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

Držíte v rukou, nebo spíš čtete, desáté jubilejní
vydání. I když i se Speciálem je to vlastně už jedenácté.
To nám to ale běží rychle, co? Zanedlouho už to bude rok,
co vychází Dark Forests Times. Jistě víme, že jsou lidé, co
mu nepřejí a budou se velmi divit, kam až jsme došli.
Nebudu moc mluvit, co v časopise najdete. Na to
máte obsah. Jen jsem chtěl zdůraznit komix, co jsme
přidali na pokračování, vážně laděný, poutavý příběh plný
emocí. Myslím, že stojí za shlédnutí.
Rok 2015 je tu a s ním řada zajímavých věcí. V
polovině ledna kosmická sonda New Horizons začala
prozkoumávat Pluto, nicméně stále je příliš daleko a stále
ještě na Pluto vidí HST (Hubble Space Telescope) o
mnoho lépe. Za pár týdnů se ale situace změní a brzo
budeme vidět věci, co lidské oko dosud nezřelo.
Jak to vlastně vypadá na takovém Plutu? Viděl jsem
mnoho ilustrací z fantazie malířů a kreslířů, ale jaká je
skutečnost? Člověk si může představit ledacos, ale pořád
půjde jen o výmysl, ať už sebereálnější. Brzo ale
dostaneme možnost spatřit realitu.
Výzkum vesmíru je velmi zajímavá věc a zcela jistě
i jediná budoucnost lidstva. Je smutné, že v součastnosti
se stokrát i tisíckrát více peněz dává na zbraně a zbrojení a
jen minimum na to, co je mnohem důležitější. Jednou, a
může to být dřív, než si myslíte, bude možná jedinou
možností vesmír. Ať už bude hrozit pandemie, obří
meteorit nebo cokoliv jiného, vesmír je naše budoucnost.
Mnoho lidé to ale zatím stále nepochopilo a dost možná
nikdy nepochopí.
Jaká je šance, že zažijete konec naší civilizace na
Zemi? Na to nemusíte být ani experti, abyste na to přišli.
Stačí logika a přemýšlet o tom. Na planete velmi rychle
přibývá obyvatel, exponenciálně, to znamená, že jich je
stále víc a víc a tempo růstu se zvyšuje, obzvlášť v méně
rozvinutých zemích. Z hlediska statistiky se tudíž většina
lidí dožije konce světa, protože na konci bude žít nejvíce
lidí a tudíž je velmi pravděpodobné, že se ho dožijeme my
i vy. Možná jednou výzkum vesmíru bude to jediné, co
nás bude moct zachránit před vyhynutím.

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

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

by Darkenius
Velaya: Příběh bojovnice je modifikací pro
Gothic 2: Noc havrana. Vypráví příběh o Velayi,
známé Gomezově společnici. Časově je děj
zasazen po originálním příběhu Gothicu 2. Mod
vytvořila dvojice Torsten 'Schreiberling'
Sommerfeld a Stefan 'Sektenspinner' Walzer.
Čeká vás nový příběh točící se kolem
Velayi na ostrově Khorinis. Také spousta starých
známých tváří a jak to s nimi dopadlo. Nebudou
chybět ani nové postavy jako např. Krvelačný
Tobi, kterého si díky své frajerské povaze jistě
oblíbíte.

vojsko se musí dát na ústup. U průsmyku u
Bengarovy farmy pak přijde na poslední,
rozhodující bitvu, v níž padne Lord Hagen,
Garond a všichni ostatní Innosovi válečníci.
Když se zdá být vše ztraceno, zjeví se
mágové pod společným vedením Pyrokara a
Saturase, aby nadobro uzavřeli onen průsmyk.
Mágové se vrátí do svých sídel a začarují do nich
přístup a poslední Innosovi bojovníci se ukryjí v
přístavním městě. Na Onarově farmě začíná
mladá dívka, která dříve byla jen pro potěšení
silnějších, řídit svůj osud svýma vlastníma
rukama. Jmenuje se Velaya. Postupem hry se z
bývalé Gomezovy těšitelky vypracuje do role
PŘÍBĚH
Bezejmenný hrdina odplul se svými přáteli nebojácné zastánkyně dobra.
lodí Esmeralda směrem k Myrtaně a Lord Hagen
podnikl velkou výpravu do Hornického údolí, aby
jednou provždy zničil skřetí armádu. Situace v
Hornickém údolí je ale taková, že královské
DFT No.10 | únor 2015
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Mod nabízí:
- nový příběh
- pozměněný Khorinis
- spousta starých známých
- několik nových postav
- kompletní německý dabing
- nespočet úkolů ve čtyřech kapitolách
- 30 až 40 hodin herního času

PUŠKA
U kováře Benneta si budete moct vyrobit
kulky a u čarodějnice Sagitty zase střelný prach.
Nebude to však levné a budete jim muset dodat
navíc i nějaké potřebné materiály. Puška funguje
na principu luku.

Nechybět nebude ani puška a taky město
Khorinis zamořené infekcí nemrtvých.
Nejzábavnějším momentem je Rukhar, který za
svou neřest dostane od Velayi nezapomenutelný
trest. Také vás jistě potěší mluvící goblini.
DOVEDNOSTNÍ BODY
Oproti originální hře Gothic 2: Noc havrana
je v módu Velaya několik změn týkajících se
systému dovedností. Největším rozdílem je, že
síla je značně dražší. Jeden bod síly stojí Velayu
tři dovednostní body, jelikož jako žena
samozřejmě musí vynaložit větší námahu, aby
byla dostatečně silná. Obratnost stojí stejně jako
dříve - 1 bod. Nejvíce byste tedy měli trénovat
obratnost, boj s jednoručními zbraněmi, luk a
přístupná je také magie.
Cena jednotlivých schopností je po celou
dobu hry stejná a nestoupá jako v datadisku. Byly
upraveny provázanosti bojů na blízko a na dálku.

CELKOVĚ
Mod Velaya je jedna z nejznámějších
modifikací v české a slovenské scéně. Je dostupná
také v angličtině a češtině. Mod se mi docela líbil
a považuji ho za jeden z nejlepších, co se týče
samostatných modů, jen je škoda, že Velaya byla
víc dobrák než zloun. Určitě by bylo více napětí.
Úkoly byly rozmanité, ale obtížnost zase
procházka růžovým sadem.
Modu dávám 9 z 10.
Ke stažení zde:
http://darkforests.info/pages/web/gothic2/g2va.ht
ml.

MAGIE
Ve hře neexistují žádné frakce, proto se
můžete libovolně naučit i magii. Učiteli jsou
Myxir a Isgaroth a naučit vás mohou první dva
kruhy magie Vody a Ohně. Je samozřejmě jasné,
kdo učí kterou větev. Jedná se o rozdílné kruhy
magie, tudíž když se naučíte například první kruh
magie Vody, Isgaroth vás bude pořád učit první
kruh magie Ohně. Pro nezávislé runy, které lze
nalézt ve světě, platí ten vyšší z kruhů. Oba
mágové navíc vyžadují pro naučení prvního kruhu
20 many, u druhého pak 40. Jednou se také musíte
naučit zacházení s runovým stolem (za 5 DB u
Myxira nebo Isgarotha).
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Rozhodující část bitvy, kdy vodní a ohniví mágové zablokovali vstup do Hornického údolí.

Nebýt Hanny, tak si Velaya ve světě ani nevrzne.
DFT No.10 | únor 2015

-9-

Velaya - recenze

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

Tajné místo, kde se občas Velaya jde vykoupat.

Zablokovaný vstup.
DFT No.10 | únor 2015
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Nakonec ta bitva skončila remízou. Nikdo nepřežil.

Starý známý rváč z G1, který pomohl Bezejmennému postavit se proti rýžovému lordovi a Leftymu.
- 11 DFT No.10 | únor 2015
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Kdo nebo co zničilo ten most?

Guru jsou zpět a přidali se k Beliárovi.
DFT No.10 | únor 2015
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Pivaři si udělali zálusk na krčmu U Mrtvé Harpyje, nebot' Orlan podává opravdu dobré pivo.
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RECEN ZE M ODU
DRAGON S TALE +
ČEŠTI N A

by Kaiser
Dragons Tale je malý modík pro G2.
Hrajete za mladíka jménem Benni. Hrdina patří ke
skupině lovců žijících poblíž dračího chrámu.
Mod obsahuje hlavně nově vymodelovaný
svět. Příběh a nové NPC. Bohužel nenabízí nové
animace. Také doba hraní je velmi nízká - do
hodinky. Není moc co objevovat, vedlejší linie
neexistují. Zato příběh není úplně tuctový a to se
cení.
Autorem modu je Ken Suyoko. Jazyky,
kterými mod disponoval, byli němčina, polština a
ruština.
OVŠEM POZOR!
Skupina překladatelů se vzmohla a přináší vám
novou češtinu právě pro tento mod!
http://darkforests.info/pages/web/gothic2/g2dt_cz.
html.
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Příběh Sněha
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by Kaiser

DFT No.10 | únor 2015

- 16 -

Příběh Sněha

DFT No.10 | únor 2015

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

- 17 -

Kaiser
Komix

Příběh Sněha
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ZH RN U TI E ZA M ESI AC
JAN U ÁR
Zdravím, zdravím priatelia! Tentokrát je
všetko ako má byť a hlásim sa opäť ja – Lord of
Slovak Koláče! Než začneme chcel by som vás
upozorniť, že toto zhrnutie nie je vhodné pre
osoby mladšie ako 5 rokov (ráta sa to aj mentálne)
a tak prosíme pokiaľ patríte do skupiny druidov,
aby ste ho čítali len v prítomnosti vášho admina!
Začíname!
Vianočný špeciál nevyšiel.. Asi sa pýtate
prečo, no kvôli istým nezhodám medzi mnou a
Kaiserom, ktoré opisoval v predošlom zhrnutí
Dark, to nie je... Tie sme si dávno vyriešili,
problém bol v tom, že časová vyťaženosť pred
Vianocami bola taká enormná že sme sa rozhodli
ho odložiť až na budúci rok, aby bol
prepracovanejší a hlavne aby sme to nemuseli
robiť v takých fofroch, keďže Vianoce sú sviatky
pokoja a mieru...
Nuž, ale do budúcich Vianoc je ešte kopa
času, síce si neviem predstaviť že nový špeciál
budeme zhotovovať skorej ako 15. decembra
(prosinec) ale hádam ho už nabudúce dáme... :lol:
KAISEROVE EXPERIMENTY
POKRAČUJÚ! Doslova najbláznivejšia správa k
nám prišla už na Štedrý deň, kedy Kaiser vytvoril
vianočný špeciál pre KE, ktorý bol celý o tom že
hlavná postava (ku podivu Kaiser nie Koláč) sa
snažila nakŕmiť smiešnymi vecami Aetovho syna
– Sebiho.
Väčšina z nás si myslela, že je to len
záblesk na široko-ďaleko pokojnom nebi, ale
Kaiser ukázal že podobne ako Jaromír Jágr a
Martin Brodeur nepatrí do starého železa!
Najprv prekvapil dvomi dielmi v jednom
DFT No.10 | únor 2015

by Koláč

dni a potom nedávno pridal tretí diel novej série,
kde je už konečne aj moja postava, čiže za našu
redakciu len chvála! Grafika stále pokračuje tým
nevážnym graficko-komickým spôsobom, ale to je
pre KE bežné a Kaiser vie že ak by to zmenil,
nebolo by to už staré dobré KE. No a ako K už
naznačil, celá séria sa bude niesť v znamení
Darkeniusa a boja dobra so zlom, a zla s ešte
väčším zlom. Čili máme sa načo tešiť!
Nuž a pri Kaiserovi ešte ostaneme, ten totiž
vydáva novú poviedku na pokračovanie s
podobnou tématikou ako Aetove Stíny – Ostrov
Temných mágov. O toto realistické a miestami
dosť podarené dielo, je dosť veľký záujem a
uvidíme ako bude pokračovať... Aby ste neboli
ochudobnení o zážitok tu je menší úryvok z diela:
"Už je to tady!" Vyhrkl jsem. "Tady končí
tvá věčnost Aete!"
"Turbulenciu. " Zamumlal Richie z
polospánku.
Ozval se hlas kapitána, který oznámil že
kvůli silné bouři pozměnil trasu letu který se
trochu prodlouží ale údajně nebyl důvod se
znepokojovat. Ovšem poručil zůstat na místech a
to znamenalo že nemůžu na záchod což
znepokojující bylo!
"Podívejte ven na ta oblaka!" Ukázal Aet
ven a já koukal jako kráva. Bouře mne vždy
fascinovali, hlavně zdálky a na zemi.
"To je toho. To ve Star Treku. . . " začal
vyprávěl Dyrian o jedné z epizod kultovního
seriálu.
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No a ešte podarenejší bol úvod diela,
ktorým ho Kaiser prezentoval:

„ Tophle mne napadlo včera večer, a prostě
jsem to musel sesmolit Aete tady je konkurence
Stínů, dobře tak ne ale téma je dost podobné. "

No a nám neostáva len držať Kaiserovi
palce nech mu to s týmto fanartovým tempom
dlho vydrží!
Na fóru sa už dlhšie nedejú veci, zaujala
propagácia Normandskej Orlice na fóre, za ktorú
sme radi, keďže aj my prezentujeme náš mesačník
na susednom fóre, a je dobré vidieť že ani oni sa
sem neboja prísť a uverejniť svoje dielo. Čo sa
týka mňa je to vysoko kvalitné a miestami aj
humorné dielo, taký predchodca Times, akurát na
trochu iný štýl, kým my sme modernejší, oni sa
viac venujú téme Gothic, ale každý máme čo
ponúknuť. (Sme leeeppšíííí! :D )
V General discussion zaujali mnohé témy...
Či už moje a Rišove plány ako nahradiť v
budúcnosti nedostatok ropy inými pohonmi, aby
sa ten malý zvyšok mohol nechať na životu
nevyhnutné veci – legíny, krémy na opaľovanie a
podobne...
Zaujala, ale aj téma o študentských účtoch
na Slovensku , ktorú propagoval Rišo, ale tiež aj
ABC-ho podarený gif, ktorý ako sám hovorí:
„Nevím, proč se to tak rozmázlo, předtím to
vypadalo lépe. “
No a tu už je odkaz na spomínaný GIF :
http://www.jpeg.cz/images/2015/01/20/jgVAl.gif
Okrem toho si Darkenius konečne kúpil
nový notebook, a môže na ňom pariť Gothic 3 a
my mu chceme týmto pogratulovať! Ja som si pre
zmenu nedávno (asi v Októbri - říjen ) kúpil v
tescu Gold Edition so všetkými dielmi Gothicsérie okrem Arcanie, ktorú ale tiež už moja
skromná zbierka RPG hier vlastní, takže s
výberom hier pri nudných chvíľach, ktoré moc
často nezažívam, nemám problém. :D
V tom tescu som bol aj dneska, celú cestu
DFT No.10 | únor 2015
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som sa jedoval že si neviem pustiť obľúbenú
pieseň na mobile od Maroon 5, ale div sa svete,
keď som bol pozerať floorballky (také hokejky,
len pre floorball) v športovom oddelení, tak mi ju
presne začali hrať. Bolo to prvýkrát čo som ju
počul niekde v rádiu. :D.
Keď sme už pri tom športovom oddelení, v
sekcií OT:Sport to bolo tentokrát chudobnejšie,
predsa len v januári okrem priateľských stretnutí
toho moc nevidíme zo sveta futbalu a už
vonkoncom nie cyklistiky nevidíme...
Jediné čo ako tak zaujalo bolo víťazné
ťaženie Slovenskej U20 na MS v Toronte a
Montreale, ktoré doviedlo zverencov Ernesta
Bokroša až k bronzovým medailám, keď po
fantastickom výkone Denisa Godlu a dvoch
rýchlych góloch zo začiatku prvej tretiny sme
zdolali výber chladných severanov zo Švédska.
„Tre Kronor“ síce dokázali stav 2:0
vyrovnať ešte dokonca prvej tretiny, ale ku koncu
druhej časti predviedol jeden zo súperových
hráčov likvidačných zákrok na Patrika Koyša, po
ktorom na začiatku tretieho dejstva nasledovala 5
minútová presilovka, ktorú naši využili a za stavu
3:2 sa ešte Švédi pokúsili odvolaním brankára a
privolaním 6 korčuliara zmariť slovenskú radosť,
ale proti bol Martin Réway, ktorý vybojoval puk,
zakombinoval o mantinel a poslal prihrávku pred
prázdnu bránu na Patrika Koyša, ktorý najlepším
možným spôsobom odplatil faul naňho a poslal
Švédsko domov bez medaily...
Okrem toho zápasu, nepotešil Kaisera ani
náš výkon v štvrťfinále proti Česku v ktorom sme
vyhrali 3:0.
No a na záver chcem pridať dôležité
informácie. Tento výtlačok (pre istých druidov –
výtlačok nemyslím to čo vytlačím pri potrebe, lol)
bude bez interview.. Rozhodli sme sa tak na
základe skutočnosti že Aet plánuje tento časopis
ešte pár tisíc rokov a my sa obávame, že by na
každé číslo nemusel vyjsť kvalitný rozhovor,
takže by sme rozhovori dopĺňali postupne... Na
ďalšie čísla sa môžete okrem spovedania Dextera
ako jednej z ďalších záhad fóra, tešiť aj na
obrovskú lahôdku!
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Sám Mike, známy aj pod menami
Macrashley1, Mike1, či frazeologizmami – môj
klobúk, či stará herečka, ale aj praotec skupiny
DarkMages (Temný mágovia) prijal pozvanie, a
po dlhšej odmlke na fóre sa budeme môcť tešiť z
jeho dočasnej prítomnosti a vychutnať si
kompletný rozhovor s jeho maličkosťou...
O príprave vás budeme neskôr informovať
zatiaľ vieme, len odhadnúť že sa bude robiť vo
februári, čiže to zrejme pripadne ešte o pár čísel
dozadu...
To znamená – čítajte časopis, či vychádza

trochu neskoršie (Aet má toho fakt veľa občas)
alebo nie a raz sa dočkáte! :D
Odo mňa je to na dnes všetko, nezabudnite
že 2.februára (únor ) má váš obľúbený moderátor
Koláč narodeniny, a má rád keď mu na adresu
fóra pošlú čitatelia nejaké pečené dobroty, ktoré
nepiekol on, ale niekto iný. (Napr. vaša babička)
Nie že by sa to stávalo, ale treba to skúsiť či sa to
neujme. :D
Zatiaľ sa majte!

Obrázok zo spomínaného ťaženia mladých Slovákov.
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Warlords Battlecry 3 je skvělá real timeová
strategie kombinovaná s pohybem na mapě
představujícím herní svět. Hru mají na svědomí ne
zas tolik známí vydavatelé PC her - Infinite
Interactive.
Hra byla vydána roku 2004 a do mých
rukou se dostala velmi záhy, jako demo na jednom
herním CD. Ale nyní k plné verzi!
Jak již bylo řečeno, hra kombinuje dva
druhy pohledu. V tom prvním se pohybujete na
obrovské herní mapě znázorňující herní svět DFT No.10 | únor 2015

Ethrii. Postupně objevujete nová místa, přičemž v
každé lokaci se můžete zůčastnit nějakých
událostí - to je okamžik, kdy se hra přepne do
realtimeové strategie. Ještě si na začátek vyberete
nějaké bojovníky a šup do boje.
Hra má tři stupně obtížnosti a na tu nejtěžší
není radno nechat nepřítele se moc rozrůst, neboť
pak vás opravdu zválcuje. Většina misí probíhá
stereotypně. Vytvoříte první budovy, postavíte
strážní věže, konvertujete doly (to umí jen hrdina
a později generálové), na které osadíte horníky.
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Vylepšujete a nakonec vezmete nepřítele
útokem.
To může znít nudně, ale hra je neustále plná
přetahování se o důležité doly, s tím jsou spojeny
pokusy o zabití důležitého hrdiny...
Některé mise pak mají konkrétní cíl.
Například v jedné lokaci musíte pomoci rytířům
dobýt město ještěrů, jindy s trpaslíky odoláváte
nájezdům Temných Elfů. Také ale můžete mít za
úkol jako první postavit velkou pevnost či prostě
jen vydržet určitý čas nezničeni. Někdy jde jen o
souboje hrdinů.
Zajímavé jsou také okamžiky během
cestování po globální mapě, kdy vás přepadne
skupinka nepřátel. Pak se musíte bránit nebo
probít nepřátelskými hordami, které vás obvykle
převyšují - to je obtížné z počátku hry, později si
je nabušený hrdina podá i sám...
Hrdinu si ostatně "vytvoříte" na začátku
kampaně. Na výběr je opravdu přehršel ras
(ovlivní vaše jednotky a budovy) - Rytíř, Barbar,
Démon, Skřet, Trpaslík, Nemrtvý a spousta
dalších a také povolání (to ovlivní vaše statistiky a
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dovednosti, které se můžete učit). Není však
vhodné křížit například rasu Rytíř a povolání
nekromant nebo Trpaslíky a hraničáře...
Výběr rasy také ovlivní celkově rasu, za
kterou hrajete, nicméně diplomacií na globální
mapě můžete ostatní rasy získat do spojenectví a
hrát i za ně. Hrajete-li ale za "rodnou" rasu, máte
bonusy...
Plusem bojové fáze hry je povedená
jednoduchá grafika, která rozhodně neurazí a
přitom nevyžaduje velký výkon! Tuto hru rozjede
snad opravdu každý!
Co trochu zamrzí, je celkem krátký příběh v
kampani. To ovšem není až taková rána, neboť
vedlejších zápletek je na mapě tolik, že máte o
desítky hodin postaráno. Bohužel po šedesáté
bojovaný boj proti stejnému nepříteli omrzí.
Hra má naopak skvělou hudební vložku a také
každá jednotka má svůj charakteristický "zvuk".
Závěr? Hra rozhodně stojí za vyzkoušení. A
já vás ujišťuji, že vás dlouho nepustí!
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KAI SERŮ V TI P N A
KN I H U :
POKLAD
Poklad je skvělá akční a trochu Sci-fi kniha
od dvojice autorů Douglase Prestona a Lincolna
Childa.
Děj knihy pojednává o snaze vyzvednout
tajemný pirátský poklad, který je ukryt v hluboké
štole. To však není tak snadné, neboť je vystavěn
v hlubokém systému zatopených štol. Snahy o
jeho vyzvednutí se nesou časem. Nyní v dnešní
době s moderními přístroji se o to pokusí velká
společnost a majitel ostrova, kde se poklad
nachází, ten má se štolou nevyřízené účty - jako
dítě tam byl se svým bratrem, což byla událost,
jenž ho silně poznamenala. V hlubinách je však
pohřbeno i cosi zlověstnějšího. A kolem celého
ostrova jako by panovala jakási temná aura.
Kniha je psaná velmi čtivě. Tempo je
svižné, vedlejší odbočky jsou minimalizované,
jazyk je barevný a dočkáme se jak sprostých slov,
tak úmrtí postav. Závěr knihy je pak strhující.
Rozhodně všemi deseti doporučuji přečíst.
Osobně jsem ji přečetl za jednu noc - což je přes
300 stránek..

DFT No.10 | únor 2015
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B U N KR - 1 . ČÁST

by Darkenius
Bylo to zrovna v létě, asi tak kolem
poledne, kdy slunce pražilo na asfaltovou silnici a
cvrčci na poli vedle ní cvrkali jak v Africe. Šlo si
zrovna takhle po cestě pět vojáků v maskáčích a s
batohy na zádech. Někteří měli po kapsách nože,
jiní zase kuličkové pistole a na hlavách měli bud‘
čepici nebo čelenku jako Rambo. Já byl jeden z
nich. Šli jsme si jako velcí páni, co míří za
dobrodružstvím kamsi daleko, kde lidská noha
denně nevkročí.
Náš první cíl byl Boří les, který byl docela
velký, avšak jenom slepý by v něm zabloudil.
Museli jsme překročit koleje, abychom se tam
dostali. Pak už nic nebránilo vstoupit do lesa.
V lese na nás číhalo plno zvířat, jenom jsme
zatím neměli tušení, že tam nějaká jsou. Prvním
naším úkolem bylo najít vhodné místo, kde
bychom si postavili úkryt. Věděli jsme, že v lese
se ničit ani kácet stromy nesmí a tak jsme použili
jenom popadané kmeny stromů, které jsme táhli
na místo úkrytu a dělali jsme z nich podpěry. Pak
už jsme jen dávali větve a ty jsme přikryli
DFT No.10 | únor 2015

jehličím.
Náš velitel Janek, říkali jsme mu kapitán
John, pověřil vždy při stavbě úkrytů jednoho z
nás, který měl hlídat okolí a případně nás varovat,
kdyby se někdo blížil. Pokud by se tak stalo,
museli bychom vzít nohy na ramena a jít do jiné
hlubší části lesa. O to více jsme museli být ve
střehu před náhodnými zvířaty či často se lesem
procházejícími myslivci, kteří jistě mají u sebe
nějakého stopujícího německého ovčáka či jiné
zákeřné plemeno psa.
Když jsme úkryt dostavěli, tak nás kapitán
John pověřil odložit si věci a cvičit. Museli jsme
dělat sedy, lehy, dřepy a kliky. Od každého chtěl
po nás nejméně dvěstě, což je pro netrénovaného
člověka dosti náročné. Někteří z nás sotva udělali
sto. Za to ti zdatnější jako třeba Michal,
přezdívaný Baz, udělal i těch dvěstě a ještě se
zmohl i na padesát navíc. On byl totiž zástupcem
kapitána a druhý nejdůležitější člen týmu.
Po velmi náročném cvičení jsme si
odpočinuli a něco pojedli. Každý se chlubil tím,
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co mu máma namazala. Baz nosil v batohu nejvíc
jídla, jehož velkou část tvořilo maso. K pití měl
vždycky tři litry, kapitán taktéž. Jen my ostatní
jsme si vystačili s dvěma litry. John nám vždycky
vyprávěl o tom, co jeho otec zažíval ve válkách,
že to bylo drsné apod. To jej inspirovalo k tomu,
aby šel do skautu a prožíval tak skoro to samé, co
jeho otec. Také viděl mnoho krvavých válečných
filmů, z nichž Rambo byl jeho nejoblíbenější. Baz
taky rád sledoval spoustu vojenských filmů, ale
víc ho zajímala sebeobrana a bojové techniky,
které nás s radostí učil. Některé byly opravdu
drsné.
Čím víc času jsme trávili s Johnem a
Bazem, tím víc jsme se toho o vojně naučili a o to
víc to bylo pak zábavnější a zajímavější. Když
zrovna šel jeden z nás, Johnův mladší bratr Matěj
na záchod, ozval se štěkot psa. Všichni jsme se
skrčili k zemi a rozhlíželi se po okolí. Pes nikde.
Pak jsme znovu slyšeli štěkot a už jsme věděli, že
jsme v háji. Nikdo z nás neváhal, balil si věci a
vyrážel kupředu za Bazem, který vedl náš tým
pryč. John běžel ještě pro svého bráchu, který
ještě nestihl vykonat svou potřebu a už ho tahal
pryč od úkrytu, který byl vyklizen dřív než
postaven. Jen jsme slyšeli vzadu z dálky křičet
myslivce. Nebyli jsme si jisti, jestli křičí na nás
nebo na svého psa, ale pelášili jsme, jak daleko
jsme mohli.
Zastavili jsme někde uprostřed žlutého
pole, které obklopovaly stromy ze všech stran.
Bylo to jakoby přistávací plocha pro létající talíř,
vtipně řečeno. Prošli jsme polem a někde v jeho
prostředku se utábořili. Slunce nám svítilo na
hlavu, až jsme se v maskáčích potili.
Zkontrolovali jsme si své věci, jestli jsme
tam v tom úkrytu na nic nezapomněli. Lukáš,
jeden z nás, se ozval, že si tam zapomněl nůž,
když s ním krájel chleba. Ale bylo mu to jedno,
hlavně že utekl tomu psovi a jeho myslivci, kteří
jistě ted‘ zrovna šmejdili kolem úkrytu a hledali
stopy po pachatelích, kterými jsme byli my. Lukáš
ležel na zemi a popadal dech, jako kdyby utekl
vlkovi, který ho honil přes půl světa.
Strávili jsme asi hodinu v tom zaprahlém
poli než se kapitán rozhodl vydat se zpět na cestu.
DFT No.10 | únor 2015
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Rozhodl se hrát po cestě takovou hru, kdy on bude
hlídač a my budeme špioni schovaní za stromy a
keři, přičemž on nás nesmí vidět, když se budeme
ukrývat, jinak ten, koho uvidí první, vystřídá
hlídku. Jelikož to byla docela snadná hra, tak jsme
se každý po chvíli střídali. U mě to bylo trochu
obtížnější, protože jak jsem měl na hlavě tu
čelenku, tak mi padala do očí a když jsem někoho
nenápadného spatřil v tom křoví, tak jsem ani
nepoznal, kdo to je. Občas jsme měli obavy, jestli
se někdo neztratil a tak jsme na chvíli přerušili hru
a zařvali konec hry. Pak ještě Baz zapískal a
ostatní se seskupili zpět k týmu. Já byl zrovna
nejdál, tak na mě čekali jako na posledního.
Pokud se to takto opakovalo častěji, tak jsme hru
ukončili úplně.
Došli jsme k cestě a kapitán se rozhodl,
abychom se rozdělili, John s Matějem šli po cestě
na sever, aby zjistili, co je vpředu. Baz s Lukášem
šli po cestě na jih, aby zjistili co je vzadu. A já měl
držet hlídku u cesty jako potkávací bod, když se
budou obě dvojice vracet. Byla to docela nuda
tam tak čekat, ale musel jsem. Najednou jsem
uslyšel jakési podivné šustění a chrochtání a
první, co mě napadlo, byl divočák. Rychle jsem
odhodil batoh, běžel a vylezl na nejnižší strom,
který byl v okolí. Srdce mi bilo o sto šest.
Odtamtud jsem shlédl kdesi v křovinách divočáka,
který tam cosi čmuchal a pak si šel v poklidu dál.
Jako by mě ani neviděl, za to já jeho ano. Chvilku
jsem ještě na tom stromě zůstal a čekal, co se
bude dít. Třeba ten divočák ještě číhá někde za
keřem a vyčkává, až vylezu ze stromu, aby mě
mohl napadnout. Jenže už po něm nebylo ani vidu
ani slechu.
Slezl jsem ze stromu a vracel se pro batoh.
Naštěstí byl tam. Ale byl pootevřený a pošlapaný.
Zřejmě to zvíře mělo hlad na moji svačinu,
protože ta už tam nebyla. Zbyl po ní jenom
ubrousek.
Asi po půl hodině dorazili mí kamarádi,
kteří byli unavení z dlouhé cesty tam a zpět. Když
jsem jim pověděl o divočákovi, ani jeden z nich
mi nevěřil a jen vtipkovali, co by se mnou takový
divočák udělal. Baz hlásil kapitánovi, že na jihu je
posed. Kapitán zase hlásil, že na severu je jakýsi
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podivný příkop a u něj nějaké to haraburdí.
Hlasovali jsme. Příkop jednoznačně
přehlasoval posed. Tak jsme vyrazili k příkopu a
abychom se po cestě nenudili, zahráli jsme si další
hru. Tentokrát na otázky a odpovědi. Kdo odpoví
špatně, udělá pět kliků a kdo odpoví správně,
může běžet kousek napřed. Kapitán zadával
otázky a zjišt’oval si, kdo dával celou tu túru
pozor. Já a Lukáš jsme měli výpadky paměti,
takže jsme se potáceli než jsme dorazili k příkopu.
On byl první, kdo do ní hodil šipku, aniž by
si sundal batoh. My ostatní jsme se jen smáli a on
se divil, čemu se smějeme. Museli jsme mu chytit
ruce a povytáhnout ho, jinak by se on sám
odtamtud svou silou nedostal.
Příkop byl docela malý, asi jako dva
vykopané hroby vedle sebe, ale dalo se v něm
docela dobře skrýt. Stačilo se jen přikrčit. Kapitán
dal rozkaz, abychom se v něm skryli a pak kousek
pošel dopředu a přesvědčil se sám, že ty příkopy
jsou dobrá skrýš před nepřítelem. Pak už jsme jen
zkoumali haraburdí a došli jsme k závěru, že v
něm přenocoval nějaký bezdomovec, který se
chtěl nechat pohřbít zaživa, ale rozmyslel si to.
Pomalu zapadalo slunce a Johna napadlo si
postavit v lese stan. Ostatní si mysleli, že vtipkuje,
dokud jej nevytáhl z batohu. A mě bylo hned
jasné, proč ho měl tak plný.
Stan byl postaven prakticky za chvíli. Jen
bylo potřeba najít nějaké klacky, ze kterých se
nožem vybrousily kůly, včetně dlouhého a
pevného klacku sloužícího jako podpěra.
Nyní se každého z nás zeptal, kdo půjde
domů a kdo přespí. Všichni souhlasili, že přespí,
včetně mě, i když jsem trochu váhal, ale nakonec
jsem si řekl, proč ne. V životě jsem ještě
nepřenocoval v lese, takže by to byla moje první
zkušenost. Pak se John s Bazem vyptávali na
svítidla. Já a Lukáš jsme je zrovna neměli. Tak
nám je půjčili a dali nám rozkazem první hlídku.
Každá hlídka trvala dvě hodiny a pak bylo
střídání.
Mezitím, co ostatní místo spánku laškovali
ve stanu a povídali si, jak tam venku mrzneme, a
že budeme první žrádlo pro hladovou zvěř, tak
Lukáš si se mnou povídal o holkách, jak je která
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pěkná apod. Já raději na něj vytáhnul s Rambem,
co by dělal, kdyby po něm šli v noci fízlové se
psy na obojku. Pak když mělo být střídání, tak
zrovna ti, co měli být na řadě, usnuli. A jelikož se
jim nechtělo vstávat, tak jsem já s Lukášem musel
vzít druhou hlídku.
Lukášovi už se chtělo také pomalu spát, ale
mě vůbec. Cvrkot cvrčků mě nutil, abych byl
neustále ve střehu. Pak náhle nad námi zahoukala
sova a všichni se vzbudili. Docela mě to pobavilo.
Baz musel vytáhnout tampony do uší, John
improvizoval tak, že si naroloval rožky přikrývky
a ty si strčil do uší a Matěj zas měl po ruce
kapesník. Lukáš jen mávnul rukou a spal dál, jako
by se nic nestalo. Jakmile všichni usnuli, někteří z
nich i chrápali, tak jsem se rozhodl, že
prozkoumám les potmě sám. Bylo to sice
nezodpovědné, ale tak počítal jsem s tím, že se
vymluvím na to, že jsem něco podezřelého
zaslechl.
Šel jsem pomalými krůčky dál od stanu
směrem do nitra lesa doufajíc, že nikoho
nevzbudím. Přitom to pode mnou šustilo a
praskalo větvemi. To bohužel probudilo Lukáše a
ten se hned zeptal, co je. Já mu hned odpověděl,
že tam v lese něco na nás číhá. On na to, tak to
pojd’me prozkoumat. Nechali jsme spáče ve stanu
a kráčeli jsme do temně vyhlížejícího lesa.
Les potmě vypadal úplně jinak než za
světla. Naráželi jsme každou chvíli do větví
stromů, do keřů a pak do samotných kmenů
stromů. Přitom nám ani to světlo ze svítidla
nestačilo.
Šli jsme zhruba půl hodiny a pak se
najednou Lukáš ozval, že jsme se ztratili. Já ho
pořád ubezpečoval, že jsme se neztratili, že znám
cestu nazpátek, ale když jsme šli asi hodinu
zpátky, tak jsem pak uznal, že měl pravdu.
O to horší, že zrovna přestalo svítit svítidlo
a Lukáš začal panikařit, kde jsem. Museli jsme
komunikovat po hlase a navzájem se navigovat,
ale v té tmě to nebylo moc možné. Místo, aby se
Lukáš ke mně přibližoval, tak se naopak vzdaloval
a já vůči Lukášovi to samé. Pak jsem Lukáše
slyšel čím dál méně, až se potom neozval vůbec a
já mohl křičet, jak chtěl.
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Čirou náhodou jsem kdesi v dálce viděl
šíleně poletovat světlo a mě napadlo jediné,
kamarádi nás hledají. Tak jsem běžel k tomu
světlu, co my nohy stačily a řval na ně, že jsem
tady. Ale oni mě neslyšeli. Tak jsem běžel ještě
rychleji, dokud jsem nezakopnul a neuvíznul v
kopřivě, o kterou jsem si popálil ruce a čelo.
Pomalu jsem vstal a cítil jsem, že mám něco z
nohou. Tak jsem se dokulhával k tomu světlu,
tentokrát jsem nespěchal a šel poklidným tempem,
abych znovu nezakopnul a nezabil se tak než k
nim dojdu.
Najednou to světlo zhaslo. Nevím proč, ale
zhaslo. Asi jim taky došly baterky nebo se jim
něco přihodilo. Váhal jsem, jestli se mám vydat
rovně za nimi nebo vyčkat noc tam, kde jsem a
hledat je ráno.
Pomalu jsem nabíral dech, srdce mi bilo
jako nikdy v životě. Měl jsem strach o své přátele.
Nevěděl jsem, kde je Lukáš, kde je Baz, kapitán
John a Matěj. Kvůli hlouposti jsem ohrozil náš
tým a to jsem si dával za vinu. Taky jsem se bál
toho, co se stane, až se sejdeme, jak na mě
zareagují apod. Pak na mě někdo zavolal…
Byl to Baz, slyšel jsem jeho šustění kolem.
Zavolal jsem na něj. Jak rád slyšel můj hlas. Hned
se zeptal, kde je Lukáš. Já jen odpověděl, že jsem
ho ztratil. To Baze moc nepotěšilo, nechápal, jak
jsem mohl ztratit Lukáše. Prostě se to stalo, jsem
mu odpověděl. Baz poznal, že můj hlas vede
směrem k cestě, ze které vzešel, tak mě navigoval,
abych šel stále rovně.
Za chvíli jsme byli u cesty, kterou měsíc
ozařoval. Poznal jsem, že je úplněk. Díky tomu
jsem snadněji poznal Bazův temný obrys postavy.
První věc, kterou jsem se zeptal, byla, jestli jsou
ostatní v pořádku. Baz odpověděl, že jsou a řekl
mi, že John nás taky hledá, takže jenom Matěj
zůstal ve stanu. Pro Baze nebyl problém mě
přivést ke stanu, protože od cesty to už znal
nazpamět‘, což byla pro mě výhoda.
Když jsme došli ke stanu, Matěj nás už
netrpělivě očekával a ptal se, kde je John s
Lukášem. Když jsme mu odpověděli, že nevíme,
byl sklamán. Zmínil jsem se Bazovi o svítidlech a
on mi na to pověděl, že jsou sice kvalitní, ale
DFT No.10 | únor 2015

Darkenius
Příběhy

Johnův otec je používal často na vojně, takže už
byly docela opotřebované.
Čekali jsme na Johna a Lukáše až do rána,
ale pořád se neobjevovali, tak jsme ráno
odklizovali a balili stan. Během jeho procesu, už
se objevili, ale vypadalo to jako by jeden nesl
druhého vážně raněného. Baz jim přispěchal
naproti a ptal se, co se přihodilo. John jen vtipně
poznamenal, že se Lukáš nešt’astnou náhodou
silně udeřil do stromu a ted‘ má bludy a nemůže
udržet rovnováhu. Dalo by se říct, že vypadal jako
ve stavu opilce. Pak se podíval na mě a ptal se mě,
kde jsem byl, že na mě volal a já nikde. John
Lukáše trochu profackoval, aby se z těch bludů
vzpamatoval a nechal ho, at‘ se pořádně napije.
Dokonce vytáhl z batohu slivovici, což mě
šokovaně překvapilo, netušil jsem, že na takovou
túru vezme taky alkohol, a dal Lukášovi trochu
líznout, aby se probral. Zabralo to okamžitě. Pak
už byl Lukáš čilý jak rybička.
Celou situaci jsme brali s humorem, ale pak
mě kamarádi varovali, že jestli se to bude ještě
jednou opakovat, tak že už mě nikam s sebou
nevezmou. Matěj se mi za to posmíval. Byl jsem
poučen a vydali jsme se zase na cestu.
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Aeternitas
Příběhy

by Aeternitas
Předpokládal jsem, že přijde smrt a s ní
temnota. Obr mě dohnal jako nic a já viděl jen
jeho masivní sekáček, který stále třímal ve svých
tlapách. To bylo tedy to, co mě sprovodí ze světa?
Římsa v místech, kde jsem stál, byla velmi
úzká. Obr se natáhl a snažil se mě seknout.
Nebylo kam uhnout. Kousek jsem ustoupil, ale
obr byl mrštný jako ještěrka. Netušil jsem, kde se
v něm brala ta obratnost.
Ani jsem netušil jak, ale obr najednou svíral
můj krk. Bylo to trochu, jakoby mě zhypnotizoval.
Pamatoval jsem si, jak se oháněl přede mnou se
sekáčkem a v mžiku jsem měl jeho pařát kolem
krku. Co to se mnou bylo?
Snažil jsem se vysmeknout, ale obr byl jak
skála. Ke svému překvapení i můj meč byl pryč a
koutkem oka jsem zahlédl, že i římsa dál byla
prázdná. Kam všichni zmizeli?
Na druhou stranu to mě teď ani nemuselo
zajímat. Mnohem podstatnější bylo, jak se dostat z
obrova vražedného sevření. Měl jsem pocit, že mi
promáčkne hrdlo. Kroutil jsem se, co to šlo, ale
obrova síla byla zničující.
DFT No.10 | únor 2015

Okolí začalo tmavnout. Bylo to tím, že
dohasínala moje pochodeň nebo jsem ztrácel
vědomí? Dost možná obojí. Najednou se odněkud
ozval řev a na obrovi něco přistálo. Co to bylo,
jsem nedokázal ve svém stavu rozeznat. Obr ale
zareagoval a pustil mě.
Padl jsem na zem jak balík. Všechno mě
bolelo. Byl jsem se silami v koncích. Obr stál
nade mnou a nějak divně se kroutil. Vlastně mi to
bylo jedno, hlavně že mě pustil.
Po chvilce jsem se konečně podíval nahoru.
Smysly se mi pomalu vracely. Ke svému úžasu
jsem viděl obra, jak mu na zádech sedí Kaiser a
buší do něj o sto šest. Vypadal trochu jak nějaký
antický hrdina na divoké stvůře. Kaiser byl
skutečně nepříčetný.
Najednou se odnikud objevil balvan a trefil
se obrovi přímo do prsou. A za ním hned další.
Obr se ohnal, jakoby odháněl nějaký hmyz. Co to
mělo znamenat? Že by pršela skála? Nebo jsem
měl halucinace? Dost možná jsem byl už mrtvý a
toto bylo moje vysněné peklo. Kaiser přece byl
mimo, tak jak to že najednou tu sedí a osedlává
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strašlivého obra?
Obr ale nebyl dobrý kůň a Kaiser ještě horší
jezdec. Bylo vidět, že se už moc dlouho neudrží.
Ať už to byl sen, smrt nebo cokoliv jiného,
nemohl jsem v tom Kaisera nechat. Chtěl jsem
vyskočit a jít mu na pomoc, ale nohy mě nějak
neposlouchaly.
Najednou jsem si všiml, že kousek ode mě
leží můj meč. Natáhl jsem se a přitáhl ho k sobě.
Teď jsem se cítil mnohem lépe. Mít zbraň nebo
nemít, to byl skutečně velký rozdíl. I když jsem si
nebyl jist, jestli proti obrovi to bylo něco platné.
Ze tmy pršely další a další kameny a
většina obra trefila. To pro mě ovšem znamenalo
nebezpečí, protože jsem stále byl pod jeho
nohami. Pevně jsem uchopil meč s jasným cílem
probodnout tu bestii nade mnou. Rozmáchl jsem
se a vší silou bodl. Teď ho konečně zabiju, projelo
mi v mysli, a v té samé chvíli mě zasáhl jeden z
balvanů a poslal dolů z římsy.
***
Tma. Nic než tma. Byl jsem v nebi nebo
pekle? Kolem byl podivný puch. Něco tam
smrdělo, něco zkaženého. Bylo mi z toho nevolno.
Nebo mi bylo nevolno z něčeho jiného?
Byl jsem zmatený. Kde jsem to byl? Co
jsem tam dělal? Kolem byla jen úplná tma. Snažil
jsem si protřít oči, ale nepomohlo nic. Buď jsem
oslepl nebo jsem byl ve tmě.
Rozpomínal jsem se, co se vlastně stalo.
Byl jsem pod obrem, bodl jsem ho, letěl jsem dolů
do tmy. Bylo to jak rozházená skládačka. Moc mi
to nedávalo smysl a při tom mi to přišlo tak
snadné.
Najednou jsem něco nahmátl. Něco
podivně měkké a teplé. Jel jsem po tom dál a pak
mi došlo, co to je. Ucukl jsem zhnuseně. Byl to
obr!
V té samé chvíli se jakoby z dálky ozvalo
volání. „Aeteee! Aeeeteee!“
Chtěl jsem odpovědět, ale v tom jsem
uslyšel, jak se něco vedle mě hnulo. Že by obr
nebyl mrtvý? Chvilku jsem čekal. Volání se
DFT No.10 | únor 2015
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opakovalo, ale netroufl jsem si vydat ani hlásku.
Opět se něco hnulo. Musel to být obr, co
taky jiného? Potřeboval jsem světlo, na druhou
stranu kdybych rozsvítil, byl bych snadný cíl.
Zcela jasně jsem slyšel, jak se něco hýbalo. Obr
musel žít a teď mě určitě hledal!
Pomalu jsem ustupoval, až jsem narazil na
stěnu. Sunul jsem se kolem ní. Moji přátelé mě
stále volali. Nebyli daleko, slyšel jsem je zřetelně,
ale taky jsem slyšel, jak se obr hýbe a ten byl
mnohem blíž.
„Musí být mrtvý,“ slyšel jsem z dálky
Richieho, „to by nikdo nemohl přežít!“
„Nemůže být mrtvý!“ zasyčel Dyrian,
„určitě někde leží. Musíme ho najít!“
„Hej!“ sykl jsem nahoru. Nevypadalo to
ale, že mě někdo slyší.
Hmátl jsem do kapsy a vytáhl pochodeň.
Bylo mi jasné, že lepší než zde zůstat, bylo dát o
sobě vědět. Škrtl jsem sirkou a pochodeň se hned
rozhořela.
Rychle jsem se rozhlédl. Obr ležel pár
metrů ode mě a nehýbal se. To bylo divné. Věděl
jsem naprosto jistě, že se tu něco hýbalo, ale na
první pohled už byl obr mrtvý. Z jeho břicha
pořád trčel můj meč. Kolem něj byla velká kaluž
krve, kterou jsem před tím asi minul.
Když to ale nebyl obr, tak kdo se ve tmě
hýbal? Kolem bylo ticho. Zavolal jsem nahoru a
moji přátelé mi nadšeně odpovídali.
„Jak tě dostaneme nahoru, Aete?“ volal
Darkenius.
Skála vypadala docela hladká. Možná se
dalo vylézt, ale bylo to velmi nebezpečné.
Odhadoval jsem, že moji přátelé byli tak dvacet
metrů výš než já. Pořád jsem nerozuměl tomu, že
jsem mohl ten pád přežít a navíc bez nějakého
vážného zranění.
První věc, kterou jsem ale musel udělat,
bylo získat zpět můj meč. Pomalu a opatrně jsem
přistoupil k obrovi. Byly to nervy. Jeho mohutné
tělo a znetvořená tvář nedělaly zrovna dobrý
dojem. Oči měl dokořán a vypadalo to, jakoby se
na mě díval.
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Teď nebo nikdy, řekl jsem si v duchu, chytil
meč a prudce ho vytáhl. Obr se ani nepohnul.
Patrně byl skutečně mrtvý.
Najednou jsem něco zaslechl. Přicházelo to
ze tmy. Něco tam bylo, ale netušil jsem co. Světlo
daleko nedosvítilo. Nebyla to úplně nová
pochodeň, co jsem měl.
„Aete!“ vyrušil mě hlas Darkenia, „zkus
šplhat, snad to půjde.“
„Pokusím se,“ špitl jsem nahoru. Nebylo
proč tu čekat. Ať už ve tmě bylo cokoliv, bylo
nejlepší, abych zmizel co nejdříve.
Meč jsem dal do pochvy a pochodeň strčil
mezi zuby. Doufal jsem, že mi světlo vydrží až
nahoru. Nějak podivně ta pochodeň skomírala.
Pak jsem se chytil stěny, jak to šlo, a začal šplhat
nahoru.
Najednou jsem opět uslyšel ten zvláštní
zvuk. Otočil jsem se a už jsem jen viděl mizející
obrovo tělo. Něco ho bleskurychle vtáhlo to tmy!
Úplně se mi zatajil dech. Obr byl silák,
mohutný a těžký. Jestli to něco si s ním zahrálo
jak s panenkou, jak to asi muselo být velké?
Neváhal jsem a rychle šplhal dál.
Po chvilce jsem se opět otočil, ale země už
byla ve tmě. Viděl jsem jen nějaký podivný
pohybující se stín. Něco bylo pode mnou! To byl
velmi nepříjemný pocit. Každou chvíli jsem čekal,
že mě to něco chytne za nohu a stáhne dolů.
Šplhal jsem, co to šlo. Několikrát mi
podjely ruce, ale vždy jsem udržel nějak
rovnováhu. Už jsem svoje přátele viděl, jak na mě
nahoře čekají. Byli tam všichni. Koukali se na mě
přes okraj římsy. Viděl jsem, jak jsou nervózní a
vystrašení.
Už mi chybělo asi jen deset metrů. To bylo
nic, to jsem musel zvládnout. Ještě pár metrů,
říkal jsem si, ještě kousek a už budu u nich.
Najednou jsem za sebou uslyšel zvuk, jako
když něco šplhá nahoru. Blížilo se to po stěně.
Vydávalo to podivné sípavé zvuky, jak by za
mnou šplhal nějaký stařec. Mě ale bylo jasné, že
to není žádný stařec ale něco, co jsem určitě
nechtěl potkat.
Ten tvor byl velmi rychlý a zatím co já
urazil metr, on se přiblížil o tři. Docházelo mi, že
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nebudu nahoře včas. Už jen pět metrů. Byl jsem
skoro nahoře. Najednou mě něco zezadu chytilo a
začalo táhnout dolů.
Držel jsem se skály zuby nehty, ale ta
potvora byla strašně silná. Slyšel jsem, jak moji
přátele nahoře křičí. Nemohli ale nic dělat, byl
jsem příliš hluboko.
Přišlo mi, jakoby ta potvora na mě visela.
Táhlo mě to dolů extrémní silou. Držel jsem se, co
to šlo, ale bylo mi jasné, že dlouho nevydržím.
Byla jedna možnost, že se pokusím hrábnout po
meči, to bych se ale musel jednou rukou pustit a
bylo mi jasné, co by následovalo. I tak dvěma
rukama jsem měl problém se držet, natož pak
jednou.
Pět metrů, tak málo a zároveň tak moc.
Hloupých pět metrů a byl bych nahoře a mohl
bych se nějak smysluplně bránit. Pak mi ruce
vypověděly službu a já se řítil dolů i s tou
potvorou.
Dopadli jsme tvrdě, ale měl jsem štěstí, že
jsem byl nahoře. Dopadl jsem do podivně lepkavé
hmoty. Nechápal jsem, co je to zač a neměl jsem
čas ani chuť to zjišťovat. Ten tvor mě při pádu
pustil a teď jsem toho využil a pádil pryč. Věděl
jsem, že po stěně rychlejší nebudu, tak jsem běžel
kolem ní. Však někde pak můžu vyšplhat, řekl
jsem si.
Tvor se ale vzchopil také a okamžitě vyrazil
za mnou. V běhu jsem si vytáhl pochodeň z pusy a
vytrhl meč. Najednou prostor končil opět kolmou
zdí. Zastavil jsem se a prudce se obrátil. Spatřil
jsem něco příšerného. To snad ani nebylo zvíře.
Bylo to obrovské, jak nějaká valící se hmota s
podivnými končetinami. Trošku to vypadalo jako
vypasený pavouk křížený s mega housenkou.
Tvor nečekal, nezastavil a vrazil přímo do
mě. Jeho masité tělo se na mě přivalilo a já
vykřikl odporem a úlekem. Cítil jsem desítky
končetin, jak mě ohmatávají. Snažil jsem se do něj
bodat nebo ho mlátit pochodní, ale nezdálo se, že
by to mělo nějaký efekt.
Pak se nahoře jakoby z ničeho objevila
obrovská tlama a zamířila podél těla přímo ke
mně. Nevypadalo to, že by se pohyboval ten tvor,
ale jen tlama. To bylo skutečně divné. Něco
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takového jsem v životě nespatřil.
Zuřivě jsem se kroutil a snažil se udělat
cokoliv, abych se dostal ze sevření toho monstra,
ale bylo to marné. Tlama se blížila k mé hlavě a
mě došlo, že za pár vteřin už mi to všechno bude
jedno. Věděl jsem, že z toho se nedostanu.
Najednou se v chodbě za námi objevilo
světlo a vyrojili se moji přátelé. Bušili do tvora,
krájeli ho, napadali pochodněmi, až mě konečně
pustil a obrátil se na ně.
Když jsem byl volný, začal jsem ho
porcovat taky. Byli jsme jak smyslu-zbavení.
Během krátké chvilky se kolem válely kusy
podivné hmoty a tvor stále žil a snažil se útočit.
Udělali jsme kolem něj kroužek a bušili do něj, co
to šlo. Nakonec mu přece jenom došly síly a začal
se stahovat někam do kouta, až konečně zmizel v
nějaké puklině.
„Díky, hoši,“ hlesl jsem unaveně, „už jsem
myslel, že to nerozdýchám.“
„Rádo se stalo,“ usmál se Kaiser.
„Vidím, že ses dostal z té tvé letargie,“ řekl
jsem.
„Pár krát jsem mu dal ranou pěstí do
čumáku a hned to bylo,“ zašklebil se Darkenius,
„to je pak jiná medicína.“
Dyrian se stále držel za bok.
„Měli bychom zmizet,“ podotkl Richie.
Mužík stál kousek dál a rychle gestikuloval,
ať ho následujeme. Nešel ale zpět na stezku, ale
vedl nás jinudy nějakou dolní chodbou. Ve stínech
v okolí se něco hýbalo. Obával jsem se, že tam
bude víc takových tvorů, co na mě zaútočil. Čím
dřív budeme pryč tím líp, pomyslel jsem si.
Rychlým tempem jsme postupovali temným
koridorem. Najednou se Darkenius, který šel
uprostřed naší skupiny, zastavil a chytil se za bok.
„Hoši, potřebuju pauzu,“ vzdychl.
Kolem se to vlnilo. Nebyli jsme v bezpečí.
Zastavovat bylo šílenství.
„Musíme dál,“ řekl jsem pevně.
Darkenius byl ale nějaký bledý. Mužík se
nás taky snažil popohnat, ale Darkenius
nevypadal, že se ještě pohne. Sedl si na zem a
sklopil oči.
„Darkenie ...,“ začal jsem.
DFT No.10 | únor 2015

Aeternitas
Příběhy

„Není to dobrý,“ špitl Darkenius a najednou
se svalil na zem. Ani jsme ho nestačili chytnout.
„Je v bezvědomí,“ řekl Dyrian.
„Asi ho ten tvor zranil,“ podotkl Richie.
Obrátil jsem Darkenia hlavou nahoru.
Pořád se držel za bok. Oddělal jsem mu ruku a i
odkryl oblečení. To, co jsme spatřili, nám vyrazilo
dech. S Darkeniem skutečně nebylo něco v
pořádku. Celý jeho bok měl podivně šedou barvu
a ještě zvláštnější výrůstky. Pak se to najednou
samo pohnulo, až jsme vykřikli.
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Pokračování příště
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Č as o p i s
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Záhady, tajemno, hry, Gothic, modování,
příběhy, povídky na pokračování a mnoho dalšího.
http: //times. darkforests. info/
http: //times. darkforests. info/special. php
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RECEN ZE N A M OD
DI E B EDROH U N G
Příběh Paranora, podivína bez
minulosti, který se dostane až do
nepředstavitelné dimenze.

ROZH OVOR S
DEXTEREM

B udeme zpovídat Dextera. M á za sebou
zajímavou minulost, psance, rebela,
zakladatele vlastního fóra.

STÍN Y B OH Ů XI
Jedenáctý díl Stínů. Jak to všechno
skončí? Je konec blízko? Dostanou se
M ágové vůbec někdy živí domů?
DFT No.10 | únor 2015

Kaiserův tip na knihu - Farma zvířat
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Reklama
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Tým časopisu The Dark Forests Times nabírá
nové posily. Pokud máte zájem stát se jedním
z nás, neváhejte a kontaktujte nás. Každá
posila, každé zapálení pro věc se hodí a my
rádi uvítáme nové tváře. Zjístíte, že být
redaktorem, editorem nebo designerem je sice
práce, ale hlavně je to zábava. Odměnou
nejsou peníze ale radost z vykonané práce.
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Reklama

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

Tým Temných mágů
nabírá do svých řad nové duše.
http: //darkforests. info/forum/viewtopic. php?f= 1 5 &t= 71 5
DFT No.10 | únor 2015
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Černé nebe, podivný úsvit,
na obzoru stíny, v očích žal,
v srdci touha nezlomná.
Povídá se, co zemřelo,
nevrátí se nikdy více.
Ale ne všechno, co se povídá,
musí být pravdou . . .

A etern itásů v

THE DARK FORESTS TI M ES SPECIÁL
p rávě ke stažení j en na
http : //times. darkforests. info/
DFT No.10 | únor 2015

- 37 -

