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A máme tu šesté pravidelné číslo našeho časopisu
The Dark Forests Times. Přinášíme další velkou řadu
článků. Tentokrát je časopis poněkud tlustší, naši redaktoři
se pěkně rozepsali.
Koláč vypekl speciální koláčky s tajemným
Dyrianem. Vaana navštívil jížní ostrovy. Darkenius a
Kaiser vytvořili každý recenzi klasických her, Mount and
Blade a Stronghold. Pak tu máme dnes Koláčovo shrnutí
za měsíc září.
Kaiser, Darkenius a Koláč společně vytvořili
povídku na pokračování, která se trefně jmenuje KDK.
Každý z nich píše část a další pak navazuje. Co z toho
vzniklo se můžete dozvědět ke konci tohoto čísla.
A jako poslední tradičně přicházení Stíny,
nejtemnější příběh na pokračování.
Co dál říct? Je podzim, brzy přijde zima a s ní sníh,
ale to nebude jediné, co přijde. Na obzoru se pomalu kupí
něco velmi temného, něco zlého a zákeřného. Kdo se dívá
správným směrem, může spatřít něco velmi tajemného, co
nemělo zřít světlo světa, ale jen být skryto v hlubinách
země.

AETERN I TAS, šéfredaktor.
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ROZH OVOR
S DYRI AN EM
by Koláč

Koláč

Koláč
Zdravím vás čitatelia časopisu DFF Times,
No takže už si ďalšiu otázku načal, študuješ
pri októbrovom (říjnovom) vydaní máme opäť
teda na odbore IT, predpokladám že tvoje ďalšie
pripravený zaujímavý (teda to teraz záleží odo
zameranie bude vysoká škola
mňa a nášho hosťa :D) rozhovor. Tentokrát s
členom nespočetne veľkého množstva skupín, ale
Dyrian
hlavne cyklistu, módera a veľkého tajnostkára
až dokončím střední, tak mám v plánu
Dyriana! Tak uvidíme čo z neho dostanem a na zkusit Ano,
VŠ. Alebo?
začiatok Dyri tvoja obľúbená otázka, hneď ako aj
ty pozdravíš divákov, povedz nám niečo o sebe,
Koláč
predstav sa trochu, (možno meno, z akého si
A potom sa kde presne plánuješ zamestnať?
kraja, koľko máš rokov a kde chodíš do školy) a
potom prejdeme na niečo pre teba ľahšie na
Dyrian
odpoveď. :D
Přemýšlel jsem o polovičním úvazku
čehokoliv v mém oboru při studiu, abych měl
Dyrian
Zdravím všechny čtenáře a čtenářky. Mé rovnou i praxi. Ale o zaměstnání po VŠ jsem moc
jméno je František a pocházím z Prahy. Už třetím nepřemýšlel.
rokem studuji na průmyslové škole v oboru IT.
Ti, co mě trochu znají ví, že jsem módař tělem i
duší.
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okrem dospávania vtedy?

Samozrejme máš nato čas, tak si to dobre
rozmysli a nabudúce keď budeme robiť nejaký
Dyrian
rozhovor už dúfam budeš slávnejší než Bill Gates.
Většinu prázdnin jsem nebyl doma, aktivně
U školy ešte trochu ostaneme, toto číslo síce vyjde se teď věnuji lenošení a tak celkově relaxu,
dávno potom čo deti zasadnú do školských lavíc, protože následující školní rok čekám pořádný
ale nedá sa mi nespýtať ako si ty pamätáš svoje
maraton.
prvé kroky do školy a čo tak nejaký najlepší
zážitok zo základky? :D :)
Koláč
Takže správne chápem, tento rok je pre teba
Dyrian
na strednej posledný? Ako ty vnímaš ten progres,
Hmm, nejlepší zážitek ze základní školy? medzi prvými dvoma a poslednými dvoma
Asi ten, když jsem školu na konci 9. ročníku
(maturitnými) ročníkmi? A z čoho budeš
opustil. Učitelé byli víceméně fajn, ale to už se
maturovať?
nedalo říct o některých žácích.
Dyrian

V prvním ročníku bylo nejnáročnější si
zvyknout na jiný chod, než byl na ZŠ. V druhém
ročníku nebyl víceméně problém. V 3. ročníku
jsme většinu hodin byly ve škole zbytečně. A ve
čtvrtém ročníku jak jsem již psal, očekávám
maraton.
Dyrian
Co se týče maturity, místo cizích jazyků
Asi jen to, aby furt nedřepěli u Minecraftu a jsem si zvolil matematiku. Dale je povinný ČJ,
chodili taky třeba i ven.
PVy (programové vybavení), TVy (technické
vybavení), OSy (operační systémy) a nakonec
praktická maturitní zkouška, kde jsem si mezi
Koláč
No áno, celkovo neseďte u počítača a radšej dlouhodobou a krátkodobou zkouškou zvolil první
aj športujte a keď nie aspoň trávte čas spolu ináč, možnost.
než cez sociálne siete! No ďalšia otázka je z
tvojho naj-osobnejšieho života, ako prebieha taký
Koláč
bežný deň u teba ?
Takže žiadna maturita ani z angličtiny?
Koláč

Áno, to poznám presne. Nuž aby sme
trochu ostali u tejto odľahčujúcej témy , čo by si
povedal školopovinným deťom na základných
školách, aby ten rok, zase prežili?

Dyrian

Ráno vstávám okolo sedmé hodiny, abych
byl v osm hodin ve škole. Ve škole jsem do 16:15
takže se okolo páté hodiny dostanu domů. Doma
se naobědvám a potom dělám buď něco do školy,
nebo pracuji či někdy i hraji na PC. Okolo desáté
hodiny večer především kvůli sourozencům
zalehnu do postele kde koukám do notebooku až
do půlnoci, pak jdu spát. A další den zase repete.

Dyrian

Anglický jazyk je volitelný předmět. Lze si
vybrat německý jazyk, anglický jazyk nebo
matematiku. Takže ne, maturitu z angličtiny
neplánuji.
Koláč

Aha, ale predpokladám že bežné základy z
angličtiny máš, nemýlim sa?

Koláč

Dyrian

Chápem, takže tvoj bežný školský deň
poznáme a čo cez prázdniny, čomu sa venuješ
DFT No.6 | říjen 2014
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života. Ne jenom že jsem do Paříže chtěl na kole
Dobre vymaňme sa od témy škola a iné
jet, ale furt chci. Jen k tomu momentálně nemám
druhy sebatrýznenia sa, a poďme na niečo
dostatek prostředků a hlavně osobu, která pojede
uvoľnenejšie. Vždycky som tak rozmýšľal, ale
se mnou.
nick Dyrian si odvodil od postavy z Gothicu 2,
Nápad se zrodil, když jsem zjistil, že
novica Dyriana, prečo práve tento nick a od tejto existuje něco jako Panevropská cyklostezka, která
postavy?
je vedena po takzvané Zlaté cestě, po které ve
středověku cestovali obchodníci.
Představuji si to v podobě 16 denní cesty
Dyrian
To jméno se mi prostě líbilo, nic víc na tom pravděpodobně z hranic ČR. Cestu už absolvovala
řada lidí, takže není na Internetu problém najít
není.
různé informace a typy, kde přespat atp.
Koláč

Koláč

Teda dobre, a aký pôvod má tvoj avatar?
Skús teraz povedať trochu viac, aby ma diváci
potom nezožrali.
Dyrian

Koláč

Takže akonáhle by sa našiel niekto kto by s
tebou išiel, najlepšie cez budúce letné prázky, tak
by si išiel že? A v kedy si sa vlastne naučil
bicyklovať? :)

Jedná se o sochu od umělkyně jménem
Dyrian
Anna Chromy. Tato socha se nachází v Praze a
Ano, chce to ale samozřejmě pořádné
přezdívá se Plášť svědomí. Pamatuji si jí z dětství.
přípravy nejlépe několik měsíců před cestou. Na
Úchvatné na ní je, že se jedná o samotnou kápi
uvnitř které se nic nenachází (nepočítaje odpadky kole jsem se naučil jezdit jako malý. Podrobnosti
si už nepamatuji.
od turistů).
Koláč

Koláč

Aha takže konkrétny vek si nepamätáš,
Tak to som ani nečakal, vždycky som
myslel že je to len nejaký obrázok z internetu, kde nevadí... Aký bol najzvláštnejší sen v tvojom
je postava v plášti, ale v ňom nič... Zaujímavé, tak živote, alebo opíš aspoň nejaký zaujímavý čo si
a aké bolo vysnené povolanie malého Dyriana z pamätáš.
detstva? :D
Dyrian

Jednou se mi zdálo, že letím do vesmíru.
Jako malý jsem chtěl být popelářem, ale už Jestli bude další otázka kolikrát denně jím nebo
něco podobného, tak se půjdu picnout.
mě to nějak přešlo.
Dyrian

Koláč

Koláč

Ber to tak, že to musíš pretrpieť pre časopis.
To si aj viem predstaviť prečo. Takže Kaiser
mi vravel, že tvoja veľká záľuba podobne ako u :D Takže Dyrian ako si sa dostal do DFF, a ako a
kde si sa spoznal s Aeternitasom?
mňa, Richieho, a neho je cyklistika, nedávno si
dokonca údajne chcel cestovať na bicykloch z
Dyrian
Prahy do Paríža, čo ťa k tomuto nápadu viedlo a
Aeternitase jsem poznal na GCZ, pokud mě
ako si si to bližšie predstavoval?
paměť neklame, tak se v dobu zrovna čerstvě
přidal k TDMMT a já jsem se k ním přidal hned
Dyrian
poté, takže jsme se seznámili v TDMMT. Na DFF
Ano, cyklistika je nedílná součást mého
DFT No.6 | říjen 2014
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jsme pak šli všichni společně když ho vlastně Aet
založil, protože jsme se nepohodli s vedením
GCZ. Myslím, že to bylo hlavně kvůli tomu, že
jsme si na fóru nemohli archivovat staré topicy.
Pak nás na GCZ jako skupinu smazali, ale z nás se
stalo něco víc než pouhá skupina, jsme parta lidí,
která spolu komunikuje každý den už snad přes
dva roky a pořád aktivně fungujeme. (Když

Dyrian vstoupil do TM (Temných mágů), tak
TDMMT neexistovalo. Ja taky do něj nikdy
nevstoupil. Tento termín jsem vymyslel později, ale
gilda se pořádd jmenovala TM, i když na mod
jsem psal TDMMT. Ten termín jsem vymyslel
někdy v době, nebo těsně před, když jsem vydal
první pre-release Inferna (stále na GCZ) (to byl
pro většinu šok, protože to nikdo nečekal). Oni
totiž členové TM nebyli žádní zapřísáhlí modaři
ale jen jedni z mnoha lidí, co moc nedělají a jen
jsou v nějaké gildě, tak jako většina lidí v gildách
na GCZ. Gildu jsem přejmenoval na TDMMT,
když jsem založil DFF. Když jsem tehdy vstoupil
do TM a byl jako vítr, že chci něco dělat, byla to
pro ně docela svěží vlna, někdy až moc silná. Bez
toho by ale žádný mod nikdy nevznikl a zůstalo by
pořád jen u plánovaní a možná ani to ne, protože
Mordrag to v té době držel pevně v rukou a
diskuze o modování násilně uzavřel. To jsem
samozřejmě tak nemohl nechat :D, pozn. šéfred.) .

Koláč
Rozhovor

nacházet.
Moje hlavní úloha? Ve skupině pracuji s 3D
grafikou, takže texturuji a modeluji svět, nové
monstra, zbroje atp. Také dělám animace jak jsem
již zmínil. Jo a ještě bych zapomněl na scripty. Ale
žádné dialogy, questy atp., ale ty scripty, které se
nachází v LeGu a Ikarusu.
Koláč

Vynikajúce, a čo keby si nám ty opísal
nejaké prvé pocity z novo-vyvíjaných módov
Inferna a Thanatosu, niečo bližšie čím by si nám
ich trocha priblížil? :)
Dyrian

První pocity? Super atmosféra. Tma, ve
které je vidět sotva na krok. Pocit z dobře
odvedené práce. Hmm, nové informace o módech
uvolňujeme společně po kolektivním rozhodnutí,
takže sám nebudu prozrazovat nic nového.
Koláč

O.K. to samozrejme chápem, akurát som
čakal že od teba niečo nové vytiahneme ako od
Darkeniusa. :D :lol: Medzi početnú skupinu
skupín do ktorých patríš sa zaraďuje aj
prekladateľstvo, na čom momentálne pracujete a
ako si sa vlastne do skupiny dostal?

Koláč

Dyrian

Pekné takže do skupiny DarkMages si sa
To tě asi zklamu. Na pracích Překladatelů se
dostal ešte na Gcz.nete, že? A čo vlastne znamená nepodílím, momentálně jsem tam jen do počtu.
tá skratka TDMMT vysvetli to čitateľom!
Dříve jsem pro Překladatelé modeloval 3D
modely do jejich projektu, na kterém v té době
Dyrian
pracovali. Pak z toho ale nějak sešlo.
Ano, přesně tak. TDMMT znamená The
Dark Mages Mod Team.
Koláč
Takže do skupiny si sa dostal len kvôli
Koláč
modelovaniu, nie kvôli prekladom? Zaujímavé, a
Aha, a vieš mi prezradiť, na čom
môžeš nám aspoň povedať čo momentálne
momentálne pracuješ ty v skupine DM a čo je
skupina prekladá?
tvoja hlavná úloha pri moddingu?
Dyrian

Momentálně pracuji na animacích pro
novou bytost, která se v našem módu bude
DFT No.6 | říjen 2014

Dyrian

Ano, bylo tomu tak. Nevím, už nejsem
členem, právě mě vykopli.
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Koláč
To asi nebude kvôli interview že? Keďže si
V čom sú podľa teba jeho hlavné výhody
IT-čkár, predpokladám že aj ty máš nejaký
oproti predchádzajúcej verzií?
vysnený typ notebooku, aké by mali byť podľa
teba jeho ideálne parametre?
Dyrian
Windows 8 je svižnější, má menší nároky
Dyrian
na RAM. Oproti Win 7 má podrobnějšího správce
Kvůli němu ne. :) Ne, žádný vysněný
úloh, taky je pro mě výhoda Metro, kde se dají
notebook nemám. Ale ideální parametry by
pěkně přehledně řadit zástupci aplikací atp. Nemá
vypadaly asi takto: 8GB RAM, SSD, nějaký 4
Aero což je plus. Oproti Win 7 má také hezčí
jádrový Intel s novější architekturou a hlavně
design.
pořádná baterie, na grafice by nezáleželo.
Koláč

Koláč

Keď si čítam tvoje záznamy vidím tam dosť
No u mňa na grafike dosť záleží, čo sa týka banov a upozornení, ako si k nim vlastne prišiel a
obrazovky nesmie byť ani moc tmavá ale už
hlavne myslíš si že ťa niektorí ľudia považujú za
vonkoncom nie svetlá. Tak čo tu ešte máme, ááá spamera?
Dyrian čítaš knihy a keď áno tak aké? (žánre,
spisovateľov?)
Dyrian
Ne, to si jen Richie hrál.
Koláč

Dyrian

Hmm, moc nečtu. Dobrovolně jsem
Koláč
naposled četl knížku Atom, cesta subatomárním
Takže hovoríš že Rišo na tebe len skúšal
vesmírem od Isaaca Asimova. To se řadí asi mezi tieto funkcie? Zaujímavé, ďalšia otázka sa týka
odbornou literaturu. Jinak čtu především povinnou vedenia celkovo, čo si myslíš o administrátoroch
školní četbu k maturitě což je dvacet knížek. Z
DFF a aký je tvoj názor na oboch?
předem stanoveného seznamu.
Koláč

No tak od podobných tém prejdime teda k
tebe niečomu bližšiemu, ktorý internetový
prehliadač ty osobne preferuješ a hlavne aké
výhody má podľa teba nad tými ostatnými?

Dyrian

Neberu je jako administrátory, ale jako
členy týmu. Můj názor na ně? Aet hodně zde na
fóru píše a dost pracuje na našich projektech,
zatím co Richie také hodně píše, ale nepracuje
vůbec.

Dyrian

Koláč

Používám Chrome především kvůli
Myslíš teda že Aet je ako admin
spárování záložek a dat s mým gmailem, které pak prospešnejší pre fórum?
není problém dostat na jiný PC i jinou platformu.
Dyrian

Jelikož je Aet zakladatel, tak ano.

Koláč

A čo Windows, osmička, alebo sedmička?
Dyrian

Rozhodně Win 8.
DFT No.6 | říjen 2014
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ďalšom špeciále Richie, môžeš nám ale prezradiť
nejaký zábavný zážitok alebo niečo čo ťa tam
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Koláč
Rozhovor

kamaráda a uchvátila mě úplně vším.
Koláč

Dyrian

A keby si sa mohol stretnúť s nejakým jej
Nejzábavnější zážitek byl asi lézt po čtyřech
autorom, čo by bolo prvé čo by si mu povedal?
v jeskyni uprostřed tmy. (Jak dlouho mě budeš
ještě mučit? :D )
Dyrian

Hmm, asi nic, protože neumím německy.

Koláč

Už len pár desiatok otázok, máme čas do
Októbra. (Řijen)
Koláč
To vyznie zaujímavo, no ja pripomínam že
Zapoj trochu predstavivosti a predstav si že
všetko v tom najpikantnejšom kabáte a v skvelej buď to on vie po česky/anglicky, alebo že máš
grafike vám ponúkne Richie, v jeho špeciály,
tlmočníka a spusť!
ktorý príde už čoskoro! Dyrči, čo sa týka časopisu
DFF Times, akú úlohu v ňom plníš ty a aký máš
Dyrian
názor naň?
Řekl bych jim, že odvedli pořádný kus
práce a vytvořili takovou hru, která po obsahové
Dyrian
stránce poráží i dnešní hry
Pro DFT jsem dělal PHP pro webové
stránky, kde je časopis umístěn. Dále vždy na
Koláč
povel Aeta oznamuji nové vydání na GCZ a
A keď sme pri tých dnešných hrách, hrávaš
samozřejmě se nechávám mučit nekonečným
ešte rád aj teraz nejaké PC hry, a ak áno aké?
rozhovorem. :)
Poprípade aké hry si okrem Gothicu hrával v
detstve?
Koláč

Už som ti raz vravel, ber to tak že je to pre
Dyrian
fórum. :razz: :D Nuž medzi ďalšími otázkami je
Začínal jsem na ZX Spectrum + DOS
aj to, čo Dyrian a športy, samozrejme okrem už
hrách. Ano jediná hra co hraji je CS:GO. Jinak
zmieňovanej cyklistiky? Ako by si zhodnotil svoju nehraji vlastně nic.
kondičku, a hlavne pozerávaš aj nejaké športy v
telke?
Koláč
Okay keby si si mohol vybrať
Dyrian
najsympatickejšieho člena fóra, kto by ním bol a
Kondici mám dobrou. Kromě cyklistiky se prečo?
ničemu jinému nevěnuji, ještě nedávno jsem doma
posiloval, ale už tu na to nemám místo a klid. V
Dyrian
TV se koukám jen na MS v hokeji, o jiné sporty se
Kdybych takového člena měl vybrat, byl by
nezajímám.
to Aeternitas. Je zde nejrozumnější a přes to, že
má málo volného času, tak si vždy nějakou tu
Koláč
chvilku na módování do gothicu udělá. Je to
Pekne, Dyri ty si tiež fans Gothicu, kde si sa člověk, se kterým se dobře povídá. Zajímá se o
k tejto úžasnej hre dostal a hlavne čím ťa tak
vesmír, fyziku a matiku což máme stejné.
najviac uchvátila?
Dyrian

Dostal jsem se k ní na základní škole skrz
DFT No.6 | říjen 2014
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No, nedokážu říct, jaké jídlo bych
nedokázal sníst. Záleží na okolnostech a jak se
říká, všechno se má jednou zkusit. Ale k čemu
bych se asi nikdy neuchýlil tak to je kanibalismus.
Koláč

To dúfam, že väčšina z nás nie. Medzi
najlepšie vynálezy z Aetovej dielne patrí
Diakreion, čo nám môžeš o tom programe
povedať ty, a aké sú jeho najlepšie využitia?

Koláč
Rozhovor

Dyrian

Neměla by chrápat a být líná. :D
Koláč

Dobre, ty si dosť skromný. :D Nuž ešte mi
nedá sa spýtať, čo by si na záver povedal našim
čitateľom, a či si myslíš že tento rozhovor stál
zato, aj keď odpoveď viac-menej poznám. :D
Dyrian

Určitě za to stál, když jsi měl takovou
trpělivost a vydržel jsi to se mnou. :D
Dyrian
Čtenářům asi moc nepovím, protože mě nic
Já nevím, zatím jsem ho moc nevyužil.
nenapadá, tak alespoň popřeji hodně štěstí v
Když se koukám v Gothicu do script, tak většinou životě.
do těch z LeGa a Icarusu, kde spíš čtu mezi řádky
a snažím se odvodit co jaká funkce dělá. Na to mi
Koláč
stačí Notepad++. (Když tak u Notepadu umaž ty
Nuž nejaký epický preslov sme asi čakať
++, kdyby jsi to považoval za reklamu)
nemohli, tak mne neostáva než ti do života popriať
Ale jinak ho považuji za super program, na len všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky,
který Aet vynaložil obrovský kus práce.
požehnania, a trpezlivosti. :) No vy a milí čitatelia,
náš časopis pokračuje a dúfam, že ste si dnešný
Koláč
rozhovor aspoň trochu užili a ostanete nám verní
Nie za reklamu to nepovažujeme. :D Nuž tu aj v ďalších číslach a v pripravovanom špeciále od
sme sa veľa o funkciách Diakreionu nedozvedeli, Richieho!
ale nevadí, ďalšia otázka je trochu podpásovka,
nerád to rozoberám, ale čo si ty myslíš o konflikte
S pozdravom Koláč!
Temných Mágov, a vedenia Gcz.net? Vieš nám
popísať ako to celé bolo?
Dyrian

No, jak to bylo ví nejlépe samotní aktéři. Je
to dost škoda, že mezi sebou nevycházíme.
Vzhledem k tomu, jak je česká Gothic komunita
veliká, tak není vůbec dobrý nápad se takto
rozdělovat na dva tábory.
Koláč

No to je pravda, bolo by lepšie nechať to už
tak, ani som vlastne túto otázku nechcel položiť,
ale nejak mi to nedalo keďže je tu dosť
skloňované... Dyrian ešte než prejdeme k
poslednej otázke, nedá nespýtať sa na tému
dievčatá, ako by si si ty predstavoval svoju ideálnu
partnerku?
DFT No.6 | říjen 2014
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Vaana
Arcania

JÍŽN Í OSTROVY:
ARGAAN
by Vaana
Jistě jste již slyšeli o ostrově Argaan. Na
tento ostrov se dnes podíváme zblízka.
Od doby začátku vlády Rhobara II, tento
ostrov patří Myrtaně. Avšak poté, co Rhobar II
zemřel, se země rozpadla na hodně částí. Všude
vládly boje a chudoba. V Myrtaně konkrétně šlo o
země: Bratrů Inoga a Anoga, kteří vládli Sildenu
a Geldernu, Thoruse a Kana, kteří vládli Monteře
a Trelisu, Gorna, který vládl Gothe a Faringu a
Lee vládl Vengardu. Toho využil Ethorn IV a
ovládl celý ostrov Argaanu. Náš hrdina se na to
nemůže jen tak dívat a rychle se vrátí do Myrtany,
aby učinil přítrž tomu, co se v Myrtaně děje..

DFT No.6 | říjen 2014
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Vaana
Arcania

Ethorn IV. Hrdinovi se s pomocí Inoga a Anoga podaří bez boje znovusjednotit Myrtanu a prohlásí se
za Rhobara III.

Korunovace Rhobara III. Následně dobije Varant a přivlastní si Nordmar a následují Jižní ostrovy.
Avšak cestou na hrdinu padne démon a zatemní mu mysl. To ale není jediný problém. To, že se vrací
nadvláda Myrtany nad ostrovem, se nelibí ani Ethornovi a proto je ostrov zpustošen válkou.
- 15 DFT No.6 | říjen 2014
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Krajina zpustošená válkou.

Hlavní město Setarrif, teda to, co z něj zbylo.
DFT No.6 | říjen 2014
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Vaana
Arcania

Rozkopamé město. Aby toho nebylo málo, tak přijde i někdo z pevniny. Přijede Skřet ze severu a
zabije náčelníka místních mírumilovných skřetů, kteří obchodují s lidmi. Přikáže jim unést pána
Zámku nad Stříbrným jezerem Lorda Gawaana.
Dokonce přijede i Thorus, který společně s Ethornem a skřetím šamanem Groshem vyvolá démona.
DFT No.6 | říjen 2014
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Vaana
Arcania

Thorus na Argaanu. Naštěstí ale přichází pastýř z Feshyru, kterému se podaří zničit většinu zla z
Argaanu. Ať od Xeshy po démona "Spáče".

Král Rhobar II. a Ethorn IV. nakonec uzavřou mír a co se stane dále, není známo, ale jedna věc je jistá
"Všechno bude v pořádku".
DFT No.6 | říjen 2014
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Koláč
DFF

ZH RN U TI E DEJA ZA
M ESI AC SEPTEM B ER
by Koláč

Obrázok z pripravovanej Aeternitasovej knihy, kde je aj mierne vidieť obrysy
jednotlivých postáv príbehu, ktorí sú zároveň aj členmi miestneho fóra....
Ahoj, ahoj! Asi sa čudujete, prečo tu znovu
oxidujem ja, no Kaiser mi zhrnutie prenechal
údajne nemá čas, ale podľa mňa odišiel do Číny a
hľadá svojho strateného ducha, a tak dnešným
zhrnutím vás budem teda sprevádzať ja Koláč
Hidegárd, tak sa chlapci, dievčatá a druidi
posaďte a snažte sa nezaspať, pre mňa to problém
nie je keďže kašeľ a lieky nie sú práve veci pre
ktoré sa oplatí ponocovať.
Tak čo sa teda dialo tento mesiac? Aet tak
trochu oprášil svoj starý román The Dark Mages:
The Venture into Unknown, na ktorom stále
pracuje. V diskuznom topicu o ňom prezradil, že
do románu s postavami, ktoré nesú mená podľa
členov nášho fóra, pribudli: Huro, ABC, Clone,
Dexter a Snupy. Jediné bližšie informácie sú, že
dielo bude v tzv. Middle English, čiže angličtine,
ktorá používala pred 600 rokmi dozadu.
O čom toto dielo presnejšie je, vám nikto
neprezradí, keďže je vo vývoji, vie sa iba, že má
ísť o temnú, akčnú, fantasy novelu. Aet avšak
poskytuje úryvky o tomto diele, síce iba pre nás v
DFT No.6 | říjen 2014

nezrozumiteľnej (pardon výnimkám čo žili pred
600rokmi v Anglicku) staroangličtine, ale
schválne, či dokážete tomuto textu porozumieť:
I wolde wante to seen that seg who ouer
myne banes defouledeth
Nie? To si nerobte starosti, to asi nikto z
nás smrteľníkov, ale Aet nám našťastie po čase
ponúkol aj rozumnejšie vysvetlenie v súčasnej
angličtine: I would want to see that guy who
trampled over my bones.
Pokiaľ nerozumiete ani tomuto nezúfajte,
tento-krát sa vám to pokúsim preložiť s mojou
chabou znalosťou cudzích jazykov: Chcel by som
vidieť toho chlapíka čo zakopol o moje kosti.
Dosť aktívny je v poslednom čase Boris,
ktorý neúnavne hrá Gothic II: The Returning,
alebo ako chcete Návraty. Neustále sa pýta a
pracuje a Kaiser, popr. niekto iný mu na jeho
otázky odpovedá.
Pre nás je na fóru dôležitá spolupatričnosť,
a keďže som od septembra (září, kamarádi z
Čech) nastúpil do bilingválneho gymnázia, kde sa
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všetko učí iba po anglicky, zriadil som v topicu
General about everything tému „English topic –
We have to helping Cake now!“ kde diskutujeme
o bežných životných záležitostiach ako Aetovej
vesmírnej lodi, Darkyho budúcom zamestnaní
svetového diktátora a člena Linkin Parku, a
mnoho ďalších čisto iba v angličtine, čo mi dosť
pomáha pri gramatike a učení sa na hodiny
konverzácie.
Odbehnime ale od témy škola, nové číslo
The DFF Times ponúka aj žhavú novinku a to
poviedku KDK. Tento nápad sa zrodil v hlave
mojej maličkosti, keď som rozmýšľal, čím novým
by sme prekvapili a vida, poviedka na
pokračovanie tu ešte nebola! Spolu so mnou na
nej pracuje aj Darkenius s Kaiserom, a máme
rytmické striedanie Koláč-Darky-Kaiser, z čoho
vznikol aj názov KDK. Čo sa týka obsahu,
nájdete ho už v tomto vydaní, pred alebo pod
týmto zhrnutím, podľa toho ako to Aet umiestni
pri skladaní.
Čo zaujalo posledne najviac? Darkenius
pozastavil svoj projekt a módy tak trochu stoja,
avšak pevne veríme, že sa všetko vráti do starých
koľají. Prekladatelia posledný mesiac tiež nič
nové, akurát od Kaisera vieme, že sa sústreďujú
na preklad Dark Ságy. Do skupiny ale pribudol
WarezzK, naopak skupinu opustil cisár Kaiser,
ktorý ako sme už spomínali odišiel z nedostatku
času a skupinu prenechal Darkeniusovi.
Ten sa tiež stal novým editorom v našej
redakcií a pevne veríme, že mu to miesto dlho
vydrží. Prišiel namiesto helpo1, ktorý podobne
ako Kaiser, z nedostatku času radšej uprednostnil
školu a bežné povinnosti pred naším plátkom, ale
my mu to nevyčítame a naopak prajeme mu
všetko dobré do ďalšieho života!
Ohľadom fanartu, komiksy už dlhšiu dobu
nemajú veľkú hodnotu, a na nových sa nepracuje.
Kaiser miesto robenia screenov radšej preniesol
KE do poviedkovej formy a píše celkom podarený
a miestami vážny príbeh. Darky sa tiež dal na
poviedku a niečo vraj načal aj Kralicek.
Zaujal aj nedávny konflikt už spomínaného
Kaisera s istými užívateľmi Gothicz.net. Išlo o to,
že pán si kúpil nový mikrofón, zrejme pre
dabovanie pripravovaného projektu Tenebris.
DFT No.6 | říjen 2014
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Tomu nedávno vyšlo nové intro, ktoré Aeternitas
narozprával epickým hlasom v angličtine. Vráťme
sa ale ku Kaiserovi. Ten totiž vytvoril sériu
poburujúcich videí, kde zväličšuje a opisuje jeho
vzťahy z Gothicz.net a miestnym vedením. Videá
by zrejme samo o sebe nemali väčšiu váhu, a
možno aj vedenie fóra by ich bralo len ako
srandu, keby sa znovu neprihlásil na zmienené fan
fórum a hanebné videá tam nepridával kvôli
zvýšeniu sledovanosti.
To vyústilo ku konfliktu so sleeperom, či
ďalšími užívateľmi súsedného fóra, ktorému sa
týmto chceme za jeho chovanie ospravedlniť a
dať na známosť, že s týmto naše vedenie nemá nič
spoločné. Konflikt sa následne vyriešil potom, čo
hlavné slovo mal Aeternitas. Kaisera ale máme
radi, stojíme si za ním a aj keď občas niečo
podobné vyvedie, vieme mu odpustiť a brať to z
humorom takže dúfame, že to tak berie aj vedenie
Gothicz.net.
Prejdime k pozitívnejším správam, bola
založená sekcia pre hru Mount and Blade, ktorú
vám už v tomto čísle bude práve Kaiser
recenzovať, tak snáď si svoje výpadky napraví
aspoň recenzovacím talentom.
Off-topicy sú živé, Generálna diskusia síce
trochu stagnuje, ale pokračuje anketa o
najlepšieho smailíka z bohatej ponuky, ktorú nám
Aet zohnal na free-serveroch so smailami. :D Vo
futbalovej sekcií zaujali výborné výkony českej a
slovenskej futbalovej reprezentácií, keďže oba
celky si nad jasnými favoritmi ustrážili tesné
víťazstvá a svoje skupiny (nebyť pravidla so
skóre) vedú. Tiež môžeme čakať, že zaujme aj
Európska liga, kde práve náš majster Slovan
Bratislava poraz... ehm.... vyzve českého majstra,
Spartu Praha.
Menšiu odozvu mal opäť Kaiser, ktorý je
prakticky všade a týmto mu chceme udeliť
nevídanú cenu muž mesiaca od časopisu DFF
Times! No a čo týka tej odozvy, Kaiser chcel,aby
sme si každý merali koľko kilometrov prejdeme
bicyklom za deň a potom to porovnávali. Asi si
viete predstaviť, aká reakcia na to od väčšiny z
nás padla, ale nápad to nebol zlý.
Zaujala mierne aj moja cesta na Moravu,
kde som videl krásne končiny Bielych Karpát a
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práve tu som dostal aj chrípku. No, ale tie hory
stály zato, akurát som miestne počasie trochu
podcenil.
Skupiny stagnujú, Summer fun skončilo a
celkovo budeme uvažovať o rozpúšťaní
niektorých najpasívnejších čried. Nakoniec by
som iba pripomenul, že pri čítaní nášho plátku, by
ste mohli občas aj zanechať komenty v našej
redakcií a vypichnúť, čo sa vám na ktorom čísle
páčilo a čo by ste prípadne zmenili.
Tak kamaráti, posteľ volá, hádam aspoň vy
nie ste nachladnutí (alebo ako som omylom
napísal kamarátovi na sociálnej sieti „nahladnutí“)
ako ja a poctivo si vonku užívate mladosť,
poprípade tí starší jeseň života. Uvidíme sa ak ma
zatiaľ nevymenia, budúci mesiac!

Koláč
DFF

Kostol v Strání, dedine ktorú som navštívil,
presnú výšku neviem ale myslím že je to okolo 30
metrov...

DFT No.6 | říjen 2014

- 21 -

Mount and Blade

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

Kaiser
Hry

M OU N T AN D B LADE
by Kaiser

Pro ty, kdo o tomto herním počinu ještě
neslyšel - jedná se o akční RPG simulaci z doby
středověku, jenž vytvořilo Turecké herní studio
TaleWorlds, tak bych to alespoň shrnul.
Ještě bych rád upozornil předem, že vškeré
informace o hře, které zde uvádím, vycházejí z
datadisku Warband, který původní hru rozšiřuje o
mnoho zajímavých možností (mi hráči G2NK
dobře víme o co jde).
Trochu podrobněji o hře.

Vyjma prvního úkolu od obchodníka není nic
jisté. Hra je totiž silně sandboxová. Je jen na nás
jak budeme pokračovat.
Pro začátek ovšem není na škodu objet pár
vesnic, kde nabereme několik rekrutů do své
družiny. Ano, máme zde vlastní družinu, která nás
doprovází. Kde nás doprovází? Přece na našem
putování. Spoustu času totiž strávíme na herní
mapě světa. Na této mapě se nacházejí města,
hrady, vesnice. Dále pak samozřejmě náš avatar,
který zastupuje svoji družinu. Nechybí tu ani
VYTVOŘENÍ POSTAVY A ZAČÁTEK HRANÍ ostatní lordi z různých království, banditi, kupci
či rolníci. S každou skupinkou lze navázat
Na samotném začátku, si vytvoříme svoji kontakt.
Lordi (které lze potkat i v sídlech) nám
postavu. To zahrnuje jednak samotnou fyzickou
podobu (s obličejem si lze opravdu vyhrát), tak i mohou zadat úkoly, můžeme s nimi válčit, či je
jen tak prokecnout.
několik atributů a schopností do začátku.
Bandité pak přepadávají všechno, nad čím
Nakonec si vybereme, v kterém ze šesti
mají početní převahu. Lze se však z boje
království se na začátku hry objevíme.
Mnohé patrně zarazí nedostatek příběhu. vykoupit. Později až nabereme síly, tak jim to
Pravda, po dějové stránce je MaB velmi chudá. vrátíme.
Žádnou centrální linku zde není možné sledovat.
DFT No.6 | říjen 2014
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Kupecké karavany lze přepadnout,
vymáhat mýtné či je naopak doprovodit do cíle.
Rolníky lze také přepadnout.

Kaiser
Hry

verbovat žoldáky, herdiny, básníky či se zde
můžeme dostat do rvačky.
Dále se v každém městě nachází aréna. V
té lze vydělat spoustu peněz. Každý den se lze
účastnit bojů, což ale není příliš výhodné.
BOJ
Mnohem lukrativnější je vyhledávat turnaje, které
Pokud došlo k boji, ať už za to může
kdokoliv, hra se přepne do 3D krajiny, která se se náhodně pořádají po světě.
Turnaj se skládá ze série šesti bojů, v
modeluje podle lokálního terénu na globální
mapě. Zde již máme kolem sebe svoje vojáky a každém kole proti sobě stojí několik družstev.
druhy. Bitvy jsou zpracované velice povedeně. Postupným proclíváním se dojde až k boji jeden
Hrajeme stále jen za svoji postavu, zbytek na jednoho. Vítěz bere vše. Více v oblasti TRIKY
a TIPY. Turnaje navíc občas doprovází slavnost.
řídí PC, máme však možnost své khorty řídit
pomocí příkazů, které vyvoláme klávesami F1F4. Možnosti příkazů je mnoho, přesto
SLAVNOST
upotřebíme hlavně STÁT/ZA MNOU/ÚTOK.
Slavnost je událost, během které se na hrad
Vojsko je automaticky děleno na pěchotu, ve městě sjede spousta lordů, jsou zde i dámy. Je
střelce a jízdu - každou skupinu můžeme ovládat to skvělá příležitost, jak si nahnat plusové body.
zvlášť. Je však možno si v oknu družiny vytvořit
Město je samozřejmě také místem,kde lze
vlastní skupinu (třeba tělesnou stráž, jenž vás
nakoupit nové vybavení či zpeněžit kořist. V
bude následovat).
ulicích každého města lze ještě nalézt Cechmistra
Způsob boje také záleží na tom, jde-li o
- viz TIPY a TRIKY.
šarvátky v poli, obléhání města/hradu či naopak
V této fázi již tedy máme menší vojsko a
obranu.
splnili jsme mnoho úkolů, s rostoucí reputací se
Boje jsou tedy opravdu velmi kvalitní,
nakonec objeví úkol přidat se k jednomu z
závisí však hodně na nastavení inteligence a
království jako žoldák. Tento status je velmi
rychlosti boje, jenž ovládáme v menu. Pokud
výhodný. Neboť z něho lze později bez postihu
necháme nastavení na normálu, hra je velmi
vycouvat a přináší pravidelný příjem. Naproti lení
realistická, nicméně může se stát, že bitvu ukončí přísaze, která vám dá status šlechtice, dostaneme
jeden dobře mířený zásah kopím do vašich zad, či i vlastní erb a samozřejmě nějaké léno (většinou
dobře mířený šíp, jenž chytíte mezi oči (dobrá
jen vesnici, ale někdy i hrad, vyjímečně město).
helma nutnost!).
Bohužel po zisku titulu může hra začít upadat do
stereotipu.
Pro takové chvíle je možno zradit krále a
MĚSTA, HRADY A VESNICE
odpřísáhnout věrnost jednomu z tzv.
Na globální mapě lze také kromě vesnic
dále navštěvovat města a hrady. Hrady bohužel právoplatných panovníků - to jsou NPC, které lze
slouží jen jako místo, kde se lze setkat s lordem, občas nalézt různě po trůních sálech ve městech.
Každý představuje "regulérního" vládce jedné z
pokud zde pobývá, jinak žádné možnosti.
Popřípadě se můžete pokusit vysvobodit frakcí, tvrdící, že mu současný vládce trůn
uzurpoval. Jak asi tušíte, bude vaším cílem dostat
vězně. Vesnice, jak bylo naznačeno, slouží
ho na trůn. Případně, je možno založit své vlastní
převážně k verbování branců. Dále zde lze
nakoupit jídlo (pouze jídlo) či přímo živé stádo království. Tato funkce však není příliš dobře
dobytka. V každé vesnici se také nachází střešina, řešena a hra se pak stává velmi zle hratelnou z
důvodu bugů a nepřehlednosti.
u něhož lze občas přijmou úkoly. Ty nebývají
Nakonec lze na internetu nalézt mnoho
moc dobře ohodnocené, ale některé mohou
fandovských módů. Je jich opravdu hodně.
značně vylepšit ČEST.
Bohužel češtiny povětšinou nejsou.s
Naproti tomu město poskytuje spoustu
příležitostí. Nejdeme zde hospodu, vníž lze
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Zhodnocení hry očima Kaisera

Kaiser
Hry

* Rhodokové také mnoho jízdy nepobrali,
zato jako střelci a obránci jsou bezkonkurenční, v
otevřeném poli proti kavalérii ale nemají šanci,
patří na hradby, kde mohou nepřítele ostřelovat, k
průlomu se ale hodí silnější jednotky
* pokud hrozí vyrovnaná bitva, ve které
máte spojence, nestyďte se zadržet své muže, ať v
první vlně padnou cizí vojáci, vaše čerstvé síly se
pak mohou vrhnout na zraněné a roztříštěné
nepřátele
* vždy se snažte nechat své muže v první
vlně útoku kus za sebou, odvedete palbu a
pozornost nepřítele, jehož šiky pak vaše vojsko
snadněji prolomí, nenechte se ale srazit z koně
pokud nemáte v dosahu žádné společníky, to by
byl velmi rychlý konec
* plánujete-li v poli obranu a máte možnost
- vždy se přesuňte na kopec
* Saranidská pěchota za moc nestojí,
všechny vojáky trenujte buďto na jezdce - později
mamlůci či na střelce - mistrovské střelce
* máte-li štít na zádech, a během boje si
najdete další, můžete mít štíty dva, jeden v ruce a
druhý právě na zádech, předek pak můžete
chránit a zároveň máte pokryta záda prorti šípům,
ne však zbraním

+ hra je skvěle hratelná, dokáže pohltit na mnoho
hodin, RPG systém a získávání reputace oddaluje
pocit nudy
+ úchvatné boje v poli, dokonalá jízda a boj v
sedle, skvělá lukostřelba
+ obrovský svět, spousta království, neustálé
války a přesývání poměru sil
+ dokonale propracovaný boj s mečem (směr
ovládáte myší)
+ interakce s ostatními lordy a dámami
+ vlastní družina a hrdinové
+ turnaje
+ realistický svět, pohyb na globální mapě,
banditi, kupci atd.
+ hra běží i na slabších PC velmi dobře
+ hudba
+ mnoho fanouškovských modů (z dob svatých či
napoleonských válek atd.)
- příliš mnoho stereotipu, opakující se úkoly
- patrně chyby v češtině, občas chyby v
rozhovorech (po té, co lordovi pomůžete v bitvě,
vám oznámí, že vás rozdrtí, pokud s ním chcete
bojovat, i když hrajete za muže, osloví vás občas
jako ženu, atd.)
- nedotáhnutá možnost vlastního království,
spousta bugů v tomto směru
Ekonomika
- při obléhání hradů občas AI vyvádí psí kusy
* účastněte se všech turnajů na které
- při turnajích lze jezdce snadno nalákat do zdi
narazíte - nevynechávejte hostiny - sázejte vždy
maximální částku, hru si vždy uložte, nehrajete-li
takříkajíc "tvrdě poctivě"
TIPY a TRIKY
* nejvýnosnější je bezpochyby rabování
vesnic, dobré je vybrat si vesnice národa, za který
Boj
* Khergiti jsou bezkonkurenční střelci na vás nebaví hrát, neboť mnoho branců později
koních, to může způsobit zbytečné ztráty, neboť nenaberete, hodí se skill péče o zásoby a
kořistnictví
je vaše armáda musí nahánět, snažte se omezit
* berte do zajetí lordy, nezískáte sice čest,
bitvy v poli, dobrou taktikou je nalákat je na sebe
tak, že drancujete jejich vesnice - zapojí se jako ale zato časem přijde pár tisíc za jejich svobodu
* občas povyšte charisma a skill velení,
pěší obrana po bok vesničanů, zatímco vám jízda
nejen, že ušetříte na žoldu - také navýšíte
zůstane na koních
* Nordi nemají jízdu už vůbec, dokonce ani maximální kapacitu své armády
lordi, máte li v družině jízdní střelce, nechte
zbytek stát v povzdálí a s jezdci je pěkně svižně
objíždějte a kropte střelivem, naopak Nordi se
skvěle hodí na hradby
DFT No.6 | říjen 2014
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Družina
* hrdiny vybírejte tak aby se navzájem
snášeli, jinak časem jeden z rozhádané dvojice
stejně odejde, viz SOUHRNÝ PŘEHLED
HRDINŮ
* ne každý hrdina schvaluje drancování
vesnic, viz SOUHRNÝ PŘEHLED HRDINŮ
* hrdinové se mohou stejně jako vy učit
schopnostem, osobní schopnosti jim pomohou v
boji zatímco schopnosti družiny se pozitivně
projeví na celé vaší kumpanii, mezi tyto
dovednosti patří hledání cest, stopování, léčení,
cvičitelství, obchodování atd. je vhodné si
předem rozvrhnout který hrdina se bude na co
specializovat, hlavně pak který zastoupí
schopnosti vyžadující inteligenci a který ty jenž
vyžadují obratnost, osobně preferuji dva
"inteligenty" (spousta schpností pro jednoho moc)
jednoho obratného (může být zároveň s
dovednostmi skvělý lučištník) a zbytek bojovníci
* velitelské schopnosti u ostatních hrdinů
jsou vám na nic, pokud tedy neplánujete
dalekosáhle dopředu, stím že jednou ve vlastním
království učiníte z onoho hrdiny lorda, pak by se
mu charismat a skill velení mohl hodit ale jinak
opravdu ne
* cvičte si vojsko od branců po elitu - jsou
většinou v konečné fázy levnější než žoldáci z
hospod, ti se hodí potřebujete li rychle doplnit
velkou sílu
* hrdina se schopností trenér přidává každý
den družině zkušenosti, velmi výhodné, hledání
cest zase urychlý přesuny považuji tyto dvě
schopnosti za nejdůležitější v začátku a důležité i
poté

Kaiser
Hry

rozsahu 30-150 vojáků na bojišti, pokud se bitvy
účastní více vojska, přicházejí během boje posily,
záleží na vás, ovšem pokud chcete snadněji dobýt
hrad, je vhodné nastavit jen 30 - slabší obrana
hradeb lépe prorazíte
* na začátku hry si vyberete chcete li
automatický save či možnost normálně ukládat
hru - doporučuji vlastní ukládání, už jen pro
možnost ukládat do více pozic
* doporučuji zatrhnout všechna hlášení a
zobrazování (jmen, zkušeností, ztrát atd.) vyjma
směru útoku

Úkoly
* úkol doručit zprávu je jeden z
nejsnadnějších úkolů, navíc vám přidá kladné
body u obou zůčastněných lordů
* úkol osvobodit vězně, patří k
obtížnějším, zato je skvěle odměněn penězi i
kladnými body, mohou ho zadat i dámy u dvora
* úkol přivést zajatce nedoporučuji plnit, je
velmi obtížné získat do zajetí konkrétní typ
jednotek, nadrujou stranu na splnšní je devadesát
dní, za tu dobu je téměř 100% šance na vyhlášení
míru a zrušení úkolu čímž nepřijdete o body
odmítnutím ani nesplněním, nutný skill vězeňský
managament
* úkol zajmout a přivést lorda je naopak
velmi výhodný, přináší spoustu kladných bodů a
peněz, nutný skill vězeňský managament
* úkoly od cechmistra (doprovodit
karavanu, dobytek) se nevyplatí plnit pokud vám
nejde o popularitu naopak (sjednání míru) je
nejvýnosnější úkol ve hře, byď trochu obtížný můj typ je pokusit se jednoho z lordů zajmout a
druhého přesvědčit/uplatit
Nastavení hry a obtížnosti
* úkol najít a zničit doupě banditů se
* máte li problémy v osobních soubojích, vyplatí přijímat hlavně v poušti - dopě se lehko
patrně "nestíháte" - zkuste snížit rychlost boje
hledá a snadno se i ničí
* bojová AU ovlivní celkovou inteligenci
* úkol sledovat špeha banditů se nevyplatí,
jednotek, pamatujte ale že nejen soupeř zhloupne velmi těžko se plní
* zranění hráče potažmo i celé skupiny lze
* úkol při němž zapůjčíte jinému lordovi
snížit - zásahy vám budou odebírat mnohem
svého hrdinu pořádně zvažte, případně si uložte
méně HP, ovšem kouzlo hry silně utrpí, naštěstí hru - pokud pochází z cizí frakce a vypukne mezi
ani tak bez slušné taktiky čtyřnásobnou přesilu vámi válkla hrdinu už neuvidíte
rozhodně nezválcujete
* lze také nastavit velikost bitev a to v
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Turnaj
* pokud proti sobě stojí více týmu, vyčkejte
až se na vzájem pobijí, dejte si ale pozor aby proti
vám nakonec nestálo například pět protivníků
* pamatujte že pokud v prvních dvou
kolech pošlete k zemi alespoň dva protivníky
postupujete dál i pokud vás v onom kole omráčí,
v dalších kolech musíte omráčit alespoň tři
* pokud na začátku boje nedostanete koně
či meč, pokuste se je ukořistit od padlích jednotek
* máte li jako zbraň kopí nenechte se srazit
z koně, kopí je jako zbraň pěšáka velmi těžko
použitelné
* pokud dojde k nejhoršímu, to je že jste
jeden na jednoho přičemž máte luk a on štít,
snažte se střílet na nohy, patrně i tak prohrajete
ale naděje je větší než se bezvýsledně snažit zničit
štít

DFT No.6 | říjen 2014
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Hry

Souhrný přehled hrdinů
Dovolil jsem si pro vás připravit ideální
hrdiny do vaší skupiny. Všichni ignorují
drancování, přepadání zkrátka veškeré podlé
skutky vyjma ústupů z boje. Hrdinové si
navzájem nevadí, naopak.
Nizar - bojovník
Rolf - bojovník
Matylda - bojovník
Borcha - lukostřelec / skill kořistnictvý
Lezalit - skill cvičitel/léčitel/hledání cest a
zbytek skillů jenž vyžadují inteligenci
Artimener - skill stavitel/léčitel a zájladní
obchodovánís
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Darkenius
Hry

by Darkenius

Tato středověká strategie mě chytla na
vedlejšího konkurenta dosti liší. Sice nemůžete
střední škole. Jeden můj spolužák ji o přestávkách bojovat na moři, ale to nevadí.
hrál, a tak jsem to od něj odkoukal. Sice mě více
chytla Crusaders, ale rozhodl jsem se, že vám
Po dlouhém loadingu, při kterém hraje
nejprve napíšu o prvním díle.
epický chorál, shlédnete dosti parádní video a pak
následuje hlavní menu.
Spousta lidí porovnává tuto hru s Age of
Empires. Já osobně jsem AoE moc nehrál. Sice se
mi líbila, ale ne tolik jako Stronghold, který se od
DFT No.6 | říjen 2014
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Máte na výběr ze 3 modů:
-Bojový
-Ekonomický
-Mapový editor.
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V Bojovém modu je:
-Vojenská kampan, kde je celkem 21 úkolů a kde
musíte plnit zadání.
-Siege, kde můžete si vybrat specifický hrad,
který chcete dobýt nebo ubránit.
-Invasion, kde plníte šílené zadání.
-Multiplayer, ve kterém můžete hrát protiostatním
hráčům.
V Ekonomickém modu je:
-Ekonomická kampan, kde je celkem 5 úkolů a
kde musíte splnit zadání.
-Ekonomické mise, kde plníte šílené zadání.
(např. upeč 1000 chlebů a vydělej 10000 zlatých)
-Free Build, kde prostě jen stavíte a nikdo vás
neruší.
V Mapovém editoru můžete:
-Vytvořit mapu pro Stand-Alone mise.
-Vytvořit mapu pro Siege dobývání či ofenzívu
-Vytvořit mapu pro Multiplayer
A ted' k samotné hře. Vaším cílem je dobýt
protivníka a to tak, že zabijete jeho krále, který
sídlí na svém hradě.
Máte k dispozici:
Hrad - Zde sídlí váš král. Dobré místo pro
usídlení vašich vojáků, pokud je království pod
útokem. Zde leží vaše pokladnice a také je zde
shromaždiště nezaměstnaných obyvatel.
Spižírna - Sklad jídla, které je důležité pro vaše
obyvatele a jejich růst.
Plocha pro sklad materiálu - Čím větší plocha,
tím víc lze toho uskladnit.
Tržnice - Kde kupujete a prodáváte suroviny.
Chatrč - Až 8 lidí se vleze do jedné chatrče,
důležitá pro růst obyvatel.
Kasárna - Kde si tvoříte svou armádu.
Sklad pro zbraně - Aby měli řemeslníci co
skladovat.
DFT No.6 | říjen 2014
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Kaple, Kostel a Katedrála - Pro šíření víry.
Katedrála vám umožnuje vytvořit mnichy, boží
bojovníky.
Farmy - Můžete pěstovat sýr, jablko a obilí a
ječmen.
Pekárna a mlýn - Zde se zpracovává chleba.
Pivnice - V ní se zpracovává pivo.
Hospoda - Co by to bylo za království bez
hospody? Důležitá pro růst a popularitu obyvatel.
Chajda lovce - Jeho účelem je lovit zvěř a
obstarat maso pro obyvatele.
Chajda dřevorubce - Jeho účelem je kácet stromy
a obstarat dřevo pro obyvatele. Jeho IQ je tak
trochu malé.
Bylinkářství - Aby lidé neumírali na nemoce.
Kamenolom - Zde se těží kámen.
Rudolom - Zde se těží ruda.
Řemeslnické domy - Ve kterých se tvoří luky,
samostříly, palcáty, meče a brnění.
Stáje pro koně - Až 8 koní se vleze do jedné stáje.
Inženýství - Odkud vaši inženýři tvoří katapulty,
beranidla a trojské věže.
Tunelářství - Odkud vaši kopáči tvoří tunely k
nepřátelským hradbám, které nadělají paseku.
Hradební věže - Čím větší, tím silnější. Lze na
nich postavit katapult, olejový kotlík nebo ohniště
pro střelbu ohnivých šípů.
Klece s válečnými psy - Když je vypustíte, tak
začíná rodeo, ale nezabíjejí jenom vaše nepřátele,
ale i vás.
Pasti - Pastičky s rozlitým olejem, nepřístupnou
řekou nebo bodáky.
A mnohem víc...
Základem vašeho funkčního království je:
1. Spokojenost obyvatel
2. Dostatek jídla a těžby surovin
3. Opevnění s lučištníky na hradbách a věžích
4. Záložní armáda pro případ, že by nepřátelské
vojsko zdevastovalo vaše hradby
Spokojenosti obyvatel dosáhnete tak, že
budou mít neustále co jíst a co pít tj. dostatek
hospod, spoustu soch, atrakcí a zahrad.
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Máte dvě karmy - dobrou a špatnou. Ta
dobrá je, že jste milý a hodný král a rozmazlujete
své obyvatele. Ta špatná, že jste zlý a ukrutný a
mučíte své obyvatele. Popularita obyvatel má vliv
na typu karmy, tzn. když je karma špatná,
obyvatelé jsou nespokojení a mají strach.

Darkenius
Hry

Celkově:
+ skvělá strategie, bitvy vypadají velice reálně
+ pěkná grafika
+ dlouhé hodiny hraní
+ nespočet možností

V ostatních strategiích peníze těžíte, kdežto - neumožnuje bitvy na mořích
tady je vyděláváte pomocí daně, kterou vám platí - AI dřevorubců je někdy bugy
obyvatelé. Čím vyšší daně, tím menší spokojenost - můžete se na ní stát závislí (jako já, hehe)s
obyvatel. Pokud je popularita v kritickém stavu a
obyvatelé od vás odchází, musíte obětovat svou
pokladnici, aby k vám znovu přišli.
U každého modu či kampaně si můžete
nastavit libovolnou obtížnost.
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„Počula si to?“ spýtal sa vystrašene, akoby
vedel, že je jasné, že ten odporný škrekot nemohla
prepočuť, aj napriek značnej snahe podriadiť sa
jeho telu, prirážaniu a všetkým ostatným
pohybom.
„Myslím, že to išlo zdola, ale možno by
bolo lepšie ostať tu. Stále mám v živej pamäti
piatok....“
Sarah vedela, že tam ten zvuk, to niečo
veľké, nemohlo byť zavinené len tak a že sa niečo
deje.
Ale aj napriek tomu sa stále snažila
nevšímať si tú možnú hrozbu, ktorá prichádzala z
dola, nejako to prehliadnuť, oddialiť sa od celého
sveta a na ten zvuk zabudnúť.
Vždycky keď spolu súložili aspoň na
chvíľu, dokázala zabudnúť na to, čo sa deje okolo
a utiecť od všetkých problémov.
Jediné, čo vtedy chcela bolo oddať sa jemu,
byť na ňom závislá, nechať sa ním viesť, tak
oddane a láskyplne priam až choro... Ale Miloš
bol stále nejaký zamyslený musel sa pozrieť čo sa
stalo...
„Ostaň tu! Keď zistím, čo to je, tak sa
vrátim a ak sa náhodou nevrátim, tie tvoje
DFT No.6 | říjen 2014

obliečky sa mi nikdy nepáčili." uškrnul sa a pozrel
sa takým typickým pohľadom s jemným
úsmevom, ako keď ju niečím pobúril, ale vedel,
že ona ho má až príliš rada nato, aby sa dokázala
hnevať...
Ako kráčal z povaly po strmých schodoch
dole, mal na sebe flanelovú košelu a hnedé
nohavice, ktoré si v rýchlosti nestihol ani poriadne
pripnúť a kým zišiel dole, mal ako by povedala
stará mama z dediny, keď uvidí nejakého
puberťáka nosiť nohavice tak nízko, až je to
pohoršujúce aj pre ľudí z vykričaných ulíc, „
zadok na kolenách“.
Ona mala len jemne rozopnutú bielu blúzku
a pod ňou čiernu podprsenku, jednu z tých, ktoré
sa dajú vidieť aj normálne, lebo sa zapínajú na
krku. Dole mala iba nohavičky, ktoré si
prekrývala rukou, akoby sa hanbila pred niekým,
kto tam sedí vedľa nej a díva sa na ňu...
Celá netrpezlivá sa stále dívala na schody,
čo šli dole z povaly, akoby predvídala, že bude
počuť ďalší hrozný rev a volanie o pomoc a bude
musieť brať nohy na ramená.
Miloš zišiel najprv do obývačky starého
domu, tam ale nenašiel nikoho a tak prvé, čo ho
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napadlo, bola kuchyňa...
Takmer sa hlúpo spýtal - „Je tu niekto?“, ale
došlo mu, že ten nezvaný hosť sa asi neozve:
„Som pri kredenci, dáš si sendvič?“ Keď sa
trochu nahol ku kuchyni, zistil, že možno ani
nebol ďaleko od pravdy.
„Prepáč, bol som hladný a nebolo kam
inam ísť... No a keďže som bol na blízko...“
pousmial sa Martin a dal mu do ruky kafé, ktoré
pôvodne robil pre seba, aby ho aspoň trochu
upokojil...
„Mohol si zavolať, aspoň by som ti otvoril
a prichystal hosťovskú izbu...“ odvetil Miloš a
odpil si z toho kafé, ktoré mu brat strčil do ruky
okolo druhej ráno.
Napriek tomu sa mu to povzbudenie
hodilo, keďže už okolo piatej skoro zaspal za
volantom pri ceste domov z práce a Sarah
vyzerala dosť nabudená, čož po dlhšom čase
chcel využiť.
„Nechcel som ťa rušiť, keď som prišiel k
bráne všimol som si jej malé zelené auto, ktoré
svieti dokonca aj cez noc.
No a tak ma napadlo, že by to nebolo
prvýkrát, čo som prišiel radšej bez ohlásenia...“
znovu sa pousmial a pokúsil sa sadnúť si, ale
nejako mu to nešlo.
„Bolí ťa zadok?“, spýtal sa Miloš, keď
uvidel Martina, ktorý sa po prvom dotyku svojho
zadku so stoličkou uškrnul a musel postaviť.
„No vlastne áno, keď som liezol cez
otvorené okno, spadol som na tvojho psa!“,
rozosmial sa Martin, ktorý napriek poraneniu a
okolnosti, že sa do bývalého domu starých
rodičov musel vkradnúť cez okno, vyzeral v
dobrej nálade: „Už som ti vravel, je to mačka a
nie, nie je to vtipné!“
Miloš nemal príliš rád, keď si z jeho mačky
robili srandu, ale musel to nejako znášať už
odkedy tú mačku našiel zranenú na ulici a bol až
príliš citlivý nato, aby ju tam nechal.
Potom sa nadýchol a pokračoval: „Tak to
bol ten škrekot?“ „No neviem či sa zľakol viac
ten malý medveď, alebo ja.
Každopádne tými obrovskými prackami mi
skoro odtrhol kúsok zo zadku,“ - chytil sa Martin
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za bolestivé miesto a vyceril zuby, asi aby
dokázal, že to naozaj bolí: „aj tak som už chcel tie
nohavice vyhodiť."
Potom, keď si lepšie Miloš všimol bratove
roztrhané nohavice a krvavé stopy po obrovských
mačacích labách na sedacom svale rozosmial sa,
ošetril mu to, šiel skontrolovať, či je už pán
Gaston z toho šoku v poriadku a nalial mu do
misky trochu mliečka.
„Mal som to asi nechať urobiť teba, možno
by sa menej hneval, keď naňho spadneš
nabudúce", potom mu hodil jeho tepláky, ktoré
nosí na doma a spýtal sa ho, či už vie niečo nové
o tých zmiznutiach.
Martin: „Nemám ani potuchy, ale podľa
mňa v tom majú prsti oni.“
„Stále veríš, že existujú?“ spýtal sa Miloš
Martina a udivene sa pozrel, akoby aj on už začal
trochu veriť, ale stále mu to prišlo ako totálna
blbosť...
„Vieš, že áno. Všetky fakty tomu
nasvedčujú, tie pravidelné zmiznutia, ornamenty
okolo miest činu a hlavne tie zvláštne listy....
nechcel si sa už vrátiť ku Sarah?“
„Máš pravdu, nejako v poslednej dobe na
ňu zabúdam, určite už tam čaká so svietnikom v
ruke a jej perfektnými nohami v bojovom
postoji,“ usmial sa a bežal za už naštvanou a
trochu netrpezlivou čiernovláskou, „ó a kebyže
niečo, cesnak a krucifix nájdeš v špajze!“
Pozrel sa na Martina, rozosmial sa a s
dobrým pocitom potom čo zotrel jeho teórie o
upíriom klane a trochu mu to aj vrátil za ten
neplánovaný príchod, sa vrátil za Sarah.
Keď vyšiel hore, na veľké prekvapenie už
spala s perinou medzi nohami cez celú posteľ.
Mala náročný deň a zrejme miesto napätého
čakania na Miloša, radšej počúvala čo sa dole
deje, možno aj s tým svietnikom v ruke.
Martinov prízvuk a hlasné rozprávanie aj o
druhej v noci sa nedali nespoznať a určite keď
počula, že je to len potrhlý brat jej milenca, si v
pokoji ľahla do postele a oddala sa snom...
Milošovi sa podarilo nejako si ľahnúť
vedľa nej, napriek tomu že zaberala celú posteľ
na povale, ktorú používali na podobné hrátky
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zrejme ešte jeho starí rodičia a v ktorej keď bol
malý mal viac-menej viac zážitkov ako teraz.
Bolo to keď ich s Martinom obaja bratia
chodili navštevovať cez prázdniny na dedinu a
priviedol si nejaké milé dievča zo susedstva.
Kým obaja boli niekde vzadu na záhrade a
ani si nevšimli, že ich vnuk je doma, a že dokonca
má aj návštevu, on poctivo získaval platné
životné skúsenosti...
Čo sa týka Martina, bol vtedy ešte dieťa a
pokiaľ nemohol otravovať staršieho brata,
väčšinou sa kamarátil s nejakými deťmi a na hral
futbal na miestnom ihrisku.
Miloš napriek tomu že sa po zistení že ide
iba o jeho brata upokojil, nezažmúril oka.
Tá káva bola jednak príliš silná nato aby
dokázal len tak zaspať, ale na druhú stranu príliš
slabá, aby ho dokázala úplne zobudiť.
Keď ležal neustále mu po hlavne chodili
myšlienky, či je možné že či teória jeho brata je
aspoň trochu reálna...
Miloš bol presvedčený už od detstva, že
teórie jeho brata sú mimo misu a že podobné veci
neexistujú, ale čo ak?
Jeho brat Martin bol agent na miestnom
oddelení pre zvláštne prípady, kde ho však
preradili na, dá sa povedať, sekretárku pre svojich
bývalých kolegov.
Nebol tak úplne sekretár, iba vyplňoval
papiere o prípadoch, ale do prípadov zasahovať
priamo nemohol.
Pravda, bol najlepší z nich, ale kvôli tým
svojím teóriam, pripomínajúcim Akty X, dosť
riskoval a to sa mu stalo osudným aj teraz.
Jeho šéf ho mal z „neznámych“ príčin dosť
v krku a potom čo riskoval život kvôli svojim
teóriam s upírmi, nemal problém ho nechať
preradiť...
Neznámým v úvodzovkách, keďže každý
vedel, prečo Milošovho brata neznáša.
Bol mladý, vysoký, zábavný, trochu
zvláštny, ale napriek tomu, bol to ten typický
dobrodružný typ, ktorý majú rady ženy a s ktorým
by chceli na chvíľu uniknúť na neznámy ostrov a
tráviť tam celé dni a noci.
Bol tiež veľmi úspešný a kým všetci ostatní
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museli na podobnú pozíciu, ako mal on, čakať
roky, Martin sa tam prepracoval prakticky
okamžite.
To ho desilo... Bol sotva raz taký mladší
ako on, ale už bol tak vysoko, ako on za polku
kariéry.
Je ale vážne možné, že by za tými všetkými
zmiznutiami bola predsalen tajná organizácia,
stará ako ľudstvo samo?
Bol veriaci katolík, do kostola mu to
časovo nie vždy vychádzalo, ale čo sa týka
modlitby, našiel si čas vždycky. Vôbec mu nešlo
do hlavy, že by nejaké podobné bytosti vôbec
mohli jestvovať....
Odrazu si všimol, že sa Sarah otočila,
trochu nadvihla a spýtala sa: „Si hore?“. Pravda,
potom čo sa prebudila a našla konečne normálnu
polohu v posteli...
„Nejako sa mi nedá spať.“, povedal Miloš a
nechal plavovlásku nech pokračuje so svojími
netrpezlivými otázkami.
„A čo Martin, čo tu chcel?“
Miloš: „Nemal cez noc kde prespať a
spomenul si, že tu niekde žije jeho brat,“ ironicky
povedal a kým sa díval na plafón, Sarah
pokračovala: „A čo tie zvuky?“
Miloš: „Keď preliezal okno, údajne, lebo
nás nechcel rušiť, spadol na pána Gastona...“
Potom sa Sarah rozosmiala a povedala: „Tá
tvoja mačka, raz niekoho naozaj zožerie.“ Potom
sa upokojila, a znova zaspala...
1.Deň
Na oddelení pre zvláštne prípady, 12:25
miestneho času.
„Takže zistili ste niečo nové o tom
prípade?“ pozrel sa inšpektor na svojho nového
agenta, ktorý by mal byť potom prechádzajúcom
jeho nová nádej, ktorá mu konečne na celú vec
poskytne logické vyústenie.
„Zatiaľ nie pane, ale možno je to nejaký
sériový vrah.“
Namrzúrený šéf okamžite buchol po stole a
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spustil: „Takto polemizovať dokážem aj ja, chce
to fakty! Kurníka, buď začnete, alebo si môžete
hľadať miesto niekde v knižnici!“, povedal a
zapálil si, jak by povedali bratia Češi, doutník.
„Pozrite, robím tu už 25 rokov a nenechám
si to tu všetko zničiť kvôli nejakým hlúpým
teóriam o upíroch. Každý vie, že podobné veci sú
len fantas-magória a ten, kto tie vraždy spôsobil,
sa teraz dobre na nás zabáva!“
Jediné, načo sa vtedy ulízaný, v obleku
dobre vyzerajúci mladý muž zmohol, bolo len
tiché mlčanie a počúvanie nekonečných
prednášok jeho nového nadriadeného.
Ten zrejme už začal hovoriť dookola o tom
istom, ale nepripúšťal si to, lebo sa bál, že sa to
stane na starobu aj jemu.
Nakoniec sa zmohol len nato, že sa
ospravedlnil a odišiel sa napiť vody, a umyť si
tvár na záchode.
Podíval se do zrcadla a viděl svou tvář. Pak
čirou náhodou začalo blikat světlo a odraz v
zrcadle se začal podivuhodně přetvářet jako
starodávná mozaika, kterou se dalo skládat
kousek po kousku.
Nakonec se vše vrátilo do normálu a mladý
detektiv se vrátil zpět do své kanceláře doufajíc,
že to byla jen jeho představa.
"Danieli, nesu ti dopis." Ozvala se
sekretářka, která držela v ruce nažloutlou obálku,
kterou položila na stůl.
"Co je to?" zeptal se Daniel.
"To netuším, zrovna to dneska přišlo. Asi to
bude pozvánka na přivítací večírek." Odpověděla
sekretářka.
"Od šéfa to asi nebude." Zavtipkoval a
pomalu začal otevírat obálku, zatímco sekretářka
odešla do své pracovny.
V dopise stálo: "Pokud tohle čteš, tak
zřejmě chápeš, že jsem si tě označil. Budu tě
sledovat a až to nebudeš čekat, tak tě vysaju."
Daniel nevěděl, co si o tom dopise má
myslet. Je to nějaký vtípek? Nebo výhružka?
Nechtěl na to ani pomyslet. Pokrčil papír a hodil
ho do koše.
Z půdy se zase ozývaly vzdychavé zvuky.
"To už zase mají orgie?" zeptala se Cassie
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Martina.
"Zvykneš si. "Odvětil Martin.
Najednou se ozval rychlý dupot ze schodů
a panické rozdýchávání běhu. Miloš nebyl zrovna
v kondici: "Průser, praskla nám guma!"
"Cože? Děláš si srandu?" Martin byl v
šoku. Takový trapas od Miloše nečekal. Ale viděl,
že Cassie to docela pobavilo.
"A máte tu pilulku po oplodnění?" Zeptala
se.
"Snad jo. Někde v kredenci by tu měla
být." Odpověděl nejistě Miloš.
"Á tady je mrška jedna!" Ozval se radostně,
když našel tabletky zapadlé v kredenci u rohu.
"Tak já zase mizím nahoru." Pousmál se.
"Doufám, že si příště dáš pozor, ty kanče!"
Upozornil ho Martin, ale Miloš ho už nevnímal.
"Tak, kde jsme to skončili?"
"Upíři." Zvážněla Cassie. "Ty víš, že já na
takové věci vlastně ani moc nevěřím." Odvětil
Martin. Pak chytl Cassie nenápadně za ruku a
díval se jí do očí. "Chtěl bych ti něco říct, už
dlouho to odkládám a vím, že na tom nejsem
zrovna nejlíp..."
Cassie vykulila oči a nedočkavě čekala, až
Martin řekne ty zásnubní slova, ale v tom skočil
na stůl pan Gaston a zamnoukal, že chce mléko,
protože miska na zemi už byla prázdná.
"Pane Gastone, copak byste chtěl?
Mlíčko?" Cassie chytla kočku a dala ji ke stolu,
pak otevřela kredenc, z ní vytáhla džbán mléka a
nalila jej do prázdné misky. Pan Gaston už
netrpělivě jásal, až se napije mléka. Pak si Cassie
sedla zpět ke stolu a zeptala se: "Co jsi říkal?"
"Eh...vlastně nic." Začervenal se Martin.
"Tak já zas půjdu. Musím do knihovny."
"Už? Vždyt' jsme ani nedopili kávu."
"Tak ji dopijeme zítra." Pousmála se
Cassie.
"Zítra už nebude tak dobrá jako dnes."
Poznamenal Martin.
Ale to už Cassie nic nenamítala a mířila ke
dveřím. Pootevřela je a otočila se k Martinovi.
"Ještě se uvidíme." A zavřela za sebou.
Mezitím na půdě už pomalu praskala
postel. "Už toho nechme, nebo se pod námi

- 35 -

KDK

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

propadne postel a stejně už nemůžu, Sarah, mám
dost." Odvětil Miloš, kterého to už přestalo bavit,
protože viděl, že Sarah se už půl hodiny nudí.
"Jdu se osprchovat." Sprchu měli dole,
takže Miloš musel zase chodit po schodech, které
tak nesnáší, ale bylo to pro jeho dobro, jinak by
měl tak hroznou kondici, že by nevstal ani z
gauče u televize.
Po vodní očistce zašel v županu do
obyváku, sedl si na gauč a pustil si televizi.
Zrovna dávali jeho oblíbené zprávy, ve kterých
uváděli další oběti sériového vraha.
"Je známo, že celkový počet obětí vraha je
třicet a přibýají další. Vždy po nich zanechá
ornament ve tvaru pentagramu s pěticípou
hvězdou, který odkazuje na satanismus - rituál,
při kterém se obětuje na počest imaginárního
boha Satana."
"Prej Satan, to jsou ale žvásty..." Zasmál se
Miloš, který zprávy vnímal spíše jako komedii
než vážnou záležitost.
"Podle policie je vrah místní, protože místa
obětí se vyskytují v místním okolí. Proto
naléháme, abyste v noci nikam nechodili a raději
zůstali doma. Je to pro vaši bezpečnost. A nyní
další zpráva..."
"A to jsem se chtěl jít dneska opít." zasteskl
si Miloš.
Byla pouliční noc. A šlapka z místního baru
si šla do uličky zapálit cigaretu.
"Nemáš ještě jednu?" Zeptal se jí dost pohledný
mladík s ostrým šmrncovním výrazem ve tváři a
našpulenými rty, jakoby se pokoušel ji sbalit.
Vypadal elegantně. Měl na sobě černou
košili a tmavomodré džíny.
"Jasně fešáku, dej si." Podala mu jednu
cigaretu.
"Sakryš, nechala jsem zapalovač uvnitř."
"Nikam nechod', já mám." Vytáhl pomalu z
kapsy svůj zapalovač a zapálil dámě její cigáro.
"Pěkná noc." Řekl takovým francouzským
dojmem.
"Ale docela chladno." Odvětila šlapka,
která po krátkém uvážení dodala: "Ale lepší než
uvnitř, kde je tucet nadržených chlapů, co mě
chtějí vidět tančit u tyče."
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"To znám, jsem jedním z nich," zavtipkoval
mladík.
"Ty si ale vtipný," pousmála se šlapka.
"Nechceš si zatančit?" naléhal mladík.
"Tady?" Podivila se.
"Samozřejmě", dodal.
"No když jinak nedáš."
Ona ho objala kolem krku. On ji kolem
pasu. A začali tančit ploužák. Jak se mu dívala do
očí, tak zpozorovala, jak se mu mění čočky.
"Co to máš z očima?" Mladík se zazubil a
bylo jasně zřetelné, že má tesáky.
V tu ránu dostala šok a mladík ji neváhavě
kousl do krku a začal sát krev. Šlapka mu bušila
do zad, aby ji pustil, ale on nereagoval, pak
ztratila vědomí. Jakmile začala blednout, položil
ji na zem.
Ze zadní kapsy vytáhl sprej s červenou
barvou a začal kolem ní kreslit kruh. Pak ještě
doplnil pěticípou hvězdu, kterou kreslil přes ni.
Po dokončení svého díla se pousmál, udělal fotku
z mobilu a v klidu odešel.
Asi po několika sekundách se otevřely
dveře baru a kamarádky té šlapky šly hledat svou
kolegyni. Ozval se výkřik, když ji našly za
uličkou.

2. den
Na oddělení pro zvláštní případy, 10:00
místního času.
"To je strašné! Už 31 obětí a žádná stopa
po tom vrahovi! Já se z toho zblázním!" Vyšiloval
inspektor.
"Že ne? Náhodou jsem zjistil, kde bere to
sprejerské načiní, kterým vykonává ty rituály. Je
to u Sport Marketu, na Gregorově 14. Zdejší
obchodník toho muže jistě pozná." Upokojil
Daniel svého šéfa.
"Tak na co čekáme? Vyrážíme!" Naléhal
inspektor.
Oba nastoupili do svého služebního auta a
jeli si stodvacítkou po rovince směrem k tomu
obchodu, kde si vrah kupuje sprejerské potřeby.
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"Gregorova 13, tak kde je ten Sport
Market?", rozčiloval se inspektor. Byl to nerudný
chlapík a navíc mu tenhle případ už delší dobu
řádně lezl na mozek.
Daniel ho však měl celkem rád. Nerad by
se dočkal toho, aby staršího pána chytl infarkt.
Nicméně upozornit ho na takovou možnost, by
buďto srdeční příhodu spustilo ihned anebo by
Danielův nos utrpěl vážné škody.
"Jen klid. Někde tady to je." Prohlásil
klidně a zpomalil na třicet. "Á támhle, to vidím."
Všiml si konečně velkého nákupního střediska.
"Ten obchod je hned o ulici vzadu. Ovšem
zaparkovat musíme tady. Není tam parkoviště a já
se nikdy nenaučil podélně parkovat."
"Hlavně, že jezdíš stodvacet ve městě."
Vysmíval se inspektor, ale alespoň se uklidnil. "
Ta vaše generace je samé hrk hrk, ale efektivita
vám chybí." Liboval si staroch v dvojsmyslech.
Daniel konečně zaparkoval na parkovišti
před Marketem a oba vystoupili, načež se vydali k
obchodu.
Nakonec ho našli celkem snadno. Stál mezi
nonstopem a jakýmsi podchodem vedoucím bůh
ví kam. Celá ulice působila nevábně. V podchodu
se strkala skupinka mladých výrostků. Jeden z
nich něco řekl a pokynul hlavou směrem k jejich
dvojici.
"To se mi moc nelíbí." zamumlal Daniel,
když sledoval jak skupinka přechází silnici a míří
přímo k nim.
"Nejspíše chtějí cigáro." Předvídal
inspektor. To byl vcelku moudrý odhad. Patrně
vůdce skupiny se narovnal. Rukou posunul svoji
čepici s rovným kšiltem, zkřížil ruce na prsou.
Vyplivl žvýkačku Danielovi pod nohy a spustil.
"Čágo pracháči. Nemáte tam nějaké
cigáro?"
"Nekouřím." prohlásil Daniel kategoricky.
"Slečinka nekouří." Uculil se frajer. "A co
nějaký love, máme? Přece by jste nám nepůjčili
na jídlo, že ne?"
Daniel se zamračil. Tyhle výrostky
nesnášel, ale než stačil něco říci, inspektor se
chopil iniciativy. "Chlapečku, teď poslouchej.
Přestaň se naparovat. S tou idiotskou čepicí
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vypadáš jak buzík, což patrně seš, podle toho, jak
ses ošahával s kumpánama. Teď vypadni než ti jí
natáhnu, až uletíš za mámou!"
Frajer se začervenal, ale vzápětí vystartoval
"Dědku, já ti ukážu kdo uletí!" Pokusil se o
boxerský zásah, ale inspektor ho zkušeně odrazil
a přesnou ranou poslal k zemi. Ostatní se už
sunuli kupředu, když jim před nosem zamával
inspektor svojí služební devítkou.
"Ještě nějaký problém, magoři?" Otázal se
naštvaně. Problém nebyl. Banda i se svým
pokořeným vůdcem odtáhla podchodem.
"Chybí jim úcta.", prohlásil inspektor,
"Chtít cigáro, brát peníze, napadat lidi, to bylo
vždy. Ale plivat žvýkačku na chodník, to je
tragédie téhle doby!"
Vstoupili do obchodu. Byla to taková
obyčejná drogerie, kde bylo k dostání prakticky
vše. Za pultem dřepěl relativně mladý muž, který
ale evidentně nepěstoval žádný sport a sedavé
zaměstnání si na něm začínalo vybírat svoji daň.
"Přejete si?" otázal se.
Daniel začal vysvětlovat.
Martin připravoval večeři. Okupoval
Milošovo stavení už dost dlouho a musel se
trochu přičinit. Když ohřeje plechovky fazolí,
budou mít všichni radost.
Nahoře bylo nějaké podezřelé ticho. Až to
bylo podezřelé. Martin se nudil. Nuda už byla i v
práci. Většina lidí byla v terénu, jen on musel
obstarávat všechno papírování. Nerozuměl tomu.
Pravda, jeho názory byli trochu divočejší,
ale byl si jist, že jsou pravdivé. Bohužel jeho
nadřízení odpověděli takto.
Uslyšel vrzání schodů. Miloš přicházel.
"Copak, dneska žádné rodeo?" rýpnul si
hned Martin.
Miloš se zamračil. "Samozřejmě že ne.
Včera měla ten prášek. Pár dní nebude nic.",
pravil smutně, ale pak se usmál.
"No stejně už nemám na nic náladu.
Dneska to byla v krámu noční můra. Měl jsem
tam nějaké fízly."
"Nepovídej, fakt?"
"Jo, zajímali se o nějaké spreje. Jako kdyby
nebylo na světě nic důležitějšího než pár fracků,
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co občas počmárají nějakou..."
"COŽE?", zařval Martin, "Brácho ti byli od
nás! Vyšetřují ten případ ohledně těch zmizení!"
Miloš trochu zbledl. "Ale... já... nechápu, co mají
naše šmejdy z Číny společného s.. se zmizeními!"
"Právě těmi vašimi šmejdy, jak jim sám
říkáš, se pachatel vždy zvěční.", vysvětloval
Martin, "nastříká na zem pentagram."
"Tak proto chtěli vědět, kdo si to tam
kupuje. No obávám se, že jsem jim moc
nepomohl."
"Proč?"
"Pche, víš kolik lidí si to tam kupuje?
Vždyť víš, co je vzadu za čtvrť. Tam je to samý
feťák. Večer vylezou a neví co by dělali. Tohle je
jedna z jejich zábav. Zdi tam hrají všemi
barvami."
Vzápětí zmlkl, neboť po schodech
přicházela naštvaná Sára.

3. den
Na oddělení pro zvláštní případy, 18:00
místního času.
"Dobře, dobře. Takže co vlastně máme.
Hovno." Nadával už zase inspektor. "S tolika
popisy osob bychom rovnou mohli chodit od
domu k domu!", prskal a mával rukama, až mu
dvojitá brada poskakovala.
"Jen klid. Máme pár dobrých vodítek.",
uklidňoval Daniel. "Několik popisů vybočovalo z
řady."
"Co myslíš?" Zajímal se inspektor.
"Tak většina těch hejsků byli patrně jen
obyčejní sprejeři. Pak tam máme tu jednu holku."
"Hm, ta je celkem podezřelá. Říkal, že byla
co... demo?"
"Emo. To je jeden ze stylů dnešní
mládeže."
"To by mohlo být," zaradoval se inspektor.
"Nemyslím." Zavrtěl Daniel hlavou, "Emo
nemá nic společného s tím, co hledáme!"
"Hm, takže víme hovno. Dobře, kdo dál?"
DFT No.6 | říjen 2014
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"Ti dva bráchové. To je plodné."
"Proč?"
"Protože se před ním bavili, že půjdou do
Night Dreamu."
"To je zase co?"
"Noční klub.", pravil Daniel.
"Počkej, tam se stalo to poslední zmizení!
JEDEME!"
Zatímco se šel inspektor připravit, byl
Daniel na cestě k vozu. V podzemních garážích
bylo liduprázdno. Blížil se ke služebnímu vozu,
když zaslechl tiché kroky.
Otočil se, ale nikdo za ním nestál. Začíná
mi hrabat, pomyslel si. Nastoupil do vozu a vyjel
z garáží. Zaparkoval před budovou a čekal na
inspektora. Byl večer a slunce se pomalu sklánělo
k obzoru.
V autorádiu vyhrávala podivná písnička.
Daniel se do ní snažil zaposlouchat, ale nedokázal
identifikovat ani styl hudby natož autora. Trochu
zesílil volume a poslouchal dál.
Cítil se stále otupělejší. Náhle ho vytrhlo z
letargie zaťukání na okýnko. "ZTLUM SI TEN
KŘÁP!", zařval nějaký chlap z ulice.
Daniel si s hrůzou uvědomil, že poslouchá
nějaké děsivé vrzání. Že zesílil zvuk na
maximum. A co hůře. Že už je skoro tma.
Náhle dostal strach. Vyběhl z auta a zamířil
na oddělení. Inspektora našel jak napůl sedí,
napůl leží za stolem.
"Pane?", zkusil ho nejdříve probudit. Poté s
ním zatřásl.
Muž byl v pořádku. Pouze tvrdě spal.
Daniel si ale všiml otevřeného dopisu na stole.
Vzal ho do ruky a četl.
Tohle je poslední varování. Dnes jsem ho
jen uspal. Příště někdo zemře.
Daniel se roztřásl. Ten muž byl tady!
Uvnitř jejich oddělení. Náhle mu to došlo. Byl
tady, byl tedy zaznamenán. Celá budova měla
kamerový systém!
Už se chtěl zaradovat, když si všiml, že je
něco napsáno na druhé straně. Otočil tedy dopis,
byla tam adresa na internetovou stránku a pod tím
patrně rudým inkoustem napsáno:
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Jé je. Jak já se bavím.
Daniel ještě jednou marně pokusil
inspektora probudit. Zasedl proto za jeden ze
stolních počítačů a spustil prohlížeč Google
Chrome.
Poznal, že jde o adresu na Youtube. Zadal ji
tedy a chvilku počkal než se stránka načetla.
Video bylo velmi nekvalitní. Obraz byl
patrně pořízen v nějakém sklepě nebo garáži.
Daniel se podivil. Neboť si všiml, že video
má kolem 39000 shlédnutí. Náhle strnul.
Na videu se náhle objevila mladá žena.
Detaily se nedali rozeznat, ale seděla na zemi a
zdálo se, že je celá od krve. Nijak se nevzpouzela.
Daniela ihned napadlo, že musí být zdrogovaná.
Poté se výhled přesunul. V rohu místnosti
leželo několik postav. Bylo to hotové tratoliště
krve. Náhle se výhled sklopil k zemi. Ozval se
ženský výkřik a video zčernalo. Objevil se rudý
nápis.
Přijde další. Jak já se bavím.
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"Co to tam máš." Ozval se náhle rozespale
inspektor. "Měl jsi jít pro auto ne?"
"Máme problém šéfe.", pravil bledý Daniel.
"Máme velký problém."
Miloš seděl na gauči a sledoval noční
zprávy. Martin nyní diskutoval se Sárou o tom, že
fazole s konzervou nepatří do mikrovlnky. Pozdě.
Ta již nebyla mezi nimi. Nebo přesněji byla v
kontejneru i s fazolemi.
Zprávy byly celkem nuda. Pár bouraček.
Zastřelený prezident a zemětřesení o síle 12
stupňů Richterovy škály. Nic neobvyklého.
Náhle ale reportér oznámil horkou
aktualitu.
"Sáro, nechte toho a pojďte se podívat. Po
netu koluje nějaké brutální video."
Všichni tři pak jen s hrůzou sledovali, co
jim televize ukázala.
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Příběhy

TEM N Í M ÁGOVÉ:
STÍN Y B OH Ů
VI . V RÁJI TEM N OTY

by Aeternitas
Ještě dlouho jsme stáli nad propastí a
poněkud otupěle hleděli směrem dolů. Tak nějak
jsme doufali, že spatříme Darkenia, jak vylézá
nahoru, směje se na nás a poplácává nás nakonec
po rameni, ale nic z toho se nestalo. Darkenius
patrně navěky zmizel v hlubinách stolové hory.
Z naší velké výpravy jsme zbyli už jen tři.
Richie, Dyrian a já. Darkeniova smrt námi velmi
otřásla. Pořád jsem ji měl před očima. Jeho
podivný výraz, nehybné visící tělo a pak pád do
temnot. Zmizel tak rychle, propast ho pohltila.
Podobně dopadl i Kaiser. Dva z našich věrných
přátel sežráni zaživa temnými tvory stolové hory.
„Měli bychom odtud vypadnout,“ řekl
Richie.
„A nechat je tu?“ zamračil jsem se.
„Nechat tu co, dvě mrtvoly? Bez těch se
určitě obejdu!“ vyhrkl Richie.
„Byli to naši přátelé!“
„Byli, to je přesné, ale teď už nejsou, a
jestli budeme po nich hloupě pátrat, tak skončíme
úplně stejně!“ Richie byl velmi rozčilený.
Věděl jsem, že má pravdu, jen jsem si to
nechtěl připustit. Pro mě Kaiser i Darkenius
DFT No.6 | říjen 2014

pořád žili. Nemohli být mrtví. Jak by mohli?
Další den, jak se vrátíme domů, přijdou určitě
zpět na fórum. Nebo ne?
Podíval jsem se do temných hlubin před
námi. Bylo jasné, že i kdybychom se rozhodli se
vrátit, tak stále nemáme vyhráno. Pavoukovci byli
všude okolo a kdoví co ještě. Lézt sem dovnitř
byla opravdu šílenost.
Podíval jsem se na Dyriana: „Co ty si o
tom myslíš?“ zeptal jsem se.
Dyrian zachmuřeně pokýval hlavou.
„Bohužel nelze než souhlasit s Richiem, naši
kamarádi už pomoc nepotřebují,“ řekl, „zato my
ano.“
„Dobře tedy,“ vzdal jsem to, „vrátíme se na
povrch.“
„A pak?“ zeptal se Richie.
„Co myslíš tím pak?“
„Co potom? Vrátíme se domů?“
Viděl jsem na obou svých přátelích, že to
bylo přesně to, co chtěli. Pryč odtud, co nejdál od
stolových hor, temných hlubin a krvežíznivých
pavoukovců.
„Ano, pak se vrátíme domů,“ řekl jsem, a

- 40 -

Temní mágové: Stíny bohů VI.

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

bylo mi jasné, že Roraima pro nás navždy
zůstane tajemstvím.
***

Aeternitas
Příběhy

To byla skutečně dlouhá řeč na Dyriana.
Poplácal jsem oba po rameni. Víc nebylo třeba.
Každý jsme věděli, jaká je realita.
***

Trvalo to několik hodin a stále jsme
Opět jsme bloudili. Naše šance každou
bloudili podzemním labyrintem. Jakoby východ
minutou byly menší a menší. Zvuky pavoukovců
zůstal zakletý a my neznali to správné kouzlo.
Pavoukovci stále byli někde poblíž. Slyšeli zůstaly někde vzadu a my se ponořili hlouběji do
podzemního světa stolové hory. Pomalu bylo
jsme je běhat po stěnách jakoby z blízka, ale
jasné, že jdeme špatným směrem.
žádného jsme nespatřili.
Kolem nás bylo už jen ticho a zvuky našich
Po nějaké době nám došlo, že jsme zcela
ztratili orientaci. Už jsme neměli tušení, kudy ven kroků se rozléhaly do okolí. To celkově působilo
a kudy hlouběji do stolové hory. Zastavili jsme a velmi pochmurně a obávali jsme se, abychom na
sebe neupoutali pozornost nějakého neblahého
uvažovali co dál.
„To nevypadá dobře,“ poznamenal Dyrian, podzemního tvora.
Po nějaké době jsme opět zastavili. Jídla
„bloudíme tu už hodiny a pořád cesta ven nikde.“
„Ber to pozitivně,“ řekl jsem, „pořád jsme jsme měli dost, ale voda nám postupně docházela.
Tak nějak jsem počítal, že vodu budeme
na živu.“
doplňovat vždy cestou, ale zde, hluboko pod
Stáli jsme v menší jeskyni. Vedlo z ní
zemí, nebyla ani kapka. Stěny byly suché a
několik chodeb různými směry. Některé byly
vyprahlé. Taky zde bylo docela teplo, mnohem
příliš malé na to se jimi prodírat, některé zase
tepleji než na povrchu.
vedly buď příliš prudce nahoru nebo dolů.
Sedli jsme na zem. Moji přátelé vypadali
Připadalo mi, jako bychom se dostali do
velmi zkroušeně.
podivného labyrintu neskutečného světa. A při
„Aete, ty tvoje šílené výpravy,“ stěžoval si
tom odevšad šel cítit pach smrti.
Richie, „to byl ale nápad.“ Moc sil neměl. Bylo
„Jsou blízko,“ zašeptal Richie. Měl
na něm vidět krajní vyčerpání.
samozřejmě na mysli pavoukovce.
„Tak špatné to nebylo, dokud jsme
Chvilku jsme mlčeli a poslouchali.
nepotkali ty pavoukovce,“ poznamenal Dyrian.
Opravdu bylo slyšet podivné zvuky, jakoby se
„Vyspěte se, vezmu první hlídku,“ řekl
něco poblíž pohybovalo.
jsem. Ve skutečnosti jsem neměl chuť spát.
„Odtud se nikdy nedostaneme, Aete,“
Nebylo mi moc do smíchu. Věděl jsem, že naše
pokračoval Richie nešťastně.
parta už nikdy nebude jako dřív.
„To nemůžeš vědět,“ opáčil jsem.
Richie a Dyrian si lehli na zem a zavřeli
Richie na mě pohlédl. Jeho tvář vypadala
oči. Viděl jsem na nich, že jsou nervózní a měli
strašidelně ve svitu pochodně. Měli jsme jen
jednu zapálenou, abychom šetřili. Nechtěl jsem obavy, aby je něco nepěkného ve spánku
nepotkalo. Ubezpečil jsem je, že jsou v bezpečí,
skončit někde dole v úplné tmě. „Tím jsem si
což samozřejmě byla lež a oni to věděli, ale moje
jist,“ řekl.
„Dostanu nás odsud,“ zazubil jsem se na slova je aspoň trochu ukonejšila.
Seděl jsem a přemýšlel. Věděl jsem, že
něj trochu strojeně.
Richie vydal podivný skřehot. „Seš snad nesmím spát, i když jsme byli daleko od
kterýchkoliv potvor povrchu. Už po mnoho hodin
superman?“
jsme nepotkali vůbec nic živého a nepředpokládal
„Ne,“ řekl místo mě Dyrian, „ale on je
jsem, že se to jako zázrakem změní. Ale jistota
Aeternitas, a my ho budeme následovat až do
byla jistota.
konce. A jestli tu je cesta ven, věřím, že ji
Uběhla asi hodina, když tu mi přišlo, že
najdeme.“
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jsem něco zaslechl v tmavé chodbě, odkud jsme
přišli. Nebyl jsem si jist, tak jsem poslouchal a
zvuk se opakoval. Jakoby se něco blížilo
chodbou, ale nebylo to obvyklé klapaní nohou,
spíš něco jiného, jakoby zem praskala.
Nahlédl jsem s pochodní do chodby, ale v
dosahu světla nebyl žádný pohyb. Muselo to být
dál. Ale ovšem taky se mohl zvuk přenášet i
kilometry daleko.
Nebyl jsem si jist, jestli budit své přátele.
Pokud se něco skutečně blížilo, tak odpověď byla
jasná, ale taky to mohl být jen pohyb skály. Spali
zatím jen velmi málo a potřebovali si odpočinout.
Rozhodl jsem se tedy ještě vyčkat.
Zvuk se opět opakoval a teď zněl mnohem
blíž. Ať už to bylo cokoliv, blížilo se to k nám a
to docela rychle. Neváhal jsem tentokrát a
vzbudil své společníky.
Vstávali velmi neradi. Richie vypadal, že
se dokonce točí dokola.
„Jsme jakoby mě někdo praštil,“
vysvětloval.
„Co se děje?“ zeptal se Dyrian.
„Nejsem si jist,“ řekl jsem, „ale zdá se,
jakoby se něco blížilo.“
Oba měli dost rozumu, aby to nebrali na
lehkou váhu. Toto podzemí nám jasně ukázalo, že
nic zde se nemá brát na lehkou váhu.
„Je to podivný zvuk,“ konstatoval po chvíli
Richie.
Opět jsme nahlédli do chodby, ale vidět nic
nebylo.
„Nebylo by lepší radši pokračovat dál?“
navrhoval Dyrian, „ať už je to cokoliv, moc
nemám chuť to poznat.“
Zvuk už zněl jakoby zpoza rohu. Bylo to
jemné praskání a k tomu ještě další nevýrazné
zvuky.
Souhlasil jsem. Už z rychlosti, jakou se to
blížilo, bylo lepší okamžitě vyrazit. Rychle jsme
spěchali temnou chodbou. Odbočovalo z ní
několik chodbiček a my jen doufali, že
nenarazíme na slepý konec.
I když jsme šli dost svižně, ten zvuk
vypadal, jakoby nás sledoval a blížil se i tak. To
skutečně nevypadalo dobře.
Po nějaké době chodba ústila do malé
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jeskyně. Strop se ztrácel někde vzhůru a nebylo
ho vidět. Skála ale byla velmi hladká na to lézt
nahoru.
„Slepý konec!“ vykřikl Richie zoufale.
„Musíme se vrátit a najít jinou cestu,“ řekl
jsem.
„Vrátit se? Ale tam něco je?“ Richie byl
skutečně vyplašený.
„Nemáme na vybranou,“ vzdychl jsem,
„lepší než zde čekat.“
Richie chtěl ještě něco říct, ale já utnul
debatu. Bylo mi jasné, že jsme ztráceli čas. Něco
se blížilo naším směrem a my museli najít cestu
dřív, než nás to zcela odřízne. Odboček po cestě
bylo po víc, jen byla otázka, kdo je najde dřív.
Chodba se před námi nebezpečně točila.
Očekávali jsme tu nejhorší noční můru skoro za
každým rohem, ale zatím se před námi nic
neobjevilo. Nebylo jasné, jak daleko ten zvuk šel,
ale tušil jsem, že jsme byli našemu
pronásledovateli velmi blízko.
Věděl jsem, že první odbočka nebyla
daleko. A skutečně zanedlouho se před námi
objevila. Vedla někam prudce dolů. Nebyla to
moc dobrá cesta. Chodba byla úzká a strmá,
hrozilo, že se zřítíme, pokud si nedáme velký
pozor.
„Bylo by lepší najít lepší odbočku,“ řekl
jsem.
Když tu jsem ale spatřil podivnou věc dále
v chodbě. Světlo nesahalo příliš daleko, dál bylo
už šero a pak tma. A ta tma se hýbala směrem k
nám. Vypadalo to, jakoby se světlo krátilo a
krátilo.
„Co to proboha je?“ špitl Dyrian.
„To, co jsme nechtěli potkat,“ odpověděl
jsem, chytil jsem Richieho a Dyriana a vtlačil je
do postranní chodbičky. Už nebylo na vybranou,
museli jsme být rádi za každou možnost úniku.
Rychle jsme sestupovali strmou chodbou.
Kolem bylo množství rozeklaných balvanů a
popraskané skály. Zem byla členitá a museli jsme
dávat pozor při každém kroku.
„Jaké jsou šance, že to bude pokračovat dál
hlavní chodbou?“ poznamenal Richie.
Ukázal jsem za nás. Nebylo třeba slov.
Tma pokračovala za námi. To něco od nás nebylo
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dále než dvacet metrů. Nebylo to tak rychlé, jak
jsem si myslel, ale i tak se to blížilo. Vzdálenost
mezí námi se zmenšovala.
Chodba postupem času byla stále příkřejší.
Taky docela rychle rostla teplota. Měli jsme
docela problém normálně dýchat. Bylo tu
příšerně vedro a pot z nás lil proudem.
Ta věc byla ne více jak deset metrů za
námi. Skoro jsem se ji mohli dotknout. S tím, jak
se přiblížila, cítili jsme odporný zápach. Cokoliv
to bylo, bylo to živé a velmi nechutně páchnoucí.
Najednou chodba vyústila v obrovskou
jeskyni. Byla skutečně monumentální. Mohli
jsme to posoudit, protože zde nebyla tma. Velmi
hluboko, tak možná až sto padesát metrů níže,
bylo dno, zalité rozžhavenou lávou. Proudy páry
pomalu stoupaly vzhůru. Chodba ústila na malou
římsu, která jeskyni zvolna obepínala. Nevedla
ale daleko. Po několika desítkách metrů končila.
Strop byl taky extrémně vysoko s
množstvím tmavých koutů a šerých zákrut. Zdálo
se mi, že v některých koutech se něco hýbe, ale
taky mě mohly klamat smysly.
Vyšli jsme na římsu a došlo nám, že jsme
opět v pasti. Postoupili jsme až úplně na konec
římsy a pohlédli zpět. To, co se vyvalilo z chodby
bylo něco, co nikdo z nás nikdy nespatřil.
Vypadalo to jako obrovský červ, ale očividně to
bylo velmi tvárné a rychlo to měnilo tvary, takže
nás to mohlo následovat prakticky kamkoliv.
Odporně vypadající věc se rychle plazila
přímo k nám. Nebylo kam utéct, kam ustoupit.
Byli jsme na konci všech možností i sil. Bylo mi
jasné, že odtud se nedostaneme. Podíval jsem se
na své přátele a bylo mi jich líto. Byla to má
chyba, protože já je vedl a byl jsem to já, kdo
nesl zodpovědnost. Jakoby to hrálo nějakou roli.
Za pár vteřin z nás nebude nic než potrava pro
odpornou bestii z podzemí.
Nikdo z nás ani nedutal. Tak nějak mě
napadlo, jestli by nebylo lepší vrhnout se do lávy,
než být sežrán zaživa. Ale nebyl jsem tak smělý,
abych dobrovolně skočil na smrt. Místo toho smrt
přicházela za mnou a byla mnohem krutější.
Tak takhle skončí Temní mágové, napadlo
mě. Nezůstane nikdo, kdo by vyprávěl o našem
osudu. Prostě skočíme tady dole a tím skončí i
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Temní mágové. Neměl jsem z toho dobrý pocit,
ale mnohem horší byla myšlenka na beztvarého
tvora, který se valil rovnou k nám.
Cítil jsem, jak Dyrian a Richie mě drželi za
rameno. Trošku mě přišlo, že se schovávají za
mnou, ale to nebylo podstatné. Tvor už byl velmi
blízko. Jen pár metrů a bude u nás. Jen pár metrů
a bude konec. Bylo mi jasné, že meč mi je v
tomto případě zcela k ničemu. Tvor byl obrovský
a pořád se valil z chodby. Musel být desítky
metrů dlouhý.
Přímo před námi se zastavil a vydal
ukrutný skřehot. Bylo to, jako když zařve ďábel
ze samotných pekel. A teď to přijde, pomyslel
jsem si. Měl jsem nutkání zavřít oči, ale nějak to
nešlo.
Tak, a výprava Temných mágu skončila,
mihlo se mi hlavou. A můj život s ní. Jaká ironie.
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TEM N Í M ÁGOVÉ:
STÍN Y B OH Ů
Jak asi dopadne temná výprava za
tajemstvím stolových hor?

ROZH OVOR S
KOLÁČEM

Tentokrát nebude péct Koláč ale
Darkenius a zpovídá našeho pekaře
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KDK pokračuje i v příštím čísle
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Reklama

N ejtemnější kniha všech knih,
nejtemnější jádro Temných,
to o čem se jen šeptá.

Cesta N ejtemnějšího M ága
by
Werhard Samberg
http: //darkforests. info/pages/web/writings/ktm. html
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Černé nebe, podivný úsvit,
na obzoru stíny, v očích žal,
v srdci touha nezlomná.
Povídá se, co zemřelo,
nevrátí se nikdy více.
Ale ne všechno, co se povídá,
musí být pravdou . . .
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