slovenčine jej názov znie: Volanie Kukučky.
Bohužiaľ Kaiser sa ani o odpoveď v angličtine
nepokúsil a ostatní členovia moc času nemajú...
To však nevadí, skúšal som aj nemčinu, tiež sa
neujalo. Pozitívne je že keď som mu to preložil,
povedal mi iba že je to kvalitná kniha a že by sa
mi oplatilo ju prečítať a zrejme to aj urobím, i
keď moc času teraz nemám.
V OT: Culture žije aj diskuzia o seriáloch,
kým ja som ich už prestal pozerať, Kaiser stále
sleduje so svojou milou GoT (Hra o Tróny) a
ABC samozrejme tiež. Diskusia o našich
notebookoch a počítačoch prosperuje tiež,
nedávno riešil isté problémy s Gothicom Dexter,
ale ako vraví Rišo všetko pôjde a veríme že jeho
počítač mu to tiež rozpohybuje. To Kaiser
uvažuje že kúpi nový počítač, no vlastne ho už
objednal, tak uvidíme či mu bude lepší než starý.
DFT No.8 | prosinec 2014

Koláč
DFF

Z redakcie vykúka DFT, vykúkajú Stíny,
recenzie a samozrejme KDK. To sa kvôli
nepodarenému štartu nemôže chváliť veľkou
obľúbenosťou, ale veríme že ak nám vydržíte byť
verní, uvidíte ten progress ktorý máme v
posledných častiach a keďže sa už blížime do
finále, že nakoniec to budete hodnotiť ako celkom
zaujímavý a oddychový projekt. Nuž ešte než
skončíme, ozvalo sa aj centrum hlášok, Kaisera
najviac rozosmiali moje príspevky a to: „Ja som
to nečítal, ale viem to ohodnotiť. Je to zlé...“
alebo keď som provokoval Riša s tým, že by si
mal zistiť čo je 3D grafika, lebo očividne nevie čo
to je. :D (Chodí na grafickú školu už tretí rok
:lol: )
Nuž odo mňa je to všetko, ďakujem vám za
pozornosť a teším sa na vás budúci mesiac, ak ma
samozrejme zase nebude musieť zaskočiť Kaiser,
podobne ako minule začo mu dosť ďakujem.
Majte sa pekne a uvidíme sa!
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Kaiser
Hry

FAB LE TH E LOST
CH APTERS
by Kaiser
Fable je akční RPG, které má na svědomí
Lionhead Studios. Původně se jednalo o počin
pro Xbox, ale díky vysoké úspěšnosti došlo k
vydání verze i pro PC. (Tato skutečnost trochu
poznamenala ovládání hry na pc, spoustě lidí se
nelíbí, ale osobně si nestěžuji, naopak.)
Hra se odehrává v období středověku, ve
fiktivním světě zvaném Albion. Zhostíme se do
role hrdiny s velkým H. Naše postava, kterou
povedeme od dětství až po stáří, se totiž stane
členem cechu Hrdinů, což je prastarý řád
nejmocnějších lidí světa.
Hra nám servíruje velice silný příběh, který
je sice na pár citelných, ale nic neměnících
rozhodnutí značně lineární, přesto však epický.
Vzhledem k tomu, že jde o RPG, máme
zde vylepšování své postavy, to probíhá tak, že za
body získané bojem (jsou zde tři směry
SÍLA/OBRATNOST/MAGIE) si v cechu lze
postavu vylepšit. Body získané bojem s mečem
lze uplatnit jen v atributech jako síla, zdraví a
odolnost, naproti tomu, pokud metáme ohnivé
DFT No.8 | prosinec 2014

koule, dostaneme body, s kterými lze vylepšit
manu, a naučit se další kouzla. Za každého
zabitého nepřítele či dokončený úkol se navíc
inkasují univerzální body.
Dále pak lze ve hře nalézt speciální
lektvary přidávající permanentní bonus HP a
manu či lektvary zvyšující jeden ze tří atributů.
(U těch platí, že čím větší je indikátor boje, tím
více přidají zkušeností, POZOR!)
Boje jsou zpracovány velmi pěkně.
Souboje na meče vyžadují vhodnou taktiku, krytí,
výpady a samozřejmě je lze provádět s magií
(některá kouzla jsou dokonce pro spojení s bojem
na blízko či lukem/kuší určeny!) Jmenujme
například kombinaci kouzla, které zpomalí
nepřítele, další vám zvýší sílu několikanásobně,
jedno vás přesune za záda soupeře, ještě jedno
vám znásobí útok třikrát A KONEČNĚ
PLÁCNETE DO SOUPEŘE, HIHI. Kouzla jsou
navíc vizuálně dobře zpracována. Nakonec střela
z luku obsahuje manuální zaměřování, což určitě
potěší. (A vězte, že pokud se strefíte do něčí
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kebule, odmění vás moc hezký efekt).
Kromě příběhu a povedeného boje ale hra
Fable nabízí další možnosti. Vlastně hlavně
jednu. A tou je VOLNOST. V této hře si můžete
dělat co chcete, hrát karty, cvrnkat mince, kopat
do slepic či do hlav, krást, vraždit (celé vesnice)
kupovat domy, pronajímat domy, doprovázet
kupce jako bodyguard, rybařit ... to vše jsou
naprosto volné a vedlejší činosti, které se během
hry objevují.
Uveďme hezký příklad. Jste už slavný
hrdina a roupama nevíte co dělat? Chcete
zábavu? Zajděte do vesnice a oslovte kupu lidí,
aby vás následovala. Odveďte je do lesa a bojujte
před nimi s bandity a vlkodlaky či je nechte
sežrat. Nebo je odvedete před oltář boha zla a
obětujete je? Vše je jen na vás...
Dosud jsem jen chválil. Nu dobře, hra má i
nedostatky. Tím asi hlavním je němost hlavního
hrdiny. Ano, náš hrdina neřekne během celé hry
ani slovíčko, a ba ještě hůř, nemá ani titulky.
Během rozhovorů maximálně pokyne hlavou či
zděšeně vykulí oči. Oprava, během hry lze říci
pár slov. Jde právě o ony možnosti, kdy k sobě

zve společníky či třeba balí holky.
Ano, ve hře lze svádět děvčata a je tu i
svatba. Ostatně ve hře je skrytý i bordel, jak se
ona lokace opravdu jmenuje. A ano, i ten si lze
přivlastnit. Pak jsou tamní služby zadarmo, no
není divu, že to dědek nechtěl prodat.
Zpracování inventáře je poněkud složité a
pohybování v něm je nemotorné. Hru navíc lze
dohrát za krátký čas, ovšem to jen pokud
opomeneme všechny vedlejší možnosti, které
nabízí. A to by byla jistě škoda! Proč se třeba
raději nenechat tetovat...
Závěrem se sluší jedině doporučit si Fable i
spolu s datadiskem zahrát, což naštěstí lze i těch
nejslabších strojích neboť HW nároky jsou v
dnešní době až směšné.

Infernum
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Tohle ale nevypadá dobře.
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KI N GDOM COM E:
DELI VERAN CE

by Vaana
Zdravím tě, čtenáři nebo čtenářko. Dneska
bych vám chtěl ukázat jednu zajímavou hru. Jistě
už jste slyšeli o hře Mafii od Daniela Vávry a
jeho bývalého studia Illusion Softworks (nyní 2K
Czech). Daniel Vávra v roce 2011 založil nové
studio jménem Warhorse studios, ve kterém se
nyní vytváří RPG hra Kingdom Come:
Deliverance.
Jistě si říkáte, co je na tomto RPG zajímavé
a speciální? Vždyť je to jenom jedna z další řady
RPG her si říkáte! No tak si představte hru bez
magických a fantasy věcí. To znamená žádná
kouzla ani zázraky. Co je ale na tom tak
speciální? Tak si představte, že se ta hra odehrává
podle skutečných událostí ve středověku. Hra se
totiž odehrává ve střední Evropě roku 1403.
Již byla vydána Alpha pro ty, co přispěli na
Kickstarteru určitou finanční částku. Trošku si tu
Alphu ještě probereme. Je to spíše technologické
demo a nic z toho se pravděpodobně nebude
odehrávat v betě nebo plné hře.
V Alphě se nachází vesnice Samopše
DFT No.8 | prosinec 2014

(Samozřejmě neočekávejte nějaké silnice a cesty
podle moderních dob, jsme pořád v roce 1403).
Věc, která mě z gameplayů nejvíce zaujala, jsou
lesy. Podívejte se sami.
Já už k tomu nemám co dodat. Jedině asi
to, že pokud chcete vývoj podpořit, tak podpořte
vývoj zde:
https://www.kickstarter.com/projects/1294225970
/kingdom-come-deliverance.
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O LOCH N ESSCE

Darkenius
Záhady

by Darkenius
Lochnesská nestvůra (také Lochnesská
příšera, zkráceně Lochneska nebo Nessie) je
záhadný živočich, který se údajně vyskytuje ve
skotském jezeře Loch Ness. Podle hlášení
pozorovatelů by měl být živočich 15 - 20 m
dlouhý asi s třímetrovým krkem a výrůstkem v
podobě rohu na hlavě. Někteří pozorovatelé
uvádějí také dlouhé tmavé chlupy (žíně) na
částech těla. O jeho výskytu se vedou dlouhodobé
spory, stejně jako o přesném druhovém zařazení.
Jisté však je, že jde o jeden z nejčastěji
zkoumaných druhů záhadných tvorů.

Jedná se o přesmyčku pro Monster hoax by
Sir Peter S. (Monstrózní žert Sira Petera S) - Sir
Peter tohoto tvora pojmenoval proto, aby jej
včlenil do britské fauny, čímž mu zajistil ochranu,
neboť mytické, nepojmenované a nedefinované
zvíře není možno ve Velké Británii chránit
zákonem; a zároveň si nechal "otevřená zadní
vrátka", neboť z vědeckého hlediska je popis na
základě pouhé fotografie ploutve předčasný.

HISTORIE:
Pověsti o životě Ness a jiných vodních
živočichů v tomto highlandském jezeře jsou
známé již několik staletí. Vůbec nejstarší
JMÉNO:
dochovaná zmínka pochází ze 6. století z díla o
Místní obyvatelé tento druh většinou
nenazývají jinak než Nessie nebo Ness, popřípadě sv. Kolumbovi. Ten měl v roce 565 zachránit
jednoho z Piktů, který byl napaden příšerou - a to
Niseag (skotská gaelština). Ve vědeckém světě
kdesi u řeky Ness, tedy nikoli u jezera.
má jméno vytvořené Sirem Peterem Scottem,
Nessiteras rhombopteryx, což je název vzešlý z
řečtiny a má znamenat Nesský div s ploutvemi
tvaru kosočtverce.
DFT No.8 | prosinec 2014
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Velkou vlnu zájmu o Lochnesku rozpoutal
v roce 1871 článek D. Mackenzieho a od 80. let
19. století po 30. léta 20. století byly hlášeny
stovky pozorování jezerního živočicha. Patrně
nejtěsnější kontakt s živočichem byl ohlášen v
roce 1933, když manželé projíždějící autem po
pobřeží jezera museli zastavit, protože přes cestu
se plazilo tmavé, tlusté tělo a nakonec zmizelo ve
vodě. I v dalších letech 20. století byla Lochneska
několikrát nafilmována a fotografována, ale
žádný získaný dokument není natolik
přesvědčivý, aby ho bylo možno uznat za
bezesporný důkaz existence živočicha.
STOPY:
Od 60. let 20 století byla podniknuta řada
pokusů o zachycení stopy živočicha různými
fyzikálními přístroji. Pomocí sonaru bylo
důkladně prohledáváno celé pobřeží jezerního
dna. Na břehy jezera byly umístěny filmové
kamery s nočním viděním, které byly
automaticky spouštěny pohybem v zorném poli
objektivu. Japonská expedice prohledávala vody
jezera za pomoci miniponorky. Patrně největší
akcí byl prakticky dvouletý monitoring jezera
týmem televize BBC, pořádaný v letech 2002 2003.
Žádný z těchto přístrojů však nepřinesl
jasný důkaz existence Lochnesky.
V roce 2014 byl pořízen satelitní snímek,
který znázorňuje jakési plovoucí zvíře s několika
ploutvemi a s odhadující délkou 30 metrů. Je to
zároveň první nezpochybnitelný důkaz, že něco
lochnesského opravdu existuje. Satelitní snímek
byl totiž několik měsíců zkoumán, jestli není
zmanipulovaný a po všech možných zkouškách
byl prohlášen za neupravený. (zdroj:
Wikipedia.cz)

Záhada Nessie znovu ožívá. Novou diskuzi
probudil aktuální snímek ze satelitu. Spekulace
jsou živější o skutečnost, že experti vyloučili
možnost, že se jedná o potopenou loď.
Snímky našli dva amatérští lovci senzací z
Anglie - Peter Thain a Andy Dixon. "Byla to čirá
náhoda, že jsem na snímek narazil, když jsem
pročesával fotky z různých částí země," řekl
Andy deníku Daily Mail.
Záhadný úkaz byl spatřen na jižním břehu
jezera Loch Ness. "I když to vypadá jako vlny po
lodi, nemůže to být loď, protože na snímku není
vidět žádný trup lodi," říkají experti. (zdroj:
Novinky.cz).

ZÁHADA
Satelit možná objevil Lochnesku! Rozluští
to starou záhadu?
Úžasný nový snímek možná odhalil, že
Lochneská příšera pořád ještě žije. Záběr ze
satelitu totiž ukázal podivný úkaz na hladině
proslulého jezera.
DFT No.8 | prosinec 2014
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Lochnesska, jak si ji představovali turisté kdysi. Jako obřího mořského hada typu Leviathan.

Lochnesska, jak by vypadala dnes. Tomuto druhu se také říká Plesiosaurus.

DFT No.8 | prosinec 2014

- 30 -

O Lochnessce

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

Hrad Urquhart, spíše jeho zřícenina, nacházející se u jezera Loch Ness.
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Kaiser, Darkenius, Koláč - Příběhy

by
Kaiser
Darkenius
Koláč
Okolo 22:30, Matúšov dom na okraji mesta žiješ?“„Ako starý chlap, ktorému žije posledná
nádej v jeho synovi čo každú noc preflámuje,
Matúš celý čas sedel v zime na terase
alebo prepije...“
svojho domu, len v župane a s cigarou v ruke...
„Nemyslím že je to také hrozné, a navyše
Zrejme sa takto zle necítil nikdy v predošlom
sem-tam je alkohol aj zdravý.“
živote.
„Ak tí vedci hovoria o minimálnych
Najprv sa mu zdalo že stretol osudovú
množstvách ako o pár deci vína, to u teba by
lásku. Lenže tá sa vyparila hneď ako do skladu
museli spraviť podrobný prieskum či sa dokáže
kde si to rozdávali vtrhol jeho kamarát s
človek po pár promile 3-4 krát do týždňa ešte
krucifixom v ruke a pokúšal sa ju zabiť až do
keď už pečeň (játra) má v čudu...“
chvíle než zistil, že po dotknutí s krížom sa vôbec spamätať,
mi iba pre toto, alebo máš aj niečo
nezačala roztápať a že ona veľa zlého pre Matúša iné na „Voláš
práci?“
asi nespraví, skôr naopak..
„Počul som čo sa stalo v novinách...
Síce sa to potom vysvetlilo a Matúš jej dal Ukazovali
to po tom chronickom vrahovi...“
svoje číslo a ona jemu svoje, ale nemyslí si že to
dokonca aj cez to si neodpustíš svoje
bude mať budúcnosť. No a aby toho nebolo dosť, neustále„Akarhania....“
potom čo si myslel že je Dávid konečne alright,
ťa musím trochu provokovať, i keď
ho uvidel zrazeného pred kostolom. Žiadne stopy niektoré„Občas
veci sú asi zbytočné... Podstatné je že je
po vrahovi... Žiadny svedkovia... Úplná utópia
mi ľúto čo sa stalo. Vybavíš moju úprimnú
zločineckého sveta.
aj Brigite?“
Za chvíľu sa ozval do ohlušujúceho ticha sústrasť„Ale
áno, i keď neviem si predstaviť čo
telefón.
bude ďalej, pokúsim sa jej pomôcť ale
„Haló?“
pochybujem že si dá povedať...“
„Ahoj synak.“
nič dopredu vzdávať, kto vie
„Tato, už som ťa nepočul cez mesiac, ako možno„Nesmieš
práve teraz keď je jej muž preč by
DFT No.8 | prosinec 2014
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potrebovala nejakého poriadneho chlapa čo by ju
prichýlil a poprípade jej pomohol zabudnúť nato
čo sa stalo...“
„Načo tým narážaš otec?“
„Ale vieš....“
Matúš ďalej nepočúval čo vraví jeho otec.
V duchu si uvedomil že ho zase chce dať dokopy
s Brigitou a to práve v tú najnevhodnejšiu chvíľu,
hoci sa o tom pokúsil aj krátko po svadbe s
Dávidom....
„Si ty vôbec normálny? Už som ti povedal
o tomto niečo, ak s tým neprestaneš, zrejme si
pohovorím s tvojím terapeutom. Kurníka veď
zomrel iba dneska...“
„Ale ty nemáš načo čakať, mladší už
nebudete a ak sa ti zase niekto postaví do cesty...“
Vtom Dávid zložil... Nedokázal počúvať tie
otcove bláboly. Nikdy sa mu Brigita nepáčila, a
navyše bola žena najlepšieho kamaráta, ktorý ešte
ani nemal pohreb. Dávid zlomil telefón v ruke.
Asi ani sám nevedel že cez všetky tie
preflámované noci a sedavý spôsob života má ešte
silu na niečo podobné.
V zapätí sa išiel radšej osprchovať aby
konečne zmyl zo seba všetok ten stres a
znechutenosť, predtým ešte zakúril a zavrel
terasu, lebo mu bolo chladno a niečo ako chrípku
si už pre beztak oslabený organizmus nechcel
dovoliť...
Keď sedel už oblečený pri zahriatom krbe,
zazvonil mu zvonček. Pôvodne sa mu veľmi
nechcelo ísť otvoriť dvere, ale zmenil názor keď
si uvedomil že stretnutie s novými ľuďmi mu v
týchto chvíľach pomôže viac než samota. Ako
náhle otvoril dvere nevedel čo si má myslieť.
Muž s miernou bradkou, dosť príťažlivý, v
hnedom kožáku a k tomu štýlový sivý šál. Akoby
inšpirácia pre lenivého návrhára zostrojiť nejaký
odev pre novú módnu kolekciu.
„Potrebujem s vami hovoriť.“
„Je to teraz nevyhnutné?“
„Nie, nie je, ale potrebujem od vás nejaká
informácie, skorej ako ich dostanú moji
kolegovia...“
„Tak počkať, kto vás poslal?“
„Pracoval som kedysi na oddelení pre
DFT No.8 | prosinec 2014

Kaiser, Darkenius,Aeternitas
Koláč - Příběhy
Příběhy

zvláštne prípady, ale preradili ma a robím niečo
ako sekretára pre jedného starého m.g.r. a jeho
poskoka. Ale o to tu nejde... Viem, že sa na mieste
činu nenašli žiadne stopy po páchateľovi, ani
svedkovia.“ Povedal Martin a hneď pokračoval:
„Avšak polícia nám potvrdila pred
incidentom boli na obeť privolaní policajti,
pretože sa pokúsil zavraždiť istú predavačku
dreveným krížom.“
Matúš vedel načo bude ten človek narážať.
„Všetko sa to vyriešilo, bol v šoku lebo ho
napadli tí maniaci čo tu po celom meste a okolí
vraždia, akurát on jediný sa tomu ubránil a preto
verí že skolil upíra... Prosím opustite toto miesto,
nemáte tu čo ďalej hľadať.“
Povedal Matúš a pokúsil sa zavrieť dvere,
ale Martin ich chytil a povedal:
„Pozrite sa, priznám sa, nemám tie informácie od
polície, mám kamaráta, ktorý zdvíha hovory pre
políciu, a ja som mu tajne podstrčil štenicu, keby
sa stal zase nejaký prípad. A tiež viem že ste
zaplatili všetkým za mlčanie, jak kolegyniam tej
slečny tak aj miestnej polícií, len aby ste ho
uchránili pred blázincom a väzením.“
„Čo odo mňa chcete? Nič mi aj tak
nedokážete!“
„Ja vám nechcem nič dokazovať, ani to
nebudem riešiť, budiž nemám šancu na
spravodlivosť, ide mi len o ten prípad, potrebujem
vedieť viac aby som vám mohol pomôcť...“
Vtom sa Matúš rozhodol, že mu bude
veriť... Neostávalo mu nič iné, nikto iný by tie
báchorky o upíroch nepočúval , nieto ešte ich
chcel riešiť. Pravdupovediac ani sám Matúš, ale
niečo ho nútilo svojmu najlepšiemu kamarátovi
veriť a v túžbe zistiť kto ho zavraždil vypočuť
tajomného mladého muža.
Matúš: „Dobre poďte ďalej, ale nebuďte
dlho, okolo druhej sa zvykne vracať z práce môj
sused.“
Martin: „Čo má s tým váš sused?“
Matúš: „Nič, ale ak vás uvidí odtiaľto ísť
preč, zase sa ma bude vypytovať kto to bol a čo tu
chcel, a tomu sa chcem fakt vyhnúť...“
Martin: „Chápem.“
Martin potom zišiel dnu, a usadil sa na gauč.
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Obzeral si parádne vybavený luxusný dom z
vnútra a kochal sa maľbami na stenách. Potom
priniesol Matúš whisky, obaja sa usadili a začal
mu rozprávať čo teda vie.
23:45 miestneho času, Na ceste do
miestneho nočného klubu
„Počujem nejaké výkriky do tmy.“
„Zvoní mi telefón, asi to bude šéf... Počkať,
ako si to myslel s tými výkrikmi do tmy?“
„Kašli nato, a zdvihni ten telefón, rýpať do
tej hrôzy čo počúvaš môžem aj potom.“
Pozrela Elen na Daniela, úsmevne, s
priotvorenými ústami, ako keď ťa niekto s niečím
ohromí, a potom zodvihla šéfovi.
„Elen ste tam?“
„Áno, čo sa deje?“ (v tejto scénke budú
vulgarizmy nahradené názvami zeleniny a
nábytku, preto ponechávame zvyšok vašej fantázií
a schopnosti domyslieť si)
„Jak že čo sa deje, skrine zpomarančovanej,
ehm prepáčte mám trochu horší deň. Skrátka, do
pečivaaaaaaaaaaaaa!
„Pane prepáčte, ale toto je už naozaj
priveľa....“
„Nie ty, óch, krájal som klobásu a vystreklo
mi to do ksichtu, ten prúd karfiolového výkalu z
tých vodou plnených paprikových klobás, teraz
vyzerám jak zeler zakvasený!“
Elen držala len nechápavé ticho, bez slova
a počkala kým sa šéf ukľudní a povie prečo volá.
„Jój do kredenca , či som mal nervy,
prepáčte... Vážne neviem čo je to s mnou v
poslednom čase, ja...“
„To nič, nič, len vravte čo ste chceli.“
Prerušila ho takticky Elen, ktorá mu mala
chuť vykričať a vynadať mu, ako sa správa, ale
vedela že by to pre jej kariérny postup nemalo
veľmi priaznivé následky a tak ho iba takticky
popohnala k veci, aby zároveň vedel že sa
nehnevá a že naňho nebude nikomu žalovať, ale
aby zároveň preskočila jeho dlhé rozprávky čo sa
s ním deje v poslednom čase keď sa to už s ním
takto ťahá roky.
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„Potrebujem aby sa jeden z vás vrátil a
pomohol tu z istými nedoriešenými záležitosťami.
Týka sa to starého prípadu, ešte z Martinových
čias. Nikdy veľmi nevedel papierovať, tak to tak
aj vyzerá, ale trepať jeho omietkoviny o
upíroch...“
„DOSŤ!“ Vykríkla Elen z nervov, že zase
začne omielať tie starecké kecy a útočiť na
Martina, ktorý na rozdiel od neho robí svoju prácu
poctivo a svedomito. Po pár sekundách si
uvedomila čo asi spravila a keď sa šéf spýtal, čo
to má znamenať, odvetila:
„Ehm, DANIEL STOP, tu máme zastaviť!
Prepáčte kričím na toho mamľasa, lebo mu trvá
pochopiť že sme už na mieste.!“ Pozrela na
Daniela nechápavo, ako keby vravela tvárou že ju
nič iné nenapadlo. Daniel len prekrútil oči,
pousmial sa, a ona mu ten úsmev opätovala a
počúvala čo jej ďalej vraví šéf.
„Tak počkať, vy ste nešli do toho nočného
klubu v hlavnom meste?“
„No nie, boli sme privolaný na miesto tej
nehody pred kostolom keďže je tam isté
podozrenie že sa to týka toho sériového
psychopata, a potom Daniel musel zájsť domov
pre nejaké veci a ja som si zatiaľ bola oddýchnuť
u kamarátky, lebo sme sa rozhodli že pôjdeme až
okolo polnoci kedy je tam zábava, díleri,
prostitútky a ďalší v plnom prúde.“
Dokončila Elen, čím vlastne povedala
pravdu až na to, že sú ešte tri kilometre od toho
baru, čo samozrejme povedať nemôže lebo by mu
viac-menej mohlo dôjsť to s tým „DOSŤ!“
celkom jasne. Cez to si myslí že možno aj tuší že
to bol len jej zakrývací manéver , ale radšej sa
robí že je to tak ako mu vravela, len preto aby sa
vyhol ďalším zbytočným konfliktom.
„Aha no jasne, veď ja som vás tam
posielal... No nič, každopádne jeden z vás nech sa
vráti, musím to vybaviť do rána, nech to môžem
odoslať potrebujú to na susednom oddelení, zatiaľ
sa teda majte.“
„Dopočutia!“
Zložila Elen a pozrela na Daniela.
Daniel: Zvládla si to celkom husto.
Elen: Neprovokuj, to že ty máš nervy zo
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železa je hlavne tým, že vy muži máte dosť
prázdne hlavy nato aby ste vnímali čo sa deje
okolo vás....
Daniel: Niečo na tom bude, ale aspoň
nemusíme chodiť na vysokých opätkoch, a keď
vidím teba ako v tom trpíš po každom kroku, som
zato rád dvojnásobne.
Elen: Fakt vtipné, ale keď sme pritom
vážne neznášam opätky... K veci, čo teraz máme
sa jeden vrátiť, ale ten magor nemyslel nato, že ty
na tej diskotéke zapadneš asi ako pŕhľava medzi
slnečnice, a zase ja sa musím trmácať drahým
taxíkom....
Daniel: Ber to ako samozrejmosť, horšie by
bolo keby sme tu boli tvojím autom, išla by si ním
pekne za tým starým páprdom a pre prípad že
musím rýchlo utekať, alebo že sa musím zapojiť
do nejakej cestnej honičky, by som musel ísť
taxíkom.
Rozosmiala sa Elen, hoci skôr preto že sa
jej nenápadne páči Daniel než pre jeho vtipnosť.
„Vieš ako poznáš, že niekto šoféruje zle?“
„Nechám sa prekvapiť.“
„Keď ti už aj navigácia povie o 500 m
zaboč chcem vystúpiť.“
„Vtipné, ale ja vážne neviem čo za
hovadiny to robí!“
„Možno to nebude, len tou navigáciou,
počkať už sme v tejto ulici?“
„Tak a sme tu.“
„Dobre teda, zaparkuj ak nikoho pritom
nezabiješ, a ja si odtiaľto zavolám taxík. Aká je to
vlastne ulica?“
„Goppelova 12. Zvláštne že všetky tie ulice
majú také nemecké názvy“
„Vskutku.“ Povedala Elen, usmiala sa,
pokrútila s tým pekným úsmevom trochu hlavou a
zase telefonovala tento krát s milým mužom, ktorí
mal mierny poľský prízvuk. Usudzovala že s
milým, lebo to cítila z jeho tónu hlasu. I keď to
možno aj preto, že potom čo jej šéf brutálne
nadával ako má celé nohavice od klobásovej
šťavy, jej prišiel zlatý každý muž, hlavne Daniel
ale tomu to nedáva najavo pre akési „hry“.
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23:55 miestneho času, Matúšov dom na okraji
mesta
Matúš: „No a potom som ho zobral na
druhý deň na večernú spoveď, tam sme spolu
pobudli, lebo sa chcel zdôveriť miestnemu
kňazovi. Rozmýšľal ešte že by to predsa povedal
celé polícií, ale potom ako som ho ťahal z istej
basy, už s policajtmi nechcel mať nič spoločné a
vyviazol aj s doživotným zákazom chodenia do
drogérií tejto značky, čož bolo na tú situáciu dosť
prijateľné.“
Martin: „Tak počkaj, vravel si že on si
predtým údajne všimol ako ten upír na ňu
žmurkal?“
Matúš: „Áno, on to tam vtedy kričal, keď
mi to vysvetľoval. Musel sa cítiť dosť trápne, ale
jediné čo mi nato v šoku potom povedala je že s
ním flirtovala, lebo bol dosť pekný a zároveň od
neho cítila aj menší odstup narozdiel od nejakých
veľmi prívetivých zákazníkov.“
Martin: „V takejto situácií, by som asi
vážne v tvojej koži nechcel byť. Zrejme mala byť
ďalšia jeho obeť. Videl som to dievča.
Neskutočná, i keď možno by som to nemal
vravieť, keď mám tu svoju...“
Matúš: „Nie je občas zlé sa obzrieť za
inými dievčatami, práve naopak keď sa obzrieš
trochu to povolí tvoj vzťah a nebude ďalej tak
natesno, ale zase zároveň keď za tým dievčaťom
nejdeš a nepripúšťaš si nejaké chúlostivé situácie
až vtedy vieš, že tú svoju naozaj miluješ, či ťa
naštve s niečím alebo nie...“
Martin: „Vidno že si milionár...“
Matúš: „Prečo?“
Martin: „Ale nič, ja ibaže tie ženy sa na
teba cez podobné výroky a ten alkoholový smrad
dosť lepia...“
Matúš: „Vtipné, ale pravda je že občas som
vážne chcel byť ako Dávid. I keď možno nie
úplne, ale byť usadený so ženou, ktorá ťa miluje a
ktorú môžeš ledajako naštvať aj ona teba, a cez to
sa stále budete mať aj v chudobe radi, to áno.“
Martin: „Musí to byť ťažké nájsť tú pravú
cez všetky tie autá, domy.... Asi ti týmto moc
nepomôžem však?“.
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Matúš: „Kašli nato, máš nejakú otázku,
prípadne iný nápad než kult upírov?“
Martin: „Nie som na 100% už presvedčený,
že sú tu a dokonca si myslím, že to nie je len
jeden klan.“
Matúš: „Ako to myslíš?“
Martin: „Všetko ti vysvetlím neskoršie,
teraz potrebujem aby si sa tu zatiaľ schoval a
prežil do ráno, ak by dostali teba už toho potom
moc nemám a zase keby chytili mňa, nemáš
nikoho kto ti s tým pomôže pre zmenu ty.“
Matúš: „Keď ale o tom hovoríš takto vážne,
začína to mať zvláštny nádych, mohli by pokojne
prísť po mňa aj sem, alebo aj hocikde, ak už nim
nie je sväté ani denné svetlo.“
Martin: „Vieš upíri, nie sú masový
vrahovia. Neprídu zabíjať svoje obete do domov,
skôr si ich pekne odchytia niekde v tmavom
mieste. Ale aby sa niekde vlámali to nie je ich
štýl, bolo to myslené tak aby si sa nešiel túlať. Čo
sa týka denného svetla, je tu istá teória ktorá ma
napadla už dávnejšie keď som o nej čítal v jeden
knihe, ale poviem ti to až ráno, teraz sa vyspi mal
si ťažký deň. „
Matúš: „Myslíš, že po tomto zaspím?“
Martin: „Mal by si to aspoň skúsiť ja
musím k bratovi domov upratať, než ho pustia z
nemocnice, keďže ukecal doktorov na domáce
liečenie.“
Matúš: „Dobre padaj už.“ Usmial sa Matúš
a išiel ešte priložiť do pece, aby mu ráno nebola
zima, zatiaľ čo Martin nechcel ísť dvermi aby
nevzbudzoval pozornosť susedov, ale radšej chcel
ísť „potajomky“ oknom. Ako obvykle hlučne
spadol, tento krát do bazéna, ale pri trochu šťastia
si ho susedia nevšimli.
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Ochranka: "Jenom každý pátek."
Elena vešla do hlavního sálu, kde byl
uprostřed skleněný parket a na něm tančilo
bezmála stovka lidí. Nad nimi se točila pomalu
diskokoule, která měnila barvy jako chameleon.
Nad parketem v patře byly tyče a na nich tančily
sexy tanečnice.
Kousek od parketu byl bar, kde se několik
pubert'áků přišlo nalít. Byla tam i malá potyčka s
barmanem, jenže ochranka je pohotová a
nevychovaného neřáda vyhodila ven. Hudba hrála
ve stylu tuc tuc, jak už bývá zvykem. Důchodce
by pověděl, že je to randál.
Elena šla k baru a zeptala se barmana, proč
to tu stále jede, i když tu byla předtím ta vražda. Z
barmana vypadlo jen: "Byznys musí jet, i kdyby
se tu střílelo, i tak jsme dost prodělali, když to tu
dočasně zavřeli fízlové. A ted' jděte, pokud si
nechcete nic objednat."
"Když už jsem tu, tak si dám alespon
skleničku rumu." Odpověděla.
Nikde nikdo, kdo by byl podezřelý. Ptala se
hodně lidí, i když většina přicházela a odcházela,
až na jednoho mladíka sedícího v koutě u stolku
popíjícího whisky, který se upřímným pohledem
koukal na Elenu. Ona se taky na něj podívala a
něco jí na něm připadalo divné. Jakoby ten pohled
už někde viděla, jen si nemůže vzpomenout kde.
Pomalu šla za ním a ohlížela se kolem, aby
působila nenápadně. Mezitím se ten mladík
podíval bokem a dopíjel skleničku. Kolem Eleny
prošel hlouček lidí, který ji zacláněl ve výhledu.
Jakmile byl výhled volný, mladík byl pryč!
Jakoby se vypařil lusknutím prstu!
Potom ještě Elena obešla celý klub.
Navštívila i záchody včetně pánských, kde na ni
pánové koukali jako na uklízečku, co přišla
vydrhnout špinavé a uvolnit ucpané záchody.
Pak vyšla ven a zeptala se ochranky, jestli
0:30 místního času, Goppelova 12, Noční
tu neviděl nějakého výstředního mladíka v černé
klub "Night Dream"
košili s ulízaným účesem. Gorila pokrčila rameny
a dál koukala dopředu jako poslušný voják v
Ochranka: "Vstupné prosím!"
uniformě po Londýnsku. Měl na sobě sluneční
Elena: "Jsem od kriminálky. Elena
brýle, takže to nešlo moc poznat.
Robertsová."
Elenu čekal telefonát šéfovi, že nic
Ochranka: "V pořádku, můžete jít dovnitř."
podezřelého nenašla. Ou, jak ona toho sprostého a
Elena: "To tu máte vždycky tak živo?"
DFT No.8 | prosinec 2014
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a nehorázného plesnivce s pivním mozolem
nesnáší. Ono by stejně nepomohlo, kdyby se
zmínila o tom podivínovi, co se rychle objevil a
pak zničehonic zmizel, protože páprda chce
důkazy.
Nat'ukala jeho číslo a čekala, až se ozve,
ale nebral to. Zkoušela to znovu a zase nic. Bud'
je šéf zaneprázdněný svou
konverzací s Danielem nebo má nějaký průšvih.
Třeba ho ranila mrtvice, už má totiž svůj věk.

Daniel: "Je to moje vina. To já to nechal tak
daleko zajít. Kdybych si pohnul..."
Elena: "Hloupost. Ten upír by to udělal tak
jako tak. A kdybys byl s ním, tak bys možná
umřel s ním."
Daniel: "Je to ironie."
Elena: "V čem?"
Daniel: "Že nevěřil na upíry a následně byl
jedním zabit."
Elena: "To máš pravdu."

0:50 místního času, Policejní stanice
Daniel se vysoukával ze svého
zaparkovaného auta a zabouchnul dvířka. Pak si
vzpomněl, kde zanechal klíče. Podívá se do auta a
vidí je válet se na sedadle. Pleskne si několikrát
po obličeji doufajíc, že se mu to jen zdá. Bylo to
vlastně poprvé, co se mu tohle přihodilo. Zkoušel
ty dveře ještě nějak otevřít, ale bylo to marné.
"Nejprve řízení a ted' tohle. Asi jsem už z
toho všeho přepracovaný." Bědoval si. Mávl
rukou a šel do policejní stanice, kde ho měl čekat
jeho šéf. Došel až k jeho kanceláři a všiml si, že je
chodba mírně pootevřená. Vešel dovnitř a byl v
šoku z toho, co se tu přihodilo. Všude byl
nepořádek. Jeho šéf ležel na zemi v kaluži krve!
Jeho krev byla skoro všude. Na zdi, na
stole, na papírech. Uklízečce by snad trvalo týdny
než by jeho kancelář dala do kupy. Šéfík byl
rozsápaný od krku po břicho a ležel na zádech.
Daniel neotálel, vytáhl svůj mobil, který měl na
štěstí u sebe a volal sanitku, i když věděl, že je už
pozdě. Pak zašel do vrátnice informovat vrátného
o tom, co se stalo a nakonec zavolal Eleně.
Všichni byli z tohoto incidentu v šoku.
"Musíme to utulat." Řekl bez váhání
Daniel.
"Ne, svět se musí dozvědět, co se stalo!"
Odvětila Elena.
Oba sledovali sanitáře, jak ho zabalili a
odnášeli jeho bezvládné tělo. Oba detektivové ho
neměli moc rádi, ale při pomyšlení, že se mu něco
strašlivého přihodilo, se jim udělalo zle. Tento
incident přilákal spoustu kolemjdoucích.
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města

8:00 místního času, Matoušův dům na kraji

Martin, jak už má ve zvyku, vylezl znovu
oknem do jeho domu, protože jeho součástí byl
balkon, přes který se šlo dostat po rostoucím
pleveli, kterým byl dům celý zahalen. Našlapoval
si to potichu až k Matoušovému pokoji a potichu
otevřel dveře.
Připlížil se k jeho posteli a zařval:
"Matouši, vstávej, už je ráno!" Matoušj se lekl a
vylezl z postele jako při ranní vojenské rozcvičce.
Matouš: "Teda tys mi dal! Myslel jsem, že
po mě útočí upíři!"
Martin: "Špatné sny?"
Matouš: "To si piš, že ano. Nejprve se mi
zdálo, že jsem byl svědkem toho, jak umřel David
a potom se po mě v obchod'áku sápalo stádo
krvežíznivých upírů. Tak, co jsi chtěl? Říkals, že
máš pro mě nějaké zajímavé novinky."
Martin: "To ano. Pojd'me se ale na to
posadit do kuchyně."
Matouš: "Máš pravdu, ranní káva nám
pomůže."
Oba šli do kuchyně, která byla docela malá
vzhledem k poměrům domu. Matouš zatím
připravoval kávu a Martin si sedl ke stolu. Na
stole byly asi týden staré noviny, suchý
nakousnutý chleba a ještě nůž omazaný máslem.
Matouš: "Tak povídej."
Martin: "Kde bych začal... Podle jedné
knihy, kterou jsem našel v zaprášených koutech
knihovny, existuje na světě několik upírských
klanů. Každý klan uznává svého upírského boha a
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má svůj rituál, kterým si značkuje své území.
Dokazuje tak ostatním upírům, že to území je
jeho. Každý upír z klanu má svůj vlastní znak.
Ten znak s pěticípou hvězdou je zrovna od toho
upíra, který se tu potuluje a kterého hledáme.
Nicméně prošel jsem všechny informace z netu a
z knih a žádnou spojitost se Stokerovými upíry
jsem nenašel. Prakticky tyto upírské klany
vymřely, ale ne všechny. Zbyly už jen dva. Jeden
si říká Nocturnus a druhý Infernus. Jeden klan
používá znak Satana a ten druhý používá Sigmu."
Matouš: "Sigmu? To jako písmeno z řecké
abecedy?"
Martin: "Ano, taky to nechápu, ale je to tak.
Nicméně ten druhý klan ještě ani nezaútočil. Bud'
vyčkává nebo už taky vyhynul, težko říct.
Poslední případ se Sigmou byl naposled zmíněn
před deseti lety někde v Ukrajině."
Matouš: "Koukám, že máš spoustu nových
informací. V tom nemůžeš být sám, ta tvoje
přítelkyně ti musí pomáhat."
Martin: "Tvůj odhad je správný.
Mimochodem, jmenuje se Cassie."
Matouš: "Co plánuješ udělat?"
Martin: "Podle policejních informací se
staly poslední vraždy v nočním klubu a dnes brzo
ráno v policejní stanici. Také se pohřešují dva
teplí bratři, René a Rudolf Štamgastovi."
Matouš se jejich jménům zasmál, protože
nechápal smysl v tom, že by mohl někdo unést
dva teplouše s legračním příjmením. V tom si
Martin odkašlal a pokračoval dál.
Martin: "Pak je tu jedna emo dívka, která
ten den, co bratři zmizeli, byla v tom nočním
klubu a byla to kamarádka té štětky, která byla
zabita tím upírem."
Matouš: "A?"
Martin: "Podle mě a Cassie, je ona
spolupachatel toho upíra. A Howard Finkel, ten,
co přepadl dům mého bratra Miloše, byl komplic
toho upíra. Naštěstí je mrtev."
Matouš: "Zajímavé. A máš taky ponětí, kde
se odehraje další vražda?"
Martin: "Máš papír a tužku?"
Matouš: "Ano, hned ti je přinesu."
Neváhal a otevřel šuplík ve stolu, ze
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kterého vytáhl tužku a prázdný notes. Podal je
Martinovi a ten začal do nich kreslit body, které
měly označovat místo vražd, pak ty body spojil a
vyšel z toho podivný útvar, jehož prostředek byl
volný. To znamenalo, že v tom prostoru bude
další vytipovaná obět' upíra.
Martin: "Vidíš ten volný prostor? Tam se
odehraje příští vražda."
Matouš: "Vždyt' je to tam samý les a navíc
je to rozloha několika kilometrů. To bude chtít
přinejmenším policejní hlídku, jinak nemáme
šanci a ty víš, že poldy nemám rád."
Martin: "Jak myslíš. Takže to zbyde asi na
mě a na Cassie."
Už se pomalu sebral a odcházel, ale v tom
ho Matouš zastavil a opřel svou ruku o jeho
rameno.
Matouš: "Počkej, dobrá tedy, půjdu s vámi.
Ale s fízly nepromluvím!"
Martin: "Dobře, tak vyrážíme, ale nejprve
se musíme stavit pro Cassie."
9:00 místního času, Milošův dům
Miloš a Sára se zrovna vrátili domů,
protože se jim povedlo nechat propustit z
nemocnice. Mají však povinnou domácí léčbu od
doktorů, takže na nějaké orgie musí nějakou dobu
počkat.
Miloš: "Domov, sladký domov."
Sára: "Chybělo ti to tu, že?"
Miloš: "To si piš, Sáro. Už se nemůžu
dočkat, až si vezmu pivičko a lehnu si do svého
pelechu."
Sára: "Měl by ses šetřit, miláčku, at' se ti
nezhorší zdravotní stav."
Miloš: "Nesmíš zapomenout, že pivo léčí,
drahá, jeden lahváč denně je kus zdraví do
života."
Sára: "Je tu docela uklizeno. Martin odvedl
dobrou práci. Alespoň umí uklidit narozdíl od
někoho, vid' Miloši?"
Miloš: "Já vím, jsem bordelář. No a? Ale
když se mi chce, tak jednou za uherský rok taky
pouklidím."
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Sára: "Doufám, že se toho dočkám."
11:00 místního času, Policejní stanice
Martin, Cassie a Matouš došli k policejní
stanici. Neměli auto, tak museli dorazit po svých.
Cassie: "Tak jsme tu."
Martin: "Promluvím si s Elenou, znám ji z
dětství. Ona na mě dá."
Cassie: "A co ten druhý? Ten její kolega?"
Martin: "Myslíš Daniel? Ten mě moc
nemusí. Jěšte že neví, že jsem mu pod stůl
podstrčil štěnici, která nahraje všechno, co on
řekne. Často, když je sám, tak si povídá pro sebe."
Matouš: "Jděte dovnitř, já počkám venku."
Martin s Cassie vyrazili dovnitř, zatímco
Matouš čekal venku a poohlížel se kolem. Neměl
z toho všeho dobrý pocit. Policejní stanice byla
několikapatrová budova a najít oddělení pro
zvláštní případy nebylo vůbec snadné.
Cassie: "Víš, která to je kancelář?"
Martin: "Samozřejmě, kancelář číslo 336.
Doufám jen, že se kanceláře nepřestěhovaly."
Cassie: "Tak proč tu bloudíme?"
Martin: "Zapomněl jsem, které je to patro."
Cassie: "No bezva."
Nakonec se jim podařilo najít tu kancelář a
stačilo už jen zaklepat. Ozvalo se jen ženským
hlasem: "Dále." Martin pootevřel dveře a vešel
dovnitř. Cassie mu takzvaně dýchala za zády.
Elena: "Martine, co tady děláš? Tohle je
oddělení pro..."
Martin: "Já vím, ale je to nutné! Týká se to
upírů!"
Elena: "Tak co pro mě máte?"
Martin: "Víme, kde započne další vražda!"
Martin neváhal a ukázal papír s obrazcem,
jehož prostředek byl prázdný. Ukázal prstem na to
místo.
Martin: "Tady bude upírova další obět'. Je
to v Borovickém lese."
Elena: "Jseš si jistý? Vždyt' je to okruh
několik kilometrů! Na to budeme potřebovat
nejméně všechny lidi z policejní stanice!"
Martin: "Právě proto jsem s tím přišel za
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tebou. Mimochodem, kde máš kolegu?"
Elena: "Šel se ještě jednou stavit za tím
vyšinutým profesorem Charínem pro odpovědi.
Ostatní kolegové jistě nebudou mít čas, tak
musíme jít my tři. Půjčím si vůz od kolegy
Grimsona."
Martin: "Čtyři. Kamarád čeká před
policejní stanicí."
Elena: "Tak vyrážíme."
Cassie: "Martine, máš s sebou ty protiupíří
zbraně?"
Martin: "Samozřejmě. Matouš měl pár
krucifixů a jeden dřevěný kůl u sebe v šuplíku,
zřejmě po svém kamarádovi Davidovi."
Vyšli ven z policejní stanice, kde už na něj
Matouš netrpělivě čekal s rucemi v kapsách.
Matouš: "No to je dost! Co vám tak dlouho
trvalo?"
Martin: "Bohužel jsme na to jen my čtyři."
Matouš: "Blázníš? Víš, jak jsou upíři
nebezpeční? Setkal ses ty vůbec s nějakým?
Protože David ano a vím, čeho jsou ti prevíti
schopní."
Martin: "Proto nám můžeš po cestě říct, jak
s nimi bojovat. Nastup si."
Matouš neváhal a nastoupil si do auta za
ostatními. Seděl vzadu spolu s Martinem. Elena
řídila a vedle ní seděla Cassie.
Projížděli si to stovkou po hlavní silnici a
zachvíli předjeli značku s názvem Konec obce.
Před nimi se rozprostíral velký les plný smrků,
jedlí a borovic. Naše pasažéry obklopila podivná
temná mlha a chlad. Pak najednou auto
zpomalovalo, až úplně zastavilo.
Martin: "Co je? Proč zastavuješ?"
Elena: "To ne já, to samo! Přitom mám
nádrž paliva plnou!"
Zkoušela znovu auto nastartovat, ale
nepovedlo se jí to. Klíče v tom chladu zamrzly v
klíčové dírce. Najednou s nimi hnula a zlomila je.
"A sakra, a jsme víte kde..." "Eleno!!!" Zařvali
Martin s Cassie. Matouš se trochu pousmál a řekl:
"To vás také učí na té policejní stanici?" Elena
neváhala a nahodila blinkry, jako nouzové volání,
kdyby někdo jel kolem. "A ted' půjdeme po
svých." Odvětila. Všichni vystoupili z auta a
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vydali se po svých dlouhým, temným a
zamlženým lesem.
Les byl tichý a temný. Čtveřice kráčela
vedle sebe. Baterkami si osvětlovali alespoň
kousek před sebou.
Elena: "Uf, tohle je na věčnost. Ale měla by
dorazit druhá hlídka. Alespoň že v tom tichu je
všechno slyšet."
Slyšet však nebylo nic. Sem tam něco
zapraskalo, ale to bylo všechno.
Martin: "Určitě jsme tu správně. Dnes se
potvrdí moje hypotézy. A co více. Dnes je
dostaneme!"
Cassia: "Něco slyším."
Všichni ztuhli. Podrostem se k nim něco
řítilo. Martin se chopil bodce a Matouš v ruce
držel krucifix, zatímco v té druhé měl nůž.
Zajímavá kombinace.
Elena vytáhla svoji služební zbraň, zatímco
Cassia osvětlovala prostor.
Tu se z temnoty vyřítil obrovský černý
vlčák. Cassia vyjekla a uskočila z jeho dosahu.
Martin takové štěstí neměl. Obluda se mu
zakousla do ruky a strhla ho k zemi. Bodec
upustil. Elena namířila, ale neodvážila se vystřelit
ve strachu, aby nezasáhla Martina.
Martin: "NÉÉ... POMOZTE MI!"
Byl to Matouš, kdo zareagoval. Popadl ze
země bodec a vrazil ho psovi do zad. A pak znovu
a znovu.
Zvíře povolilo a svalilo se na zem. Náhle se
začalo rozpadat. Během chvilky z něho zbyl jen
prach.
Elena: "Jsi v pohodě Martine?"
Martin: "Snad jo. Pálí to, ale to se zahojí."
Cassia: "Jen aby, Martine. Tohle nebyl
obyčejný pes. To byl, byl to..."
Matouš: "Upír. Upírský pes."
Všichni si náhle uvědomili, co to znamená.
Martina kousl pes nakažený vampirismem. Než
ale stihli jakkoliv zareagovat, ozval se kolem
zuřivý štěkot.
Elena: "DALŠÍ!"
Martin: "PRYČ! BĚŽTE!"
Psi jim byli v patách. Elena zkusmo
vystřelila do vzduchu, ale to nemělo positivních
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učinků.
Matouš: "Tamhle je nějaká barabizna!
DOVNITŘ!"
Rychle vlezli do podivného stavení a sotva
stačili zabouchnout dveře.
Stejně jim to bylo prd platné. Jeden z psů
do nich vrazil a vyrazil je z pantů, neboť šlo o
ztrouchnivělé dřevo.
Elena tentokrát neváhala a několika
výstřely nejbližšího vlčáka zabila.
Za ním se už hrnul zmutovaný jezevčík.
Pes byl malý a nedal se trefit. Vyskočil metr
do vzduchu a zakousl se do Matoušovy bundy.
Naštěstí byla silná a zuby nepronikly do masa.
Jezevčík obdržel ránu bodcem do čenichu a
chcípnul.
Na prahu už se hrnulo stádo čivav. Martin
upadl a čivavy se na něho vrhly. Řval jako doga,
která zrovna vešla do dveří a taky už ho žrala.
Cassia plakala a všichni ustupovali ke
schodišti, vedoucímu do horního patra. Rychle
vylezli nahoru, kde nalezli zplesnivělou postel a
stůl. Na stole stálo rádio a zrovna se prapodivně
zaplo. Samozřejmě hrála ona záhadná vrzající
písnička.
Cassia: "To je konec. Bůůůů."
Náhle psi dole stichli. Ozvaly se kroky. Na
schodech stála postava.
Cizinec: "Zdravím vás. Jaká krásná noc
nemyslíte?"
Matouš: "Co jsi zač ty hajzle?"
Cizinec: "Já jsem tvoje smrt. Ano."
Matouš: "Chcípni!"
Na to Matouš vytáhl krucifix. A probodl s
ním příchozího. Byl to útočný krucifix s bodnou
špičkou. Cizinec se usmál.
Cizinec: "Působivé."
Popadl Matouše a utrhnul mu hlavu.
Krucifix nebyl správně posvěcený, a upír se mu
tedy ubránil.
Cizinec: "Nyní, když dovolíte, lady, máme
před sebou dlouhou cestu k mému příteli."
Martin otevřel oči. Ležel na teplé podlaze.
Všude kolem něho byla špína a pach krve. Och,
jak byl ten pach silný.
Pomalu se zvedl. Vzpomínal si na psi a na
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ukrutnou bolest. A přesto neměl na těle jedinou
ránu. Pouze jizvu, kde ho kousl první pes.
Martin věděl, co se stalo. A také věděl, co
musí udělat. Jako by jeho mozek pracoval nyní
desetkrát rychleji.
Nepřítel byl opět o krok před nimi. To oni
byli dnešní lovná zvěř. Měli sem přijít. Byla to jen
hra. Ale Martin byl nyní připraven hru otočit.
Nyní měl také chuť lovit.
A věděl, kam se musí vydat. Na
Reichmanovu třídu. Na návštěvu Henkela.
Reichmanova třída.
Cassia byla sotva při smyslech. Ale Elena
vnímala vše. Upír je vedl do Henkelovy vily. Psi
byli pryč. Eleně bylo jasné, že byli dnes tam v
lese. Och, jak byli slepí.
Cizinec: "Krásná vila, co lady? Nu, pravda,
kdysi v Římě za císaře Nera jsem měl hezčí, ale
bohužel shořela, když ten blázen zapálil celé
město. Nevadí. K věci, nyní se rozhodněte, která z
vás chce zemřít a která chce žít, navěky."

A co dál? Velké finále? Dočtete se ve vánočním
speciálu.

DFT No.8 | prosinec 2014
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by Aeternitas
Probral jsem se. Žaludek se mi chvěl
nevolností. Uvědomil jsem si, že se nic nezměnilo
a já pořád visel na kolmé stěně. Slyšel jsem nějaké
pískání. Koukl jsem dolů a spatřil zahalenou
postavu mého věznitele. Stál za stolem a
sekáčkem porcoval maso. Při tom si pískal
nějakou podivnou melodii.
Do obličeje jsem mu neviděl. Byl ke mně
zády. Bylo ale vidět, že je to velký a masivní muž.
Oháněl se s velkým sekáčkem jako nic. Když
jsem se podíval lépe, uvědomil jsem si, že to
nebylo jen tak nějaké maso. Vypadalo to jak něčí
končetiny! Lidožrout! Zachvěl jsem se.
Tak to mě teď čekalo? Budu sežrán
nějakým úchylným bláznem v podzemí? Podíval
jsem se nahoru na Kaisera a Darkenia. Chvilku
jsem si myslel, že se mi to jen zdálo, že je vidím,
ale stále tam byli oba, visící a bezbranní. Čekal
nás zjevně stejný osud, jen oni dva už to měli
dávno za sebou.
Zajímalo mě, jak je ten psychopat dole
DFT No.8 | prosinec 2014

dostal ze spáru podzemních tvorů. Musel to být
silný muž, kterého nebylo radno podceňovat.
Najednou jsem zahlédl, že se Kaiser
pohnul. Byl to jen slabý moment, možná mámení
mé mysli, ale pak se pohnul znovu. Otevřel jedno
oko a unaveně na mě pohlédl. Sice nic neřekl, ale
z jeho výrazu šlo slov i tak hodně. Byla to směsice
údivu a šílenství, takové ty jeho psychopatické
nálady, které ho občas braly a teď byly ještě
umocněny současnými podmínkami.
Hlavní ale bylo, že žil. Pak se pohnul i
Darkenius, a já ke své velké radosti poznal, že oba
mí přátelé jsou naživu. Nebo ne? Na mysli mi
přišlo pár šílených myšlenek, které jsem viděl v
mnoha hororových filmech o oživlých nemrtvých,
kteří pak s chutí spořádali své přátele k večeři.
Naštěstí toto nebyl film, spíše noční můra, kterou
jsme prožívali.
Pokusil jsem se zatáhnout za řetěz, který mě
poutal ke skále, ale byl jsem příliš vysílen, abych
něco zmohl. Cinkání ale přivábilo muže dole a ten
přestal se sekáním a koukl nahoru. Z jeho sekáčku
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odkapávala čerstvá krev.
„Nebojte, mužíčkové,“ zaskřehotal směrem
k nám, „i na vás přijde řada.“
V jeho hlase bylo něco šíleného. Byl to
hluboký a zároveň chraplavý skřípot, spíš
připomínající otevírání starých dveří než lidský
hlas. Přišel mi trošku jako démon hory než živá
bytost.
Pak se ten muž otočil a pokračoval v
osekávání mrtvoly.
„Kaisere,“ špitl jsem směrem nahoru.
Kaiser opět otevřel jedno oko, ale na víc se
nezmohl. Po chvilce ho zase zavřel a mi bylo
jasné, že víc od něj očekávat nemůžu. Darkenius,
visící o kousek výš, otevřel oči obě, ale taky
nepromluvil. Možná měli oba strach z muže pod
námi nebo prostě nebyli schopni mluvit.
Rozhodně jsem se nemínil vzdát. Přemýšlel
jsem, jak se dostat dolů, ale nic mě nenapadalo.
Řetězy byly pevné a nevypadalo to, že by byla
nějaká reálná šance, jak se z nich dostat, aniž bych
se vzápětí nedostal pod ostrý sekáček temného
šílence.
Několikrát jsem zkoušel za konce tahat, ale
bylo to zbytečné. Ani nevím, jak dlouho jsem
visel. Během té doby jsem několikrát usnul a opět
se probudil. Muž mezitím někam zmizel, aby se
zase po nějaké době vrátil ke své práci.
Když byl konečně hotov, otočil se k nám a
prohlížel si nás. Vypadalo to, že si vybírá, kdo
bude jeho druhá večeře. Bylo to divné, protože do
tváře jsem mu neviděl. Měl ji schovanou ve stínu
velké kápi. Ale i když jsem je neviděl, cítil jsem
jeho oči, jak se na mě upírají a on se zlomyslně
pošklebuje. Nebo to možná byla moje fantasie,
kdo ví.
Pak patrně dospěl k rozhodnutí. Vytáhl
odněkud silný žebřík a přiložil ho ke stěně. Jeho
konec šel blízko mě. Kolem jsme neviseli jen my
tři ale spousta dalších těl, takže jsem doufal, že si
prostě vybere někoho jiného než nás tři.
Vystoupal až ke mně a já cítil odporný
zápach, co z něj šel. Udělalo se mi zle. Vypadalo
to, že si vybral mě, jak u mě stál a přemýšlel. Jeho
tvář byla stále ve stínu, protože sem nedosahovalo
moc světla. Pak si to ale patrně rozmyslel a
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pokračoval dál.
Nakonec se zastavil u Kaisera, chytil ho za
trup, jediným seknutím přeťal řetězy a pomalu ho
snesl až dolů. Kaiser se vůbec nebránil, byl jak v
transu.
Muž ho položil na volný stůl a upoutal.
Sekáček zabodl do stolu těsně u Kaiserovy hlavy.
Nevěděl jsem, co dělat. Kaiser evidentně
přežil střet s hroznými tvory, aby skončil na
morbidním stole jednoho šíleného psychopata.
Zkoušel jsem trhat za řetězy vší silou, ale nic to
nebylo platné.
Muž vzal sekáček a začal ho brousit, i když
mě přišel ostrý až dost, když hravě přesekl řetězy,
co Kaisera poutaly. Dál jsem trhal vší silou a
jediný výsledek byl, že ten muž dole přestal
brousit, vzal velkou palici a zamířil ke mně.
To moje úsilí ještě víc znásobilo. Trhal jsem
za řetězy jak zběsilý. Všechno ale bylo marné.
Muž došplhal až ke mně, rozmáchl se kladivem a
udeřil mě do hlavy. Okamžitě se mi zatmělo před
očima a svět se mi ztratil.
***
Probral jsem se. V hlavě mi podivně hučelo
a kolem byla téměř tma. Pak mi došlo, že mám
zavřené oči, tak jsem se je snažil otevřít. Šlo to.
Okamžitě mě oslnilo silné světlo. Ruce mi něco
drželo. Došlo mi, že už nejsem na stěně, ale kde
jsem byl, to jsem netušil.
Pomaličku jsem si zvykal na světlo a viděl
dál. Najednou se nade mnou objevil stín. Poznal
jsem ho okamžitě. Byl to ten netvor, co nás tu
držel. V ruce měl sekáček a vypadalo to, že se
chystá rozsekat mě na kousky. Co se stalo s
Kaiserem jsem netušil, jestli už se někde válely
jeho kusy nebo jsem já nastoupil na jeho místo.
Podivný chrapot se ozval ze stínu. Pak ten
muž zvedl sekáček a sekl. Čekal jsem ukrutnou
bolest, ale nepřišlo nic. Sekáček nedopadl na mě,
ale zabořil se do stolu. Muž se otočil někam
dozadu a zaposlouchal se. Vypadalo to, že něco
zaslechl.
Pak mi najednou zmizel ze zorného pole.
Netušil jsem, co se děje. Měl jsem takové podivné
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pocity. Byl jsem připoutaný a vydaný na milost a
nemilost šílenci. Nemohl jsem naprosto nic udělat.
Kdyby mě neomráčil, tak bych možná mohl s ním
bojovat, jak mě nesl dolů, a skončit kdo ví jak, ale
takto jsem prostě neměl žádnou šanci a to mě
velmi žralo.
Chvíli se nic nedělo. Najednou mě něco
chytilo za ruku a za moment jsem ji měl
odpoutanou. Pak mi něco chytilo i druhou ruku a
já si uvědomil, že koukám do tváře šklebícímu se
Dyrianovi.
„Vidím, že jdu právě včas,“ zašeptal,
„doufám jen, že Richie bude dost rychlý a
unikne.“
Během krátké chvilky jsem byl volný a
Dyrian mi pomohl dolů. Hlava se mi točila.
Dyrian mi podal můj meč.
„Tohle se ti bude hodit,“ řekl. Sám vytáhl
velký sekáček ze stolu. „A toto se zase bude hodit
mě,“ zašklebil se.
V okolí bylo šero. Nikoho jsem okolo
neviděl. Napadlo mě, kde je Kaiser a Darkenius,
ale ústa jsem měl jak z oceli a nedokázal jsem ze
sebe vydat ani hlásku.
Dyrian mě odvedl do stínu. Tam zastavil.
„Musím se vrátit pro Darkenia,“ řekl, „počkej tu s
Kaiserem.“
Dyrian zmizel a já se udiveně rozhlédl
okolo. Nic jsem neviděl jen tmu. Najednou jsem si
všiml, že něco leží na zemi. V hlavě mi pořád
hučelo, ale byl jsem schopen si kleknout a podívat
se blíž.
Kaiser! Na první pohled měl všechny
končetiny. Ležel a zdálo se, že není při vědomí.
Trvalo to jen chviličku a Dyrian byl zpět. Za ním
šel motající se Darkenius.
„Teď musíme zmizet,“ zašeptal Dyrian,
„než se ten hromotluk vrátí.“
Jakoby ho slyšel, v ten stejný moment se
muž vrátil ze svého lovu. Za vlasy za sebou táhl
Richieho bezvládné tělo. Tak Richie neunikl.
„A hrome,“ sykl Dyrian, „Richie to nějak
nedal. Musíme ho z toho vysekat. Můžeš se už
hýbat, Aete?“
Zkusil jsem to. Šlo to těžce. Hlava mi
brněla a silně se točila všemi směry.
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„Určitě,“ sykl jsem.
Dyrian pozvedl sekáček. „Je čas udělat si
pár řízků,“ zašklebil se a vyrazil. Rychle jsem ho
následoval, i když moje chůze byla spíš belhání a
meč jsem víc táhnul než nesl. Darkenius a Kaiser
zůstali ve stínu.
Když nás muž spatřil, vykřikl překvapením.
Pustil Richieho, a hned z vedlejší skříně vytáhl
pořádnou sekeru. Byla velká skoro metr. Byl to
skutečně obr.
Dyrian se zarazil v půli kroku. Měl jsem co
dělat, abych do něj nevrazil. Muž mezitím nelenil
a vykročil směrem k nám. S tou sekerou mi trochu
přišel jako smrťák a i tak jsem si připadal, jak
bych potkal smrtku.
Zařval a ohnal se po nás. Dyrian se
odporoučel k podlaze na poslední chvíli a sekera
ho minula skutečně jen o píď. Muž byl skutečně
obr a když mě najednou chytil za krk a zvedl do
vzduchu, velmi jsem se divil, že jsem vysoko nad
zemí a on normálně stojí.
Nějak jsem byl tak přiblblý, že jsem se ani
nezmohl na odpor. Všechno šlo tak nějak kolem
mě a trošku mi přišlo, že se ztrácím. To mi patrně
docházel dech.
Dyrian se ohnal sekáčkem po muži, ale ten
jeho zbraň lehce odrazil a vrazil mu pěst přímo do
obličeje. To Dyriana poslalo opět k zemi a
tentokrát nevstal.
Mě stále držel za krk jak králíka. Když na
to přišlo, bylo mi to vlastně jedno. Jaký v tom byl
rozdíl, jestli mě udusí, vykuchá, nebo nechá viset
než umřu hlady. Každopádně mě měl v hrsti. Z té
letargie jsem se nějak nemohl dostat.
Pak odněkud vyběhl Darkenius a orazil
muži o hlavu malou stoličku. S tím to ale ani
nehnulo. Jen se otočil a vší silou mě mrštil
směrem na Darkenia. Chudák Darkenius, vrazil
jsem do něj a on přistál na tvrdé stěně. Meč mi
vypadl.
Uvažoval jsem, co tam dělám. Přišlo mi
divné, že ležím na zemi, tak jsem se pokusil vstát
a šlo to. Muž se mezitím sehl a zvedl Dyriana.
Pomalu se mi začínaly vracet smysly a docházelo
mi, že tu asi všichni umřeme.
Muž chytil Dyriana a zvedl ho a pověsil na
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hák, co byl u stropu. Trochu to vypadalo,
jak když se věší prase na porážku. Dyrian se mu
snažil vyškubnout, ale jediný výsledek byl, že
ztratil svůj nový sekáček. Muž jej znechuceně
zvedl a vrazil jej Dyrianovi do břicha.
Dyrian vykřikl bolestí a najednou jeho tělo
strnulo a přestalo se hýbat. Darkenius mezitím
chytil Richieho a vlekl ho do stínu. Daleko se ale
nedostal, protože ten netvor udělal několik
velkých skoků a byl najednou u nich.
Věděl jsem, že musím nějak zasáhnout, ale
nějak mi nedocházelo, co mám dělat. Byl jsem
pořád mimo z té rány na hlavě. Našel jsem na
zemi svůj meč a pevně jej chytil. V té chvíli se
stalo něco divného. Přišlo mi, jakoby meč nějak
zvláštně pálil. Bylo to, jako by nějaká síla se z něj
přelévala do mých rukou.
Zvedl jsem ho a podíval se na něj. Už jsem
věděl, co mám dělat. Cítil jsem, že s tou silou
přichází ještě něco víc, něco, co tam nemělo co
dělat, ale teď nebyl čas na přemýšlení. Udělal
jsem několik rychlých kroků a tentokrát jsem
nezavrávoral. Jako bych to ani nebyl já, ale meč
sám žil svým životem.
Napřáhl jsem se a chtěl do obra seknout, ale
ten se v poslední chvíli otočil a moji ránu odrazil
sekerou. Byl to jen okamžik, ale dost na to, aby
Darkenius zmizel i s Richiem ve stínech.
Meč sám vedl mou ruku na další úder, ale
obr byl rychlý a opět mě vykryl. V hlavě už mi
nebušilo, mlha zmizela a já najednou viděl zcela
jasně. Bylo mi jasné, že musím obra zabít, jinak
on zabije nás. Síla z meče tekla do mě proudem a
mi přišlo, že jsem stále rychlejší. Na obra to ale
nestačilo. Každou ránu vykryl a nezdálo se, že by
měl se mnou nějaké potíže. Spíš to vypadlo, že se
dobře baví a když mě bude chtít zabít, udělá to
bez mrknutí oka.
Jediná má naděje byl můj zvláštní meč. Z
něho šla podivná síla a to mi dávalo určité
možnosti jiné než smrt. Ale i když boj trval už
několik minut, obr byl stále neporažen a stále
stejně vitální. Za to já dýchal sípavě, ruce mě
bolely a vlastně i celé tělo, mlha se mi začala
vracet před oči. Vypadalo to, že síla ze mě zase
odchází.
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Bylo mi jasné, že musím něco udělat a to
hodně rychle. Dřív něž bude pozdě. Pokusil jsem
se o výpad, ale obr s chichotem jej odrazil.
Poněkud jsem ztratil rovnováhu a obr toho využil
a srazil mě druhou rukou k zemi. Silou úderu se
mu svezla kápě z tváře a já spatřil ohyzdnou
znetvořenou tvář a v ní podivně zkřivené dvě oči.
Něco takového jsem v životě nespatřil. To nebyl
člověk, to byla oživlá zrůda!
Překvapením jsem se přestal bránit a obr
mě opět chytil a mrštil se mnou přes celou
místnost. Pokusil jsem se napřáhnout ruce
dopředu, abych ztlumil náraz, ale moc to
nepomohlo. Výsledek ale byl, že jsem ztratil svůj
drahocenný meč a s ním i poslední zbytky sil.
Během zlomku vteřiny se nade mnou
objevil ohromný stín mého protivníka. Celé tělo
jsem měl jednu velkou bolest, v hlavě mi bušilo a
před očima jsem měl velké podivné kruhy.
Nedokázal jsem ani zvednout ruku. Viděl
jsem jen stín velké sekyry, jak mířila tupou
stranou na mě. Na její dopad si už nepamatuju.
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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 . . .
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