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Úvod
„Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, 

moudrý při čtení přemýšlí, protože ví, že ji může číst 
jen jednou.“ 

 
Vítej čtenáři, který zvědavě otvíráš tento spis. 

Na následujících stranách nalezneš mnohé 
z pohnuté historie i současnosti Creetu. Dozvíš se 
o jeho zemích i lidech, již ji obývají. Čti však 
pozorně, aby ti neuniklo nic z jeho slávy a 
nebezpečenství, jejichž odhalování stálo mnoho 
úsilí a až příliš často i život nemála různých lidí 
od vědců přes dobrodruhy a průzkumníky až po 
námořní kapitány, urozené rytíře i obávané 
špióny. 

To, co nyní držíš v rukou, je triumfem vědy, 
které se podařilo první vítězství nad lidskou 
prostotou, ignorací a zabedněností. Jenom hledání 
starých zvěstí v zaprášených archivech, 
naslouchání cizím vyprávěním a sestavování 
těchto informací do přehledné podoby stálo 
mistry svobodných umění Ridellské univerzity 
moře času. Další stovky hodin si vyžádá vyrytí 
těchto liter do dřevěných desek tak, aby bylo 
možno tento zevrubný spis vytisknout. 

Je mi ctí, že tě na jeho stránkách mohu uvítat 
právě já, Alnag, tribun Corvanský. Ačkoliv bych si 
nepřál, aby to vyznělo jako vychloubání, jsem asi 
tou nejpovolanější osobou, která by tě měla 
provést tímto zvláštním světem. Za ta dlouhá léta, 
která mi Pětice popřála, jsem podnikl řadu 
riskantních cest, zažil střetnutí se strašlivými 
monstry a nebo ještě hůř, proradnými a 
úskočnými lidmi. O tom všem se zde také dozvíte, 
neboť i já jsem měl tu čest přispět četnou radou a 
pomocí jejím autorům. 

Na svých poutích jsem spatřil mnohé. Viděl 
jsem, kterak se první světlo rodícího se dne 
rozlévá po bělostných hradbách mohutné 
pevnosti, ve které sní její pán o svržení vlády 
kruté církve. Hleděl jsem do očí otrokům, které 
v ranních paprscích slunce odváděli do stříbrných 
dolů, aby pracovali na nové pány zotročené země 
jihu. Sledoval jsem, jak sluneční svit odkrývá nové 

oběti vleklé války zlodějů v jinak skvostném 
městě. Překonal jsem hory, abych sledoval směr, 
kterým se ubírá sluneční kotouč, překročil jsem na 
troud vyschlé stepi i široké řeky. Šel jsem stínem 
hlubokých lesů i mrazivou tundrou, abych viděl, 
jak život dávající Solaris přináší teplo do tábora 
urputných seveřanských válečníků, kteří nikdy 
netáboří na stejném místě. A uprostřed toho 
všeho, ve městě, které je středem celého světa, 
odráží daleko do kraje sluneční paprsky zlatistá 
kopule Heliorského chrámu. 

Mnozí mě znají jako Vypravěče, neboť již 
dlouho sbírám příběhy, vyprávím ten svůj a stejně 
tak i příběhy jiných. Příběhy creetských hrdinů i 
zloduchů, chrabré skutky prostých i zločiny 
vznešených a mocných. Avšak ne všechny znám a 
ne všechny vyprávím. Některé věci je totiž lepší 
nechat spát. V této knize bych vám chtěl vyprávět 
příběh celého našeho světa. Světa, který se zmítá 
na prahu dalšího ničivého konfliktu, a mnozí se 
obávají, že by to mohlo znamenat konec civilizace. 
Magie, kterou tento svět kdysi oplýval, pozvolna 
mizí, zatímco nová náboženství a kulty se množí 
jako houby po dešti. Řád, jak jsme ho znali, 
skončil. Nastává věk chaosu, věk zmaru, věk, 
v němž se probudí dávno zapomenutá nenávist, 
aby se připomněla s plnou silou. 

Existuje nejméně jeden dobrý důvod, proč 
pečlivě číst tuto knihu. Znalost totiž znamená moc 
a moc je jednou z podmínek přežití. Svět Creetu je 
světem intrik, konspirací a všudypřítomné zrady. 
Je světem, v němž loupení, přepady a vraždy jsou 
na denním pořádku a je jen nemnoho takových, 
kteří jsou ochotni postavit se tváří v tvář tomuto 
zlu a bránit řád i za cenu vlastního života. A je 
ještě méně takových, kteří dokáží odhalit, kdo 
vlastně hýbe figurkami na šachovnici velké hry 
Osudu. 

A proto již déle neváhej a vstup do tohoto 
tajemného světa alespoň prostřednictvím těchto 
stránek. Přeji ti na tvé cestě hodně štěstí, milý 
čtenáři. Budeš ho jistě potřebovat! 
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PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ 
Svět, jemuž je věnována tato kniha, má za 

sebou už dlouhou herní historii. Byl 
přizpůsobován rozličným herním systémům a 
ovlivňován různými podněty, které na mne 
působily. Z původní podoby tak zbylo prakticky 
jen pár jmen, několik míst a osob a jakýsi 
povšechný náboj. To ostatní se změnilo 
k nepoznání. 

Ačkoliv vím, že tato šance není příliš vysoká, 
přál bych si, aby v něm jednou hrál hry na životní 
příběhy i někdo jiný než já a moji přátelé. I proto 
jsem se rozhodl ho publikovat. A to v takové 
podobě, aby se na něj dal aplikovat prakticky 
jakýkoliv herní systém. 

Stejně tak není záměrně vyhraněna herní 
atmosféra světa. Od původních typicky 
hrdinských tažení jsem přes ty odlehčené 
humorem dospěl až k poměrně temnému místu, 
kde je každý den zápasem o holou existenci. 

Zároveň bych si však nepřál, aby se z Creetu 
vyklubal další z klasických univerzálních fantasy 
světů, které jsou tak trochu o všem a vlastně o 
ničem. Dlouhodobá zkušenost mě dovedla 
k přesvědčení, že méně je více, a proto je tato 
země hodně malým kontinentem, který čelí řadě 
vlastních problémů. Nenajdete tu ani jiné než 
lidské civilizace, protože jejich kulturní rozdíly 
zcela postačí k rozdmýchávání problémů bez 
asistence tak zprofanovaných elfů a trpaslíků. 

Ostatně i souboj dobra se zde jeví jako značně 
relativní pojem. V nazírání různých etnik mohou 
představovat dobro a zlo rozdílné věci. Magie, 
kdysi tomuto kontinentu vlastní, je nyní spíše 
reliktem starých časů, který nutně ustupuje 
pokroku vědy a také rozpínavosti náboženství. 

 
Knížka je koncipována tak, jako by ji psali 

vědci, kteří se snaží být co možná objektivní, ale 
nezapomínejme, že i oni mají jisté nazírání na svět 
a že se u nich projevuje jejich původ. Nemůžete se 
tudíž divit, že některé skutečnosti jim připadají 
podivné, zatímco jiné zcela přejdou, protože ani 
nemají ani zdání o jejich existenci. Mnohé je i pro 
ně záhadou, protože to třeba nikdo z lidí žijících 
v tomto světě netuší. Tolik alespoň fiktivní 
vysvětlení autorské lenosti zabývat se některými 
problematickými místy. 

Zdaleka nejproblematičtější otázkou, kterou 
jsem se jako autor této knihy zabýval, však bylo, 
komu je vlastně určena. Pro koho ji tito lidé píší. 
Jistě jste si tuto otázku také kladli nebo si ji třeba 
teprve položíte. Vězte tedy, že je to dílo na 
zakázku pro někoho, kdo – ačkoliv bohatý a 
mocný – nikdy nemůže vyjít z míst, kde se 
nachází, aby sám shlédl svět. Jeho totožnost si ale 
zatím nechám pro sebe. I když možná, že ti 

bystřejší z vás se dovtípí, kdo je tím neznámým 
v pozadí. 

 
Pokud se tedy rozhodnete vkročit do tohoto 

tajuplného světa, vstupujte do něj prosím s citem. 
Je jistě jen na vás, jaké příběhy se v něm mohou 
odehrávat, ale přesvědčil jsem se, že jemný a 
delikátní přístup se k němu hodí víc než 
megalomanské kampaně. A to říkám jako člověk, 
který zkusil obojí. Za všechny, kdo tak či onak ke 
knížce přispěli, vám přeji hodně zábavy a napětí. 

 
V Praze, 30. ledna 2005, Alek Lačev 

PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ 
Člověk se stále přesvědčuje o tom, že se věci 

dají udělat i jinak. Záměrně nepíšu lépe, protože si 
ještě nejsem jist výsledkem. V průběhu toho roku, 
který uplynul od prvního vydání Soumraku magie, 
jsem si o Creetu  ujasnil řadu věcí. 

V tomto druhém vydání jsou jednak doplněny 
některé doposud samostatné informace a texty, 
dále v doprovodných tabulkách najdete přehledně 
shrnuté klíčové informace a mikropovídky vás 
uvedou do atmosféry, kterou bych tomuto světu 
chtěl vdechnout. Základní fakta se však 
nezměnila. Je to stále svět jaký byl, jen je nyní 
bohatší a lépe popsaný. Také jsem dal příručce 
nový vzhled, snad modernější a podnětnější. 

Tato příručka tak nyní opět integruje všechny 
informace ke Creetu, které byly původně 
roztroušené mezi web Basilisk’s eye, příručku 
Bouřná moře a rozpracovanou a nedokončenou 
příručku Úsvit bohů. Děkuji za podněty těm 
několika z vás, kteří se obtěžovali je napsat, i když 
bych si přál, aby jich bylo víc. 

Jeden z těch, kteří se ozvali – Seb – míní, že je 
tato příručka psána spíše jako Setting bible – 
podrobná příručka o tom, jaký svět je a nikoliv 
jako typický Camping setting – který nechává 
záměrně určitá místa otevřená k dotvoření. 
Nejsem na tohle expert a otevřeně přiznávám, že 
je to možné. Píšu tuhle knížku převážně pro sebe 
a svoje hráče a až v druhé řadě pro ostatní 
zájemce. Pokud ji můžete využít tak jak je nebo 
pokud si chcete cokoliv změnit, pak to udělejte. 
Budu jen rád. 

Dovolte mi nyní shrnout několik základních 
konceptů, na kterých je tento svět vystavěn.  

1. Creet je na pomezí antiky a renesance. 
Může to znít divně, protože renesance byla svým 
způsobem návratem k antice po období temna. Já 
jsem se pokusil domyslet, jak by se mohla 
civilizace vyvíjet, kdyby nedošlo k úpadku 
kultury vlivem stěhování národů. Přestože hrozbu 
tohoto úpadku i stěhování národů tu naleznete. 

2. Creet je kontinentálně evropský svět. 
Většina světů, které vznikají, jsou světy 
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anglosaské provenience se vším, co k tomu patří. 
S klady i zápory. Jsem toho názoru, že všeho moc 
škodí. Chtěl jsem svět bez anglikanismů a bez 
anglických reálií. 

3. Creet je místem kulturního střetu. Dvě 
mocné civilizace a z nich odvozené kultury zápasí 
o převahu. Jedna z nich navazuje na tradici 
římskou, potažmo italsko-renesanční, zatímco 
druhá vychází ze zemí Blízkého a Středního 
východu – Persie a Arábie. 

4. Creet stojí na půl cesty mezi starým 
divokým a mystickým světem víl, draků a jiných 
fantastických bytostí a novým lidským světem 
s technologií a vírou v bohy na straně druhé. 
Magie doznívá a vyhasíná, ale občas ještě dokáže 
rozdmýchat svoje síly. 

5. Creet je pod neustálou hrozbou smrti. Lidé 
i hrdinové tu běžně umírají. Na nemoci, na 
zranění i prostě hloupou náhodou. Smrt je běžná a 
přijímaná součást života. Což nijak nezmenšuje 
strach z ní. Jedním z důležitých cílů každého se 
tak stává snaha přežít. 

6. Creet je světem bez historie. Před relativně 
nedávným příchodem lidí zde nebyly žádné 
prastaré civilizace. Lidé tu stále ještě bojují 
s okolní nepřátelskou přírodou o místo k životu. I 
když se zdá, že se situace obrátila v jejich 
prospěch. 

7. Creet je místem intrik, zrady a 
nepříjemných překvapení. Můžete se tu spoléhat 
jen na sebe. A občas ani to ne. 

8. Creet je světem bez jasného rozlišení dobra 
a zla. Podle toho k jaké civilizaci náležíte, se vám 
věci jeví určitým způsobem. Ale ve skutečnosti 
mají krev na rukou všichni. Všichni jsou vinni. 
Všichni nesou odpovědnost. 

9. Creet je realistický. Při jeho tvorbě jsem 
zvažoval i to, zda by se něco takového mohlo stát. 
Zda je taková ekologie funkční. Jestli nějaká 
mocnost nemá navrch. Jestli mohou tak rozdílné 
klimatické podmínky reálně existovat tak blízko 
sebe. Ač některé situace jsou na samé hranici 
známého extrému, je to možné, a ve světě jak ho 
známe, to funguje. 

10. Creet je místem, které si buď zamilujete, 
nebo ho budete nenávidět. A já doufám v to 
první. 

 
Jsou naopak klišé, kterým jsem se snažil 

vyhnout: 
1. Creet není další odvar z J. R. R. Tolkiena. 

Nepopírám, že mám Tolikena rád, ale možná ho 
mám příliš rád na to, abych vytvářel jeho 
nepovedené plagiáty. To samé platí i pro R. E. 
Howarda, byť jeho syrovost se povaze Creetu blíží 
více. 

2. Creet není ultra-mega-magický svět. Není 
to místo, kde si Excalibur koupíte v obchodě Na 

růžku. Magie je zde přítomna v daleko menší 
míře, jemně a vzdáleně, jaksi v pozadí. Což ovšem 
nesnižuje její moc, pokud se projeví. Spíše naopak. 

3. Creet není svět, který čeká na hrdiny, kteří 
ho zachrání. Není tu žádný hlavní zloduch, který 
se znuděně šťárá v zubech a čeká, až se 
dobrodruhové vypracují z přiblblých teenagerů 
v pořádné borce a dají mu na budku. 

4. Creet není místo, kde trpaslíci mají sekyry 
a vousy a elfové jsou namyšlení a arogantní 
snobové, co umí skvěle střílet z luku. Za prvé, 
kromě lidí zde nejsou žádné inteligentní druhy a 
za druhé, v Creetu neexistují žádné stereotypy. 
Byť četní creetští obyvatelé trpí stereotypy vůči 
jiným skupinám creetských obyvatel. 

5. Creetem se nepotulují dobrodruhové a 
nekosí bestie jako na běžícím pásu. Dobrodruh 
představuje v Creetu totéž co vandrák a zloděj. 
Většinu času tráví v šatlavě za drobné krádeže a 
nedlouho poté se už houpe na šibenici. 

6. Creet není místem, kde sice všichni mluví 
stem jazyků, ale nakonec se stejně dohodnou 
obecnou mluvou. Jazyků je sice pár, ale pokud 
nejste skutečný učenec, budete mít po překročení 
jakékoliv hranice vážné potíže. 

7. V Creetu kouzelníci nenosí špičaté 
klobouky a nememorují si kouzla z knihy. A 
nejsou zapomnětliví. Magie je vzácná. Lidmi 
provozovaná magie ještě vzácnější.  Pochází 
z jejich přirozenosti a jejich krve. Je obávaná a 
strašlivá, zároveň ale toužebně žádaná a potřebná. 
Stejně ambivalentně se hledí i na ty, kdož ji 
provozují. 

8. V Creetu si nemůžete opakovaně dovolovat 
na ostatní a myslet si, že vám to projde. 
Spravedlnost se někdy může opozdit, ale nakonec 
spolehlivě zasáhne. Zabíjet, přepadávat a 
olupovat jistě můžete. Ale pokud nedisponujete 
armádou několika tisícovek žoldáků, vězte, že si 
zaděláváte na vážný problém. 

9. V Creetu se nestanete ani bojovníky světla 
ani šampióny temnot. Nic takového tu prostě 
není. Nenajdete tu karikatury do extrému 
dovedených lidských vlastností, ale lidi z masa a 
krve s jejich všedními starostmi a problémy. A ti 
mají občas špatnou náladu, občas jsou i blázniví. 
Někdy mají chuť se obětovat, občas se stávají 
hrdiny. Ale jinak jsou vcelku normální. 

10. Creet je místo, kde byste si neměli 
připadat jako ve špatně napsaném románu. 
Alespoň doufám. 

  
Tak tedy, co najdete v tomto rozšířeném 

vydání? 
Minulá staletí vás provedou krátkou, leč 

pohnutou historií Creetu. Souhlasím, že je tato 
kapitola dost nudná a nehodí se na začátek, 
protože by mohla čtenáře odradit. Bohužel se mi 
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zdá jako nevyhnutelná pro pochopení dalších 
souvislostí. A tak ji, byť s výhradami, stále 
nechávám na čestném prvním místě. 

Víra a rozum představují úvod do 
náboženského a filozofického uvažování zdejších 
lidí. Dozvíte se ale i o tom co s tím úzce souvisí – o 
kalendáři, svátcích, astronomii a souhvězdích. 

Podstata magie stojí v protikladu k víře. Proto 
je jí věnována další kapitola. Díky ní pochopíte, 
jaké nebezpečí představuje i jaká lákadla nabízí. 
Poznáte magická stvoření i tajemná místa, která 
nedotčena lidským zásahem stále ukrývají onu 
panenskou krásu původního Creetu. 

Místopis vás provede všemi důležitými 
oblastmi Creetu – od mrazivé Hibernie až po 
slunečné pláně Spojenectví. Poznáte skvostná 
latinská města i pusté prašné pláně Crussonu. 

Lid Creetu nabízejí pohled do každodenního 
života lidí od prosťáků až po urozené členy 
nobility. 

Umění války pokrývá téma z nejdůležitějších. 
Nejsilnější hybná síla civilizace je zde představeny 
na příkladu známých rytířských řádů i 
uspořádání imperiálních legií. 

Volání vln vám ukáže, že nejenom pevnina má 
svůj význam.  Na palubě nejrůznějších plavidel 
obeplujete Creet. 

 
Tak či onak je opět na vás, abyste tomuto světu 

vdechli život. Takže s chutí do toho. 
 
V Praze, 7 května 2006, Alek Lačev 

 
 

 

Základní míry a váhy 
 
váhy 
1 drachma (4 g) 
8 drachem = 1 unce (32 g) 
16 uncí = 1 libra (5,12 dkg) 
50 liber = 1 čtvrtka (256 kg) 
4 čtvrtky = 1 tuna (1024 kg) 
 
duté míry 
1 žejdlík (0,568 l) 
8 žejdlíků = 1 džbán (4,55 l) 
8 džbánů = 1 soudek (36,37 l) 
 
délkové míry 
1 palec (2,54 cm) 
12 palců = 1 stopa (30,48 cm) 
6 stop = 1 sáh (182,8 cm) 
2 sáhy = 1 prut (3,66 m) 
7 prutů = 1 řetěz (25,59 m) 
100 řetězů = 1 míle (2,56 km) 
 
plošné míry 
1 stopa2 (0,09 m2) 
36 stop2 = 1 sáh2 (3,34 m2) 
19 600 sáhů2 = 1 lán (6, 55 ha) 
100 lánů = 1 míle2 (6,55 km2) 
 
1 cm mapy na A4 = cca 50 mil 
1 cm mapy na A3 = cca 33 mil 
 

ilustrátor neznámý 



 

MINULÁ STALETÍ 
KAPITOLA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minulá staletí 
Lidé rádi uvěří tomu, čemu věřit chtějí. 
- Tirerus I. 
 
Události dávno minulé a nyní již zaváté 

notnou vrstvou prachu, se mnohým zdají být 
podružné. Ale pokud se nedokážeme poučit 
z chyb minulosti, jak můžeme doufat, že budeme 
dobře vládnout v přítomnosti? Velký podíl na 
záznamech událostí uplynulých věků mají 
imperátorův osobní kronikář Arius Litteus a také 
profesor Ridellské univerzity Lucius Aroti, který 
doplnil záznamy o crussonský pohled na věc. 
Získal totiž přístup do unikátní sbírky Ascarské 
knihovny a studoval originály spisů raných 
crussonských mudrců. 

ÚTĚK Z TERRY 
Velmi dávno a daleko od Creetských břehů, 

v zemi, která je známá jen jako Terra, zřejmě 
existovala pětice mocných městských států. Tyto 
významné přístavy těžily jak z obchodu mezi 
sebou tak i s kočovníky z vnitrozemí. Jejich jména 
jsou dnes již zapomenuta, ale ví se, že každé 
z měst bylo zasvěceno jednomu z bohů Pětice. 
Jejich bohatství a hrabivost nakonec vedly i 
k jejich pádu. Využívaní a zoufalí nomádi začali 
plenit městské kolonie, kradli a napadali občany 
měst. 

Neúspěšné pokusy vypravit proti těmto 
rozptýleným skupinkám kárnou výpravu a 
neochota riskovat životy svoje jakož i svých mužů 
vedla vojenské velitele k důmyslnému plánu.  
Koupili si přízeň některých nomádských kmenů a 
využívali jich jako žoldáků. A šli ještě dál, ze 
zotročených nomádských dětí vytvářeli pomocí 
tvrdého výcviku nebojácné a všehoschopné 
zabijáky. Nomádští náčelníci byli zabíjeni a 
Pětiměstí mohlo opět klidně spát. 

Ale jedno ze zotročených dětí – Ursus – se 
zvláštním hnutím mysli obrátilo proti svým 
patronům. Přijalo jméno Ahrim Bahra (Bohem 
vyvolený) a svými prorockými slovy získalo na 
svou stranu mnohé. Ničivá síla sjednocených 

nomádů vedených zkušeným stratégem zakrátko 
vyplenila města zasvěcená Solarisovi a Seluně. A 
nad jejich svatyněmi zavlály praporce Jediného 
boha. 

Následovala ničivá a vyčerpávající válka 
trvající celou jednu generaci. Latinové pomalu 
ustupovali kočovníkům a metodicky ničili zemi, 
kterou opouštěli. Leč tísněni krvežíznivými 
bojovníky byli nakonec sevřeni v hradbách 
posledního města. 

 

Pád Pětiměstí 
Městem se zpráva o prolomení hradeb šířila rychleji 

než požár zachvacující střechy chudinské čtvrti. Rachot 
katapultů chrlících svůj smrtonosný obsah na již dávno 
zlikvidované trosky domů ale neustával. 

Zbytky vojska chrání členy nobility ustupující do 
přístavu, čemuž hladově a roztouženě přihlíží městská 
lůza. Z jejích řad vylétají první kameny. Svaté relikvie 
jsou opatrně přenášeny na palubu lodí, zatímco se 
zbytky městských legií obětují, aby vykoupily trochu 
času. Na lodě se nakládá všechno, co se vejde. A tyto 
„dřevěné hradby“ zásobující již měsíc město 
rozpouštějí formaci. Zbývá jediný směr ústupu. Na 
východ do legendami obestřené země. V mnohých 
lidech hlodá pochybnost, jestli to není šílenství. 

Jinou alternativu představuje pouze smrt nebo 
doživotní poroba. Mezi kvičením prasat a bučením 
skotu se ozývají ostré rozkazy námořníkům. Je napnuto 
všechno dokáže zachytit vítr. Lůza stojící na břehu to 
stoicky pozoruje. Čeká na nájezdníky jako na spasení. 
Možná od nich totiž dostane něco k jídlu. 

 
Creatum – podle legend první stvořená země-

má ležet kdesi na východě. Nikdo neví co přesně 
čekat. Ale legendy mluví o božských zázracích, 
které se udály, či záhadách, které ji obestírají. I 
Ahrim Bahra zná z dob zotročení tyto legendy. A 
nespokojí se s pádem města. Nechce nechat Latiny 
uniknout. Konfiskuje všechno, co pluje. Staví se 
obří vory. Tři dny po dobytí města se na moře 
vydává flotila pronásledovatelů. Lidé zvyklí na 
koňské sedlo jsou vyděšeni představou 
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neklidného moře, ale ze svého proroka mají větší 
respekt. 

Jejich cíl je jasný, najít a zničit poslední zbytky 
víry v Pětici. K tomu účelu nechal Ahrim Bahra 
jejich lodě štědře naložit vším potřebným a 
pověrčiví nomádi si sebou berou i svoje koně, bez 
nichž si život neumí představit. A tak se i oni, 
budoucí Crussoňané vydali na cestu, která měla 
změnit tvář světa. 

 
Nikdy nic nevysvětlujte! Přátelé to nepotřebují a 

nepřátelé stejnak neuvěří! 
- Leonardo Balano 

SOUMRAK MAGIE 
Nějakým zázrakem se oběma výpravám podaří 

dosáhnout vytoužené země. Země, kde se má 
podle všeho rozprostírat záhadná říše skřítků a 
víl. Země stejně tak tajemná jako mocná, čerpající 
svoji sílu z hlubin země, bouřícího větru, 
křižujících se blesků, průzračnosti vodních tůní a 
záblesků světla hvězd. 

Latinské loďstvo, plující přímo na východ, 
přistává v příhodné zátočině na pobřeží Temného 
oceánu. Vzniká zde první osada a budoucí město 
Mirabilis. První měsíce a roky všichni tvrdě 
pracují na tom, aby vůbec přežili. Staví se první 
domy, první svatyně. Ale pak dochází k roztržce. 

Nobilita se nemůže shodnou ohledně vlády nad 
městem. A tak rody Nasica a Maro, které odmítly 
podmínky ostatních, odcházejí se svými věrnými 
dál na východ. Ve městě tak zůstává vláda 
triumvirátu – Gaia Attica, Tita Flavia Varra a Iulia 
Maxima. 

 
Pronásledovatelé na tom jsou o poznání hůř. 

Nezkušenost zažene nomády příliš na sever a lodě 
smýkané bouřemi a silnými mořskými proudy 
jsou rozptýleny v oblasti Svobodného moře. Řada 
lodí ztroskotá na zrádných útesech bránících 
v přistání, a tak se přeživší pojmenují Crussoňané 
– ztroskotanci. 

Když je Ahrim Bahra daleko, vrací se vše do 
starých kolejí a dávno zapomenuté spory mezi 
jednotlivými kmeny znovu vyplouvají na povrch. 
Kněží sice nabádali náčelníky ke smíru, ale 
nakonec se kmeny rozdělují a ve stepní krajině 
začínají, každý zvlášť, pást svoje stáda, která si 
pochopitelně přivezli sebou, protože jak praví 
staré přísloví „Slovo muže je jen tak silné jako jeho 
stádo.“ 

 
Jak se z Mirabilis v průběhu generací stává 

město, dochází k prvním zvláštním setkáním. 
V lesích jsou zahlédnuty bytosti podobné lidem. 
V blízkosti lidských stavení se dějí podivné a 
nevysvětlitelné úkazy. Kněží Pětice vykládají boží 

ilustrace Christope Vacher 
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úradek jasně – tyto primitivní obyvatele lesů je 
potřeba pochytat a osvítit boží prozřetelností, 
zemi zkulturnit a nebezpečí vymýtit. 

Lapené lesní žínky se krčí zoufalstvím při 
pohledu na lidská sídla, a když jsou vlečeny blíže 
lidským obydlím, podléhají panice a některé 
v hrůze umírají. Leč odhodlání latinského 
legionáře je nemilosrdné. Ohněm a mečem je do 
srdce Creetu vypálen cejch. V hloubi lesů jsou 
zakládány další osady. Budují se první silnice. 

Odpověď přichází vzápětí. Drobné neplechy 
přisuzované nikdy nespatřeným skřítkům se 
stupňují. Pokusy vydobýt na všudypřítomných a 
neprostupných lesích trochu orné půdy jsou 
komplikovány útoky divoké zvěře. Celé rodiny 
jsou v noci často odvlečeny do hloubi hvozdu, aby 
nebyly více spatřeny. Šíří se strašlivé nemoci a 
kletby. 

Ale to jen stupňuje lidskou činnost a 
odhodlání. Víly jsou dále chytány a nuceny 
pracovat na budování nového lidského světa. Moc 
magie v Creetu ale začíná tváří tvář víře v Pětici 
slábnout. Nastává soumrak magie a úsvit bohů. 
Lidé sice dál umírají ve snaze udržet si alespoň 
píď země. Země, která se měla stát Věčným 
Impériem, známým též jednoduše jako Říše. Ale 
jejich úsilí bude korunováno úspěchem. 

 
Štěstí nespočívá v tom, že můžeš dělat, co chceš, ale 

v tom, že chceš to, co děláš. 
- Tirerus I. 

ZALOŽENÍ MĚSTA 
Staletí plynou. Na severu za Oparovými 

horami budují Nasicovi následovníci město 
Noctruna. A stejně tak daleko na jihu za 
Předělovým pohořím se v hloubi lesů pyšně tyčí 
hradby Silvana, město Marova. A v této době se 
v rodině konzula Varra rodí člověk, který má 
změnit tvář Creetu. Anastas Tirerus Varro sotva 
dost stár na to, aby se mohl opásat mečem, 
přísahá, že vybuduje velkou říši. 

Na svou výpravu, kterou mnozí považují 
šílenství, vybírá jen ty nejlepší. Stejně mladé a 
horkokrevné, jako je on. Ale následovat ho touží 
mnozí. Po dramatickém průchodu lesy a setkání 
s drakem, které se Tirerovi málem stává osudným, 
dorazí až k obrovské řece. Tirerus zde zakládá 
tábor a z tohoto ležení podniká další průzkumné 
výpravy do okolí. Z dočasného útočiště se rychle 
stává trvalý tábor a posléze osada a město. Město, 
které Titerus pojmenovává Heliora. Od tohoto 
data – založení města – se také počítá budoucí 
latinský letopočet. 

Tirerův otec Appius Varro umírá. A tak se 
tento šarmantní mladík vrací do Mirabilis ujmout 
se svých povinností konzula. Přináší sebou dech 
beroucí příběhy a úchvatnou vizi. Mnozí 

starousedlíci prodávají svůj majetek a odcházejí 
do Heliory za lepší půdou a lepším životem. 
Tirerovi to ale nestačí. Pod vlivem svého přítele a 
Regova kněze Dextra usiluje o další výpravu proti 
vílám. A k překvapení mnohých je senát 
svobodných Latinů na jeho straně. Je mu udělen 
titul protektora a svěřena moc nad armádou. 
Latinové opět zažíhají pochodně. Tirerus si žádá 
zkázu všech draků, zotročení všech víl, pobití 
všech skřítků. A lidé jdou za ním. Tirerovi 
spolukonzulové se zděšením pozorují šílené 
odhodlání tohoto jinocha a právem se ho obávají. 
Zatímco Tirerus spolu s vojáky v potu a krvi 
bojuje s plameny chrlícími zrůdami, zákeřnými 
nemocemi z bažin, které z lidí dělají běsnící 
dravce, i s vlastními strachy, snovají Atticus a 
Maximus svůj plán. Pod průhlednou záminkou 
přeruší zásobování jeho vojska, takže se 
rozzuřený Tirerus vrací do Mirabilis. A pak se jej 
na prahu senátu pokusí zabít. Jeho přítel Dexter se 
ale obětuje a kryje konzula vlastním tělem. Tirerus 
se prohlašuje tyranem a nechává oba rody pobít. 
Jen nemnozí se zachrání. 

Než Tirerus v požehnaném věku osmdesáti 
devíti let zemře, stihne ještě založit poslední 
z velkých říšských měst – Tirerum. Naneštěstí 
však po sobě nenechává žádného potomka. Snad i 
proto, že proslul daleko větší náklonností 
k pohledným vojákům než k ženám. 

 

Vládcové Impéria 
Tirerus I. (7 – 56 po Zl.) 
Augustus (61 – 73 po Zl.) 
Tirerus II. (73 – 109 po Zl.) 
Lucius Marcus (110 – 127 po Zl.) 
Atlanteus I. (127 – 139 po Zl.) 
Vasarus (139 – 187 po Zl.) 
Lenocius Posedlý (187 – 194 po Zl.) 
Tumultus (194 – 211 po Zl.) 
Atlanteus II. Slabý (214 – 248 po Zl.) 
Aurelius (250 – 298 po Zl.) 
Tirerus III. (298 – 319 po Zl.) 
Vinparius (319 – 335 po Zl.) 
Lucretius (335 – 349 po Zl.) 
Athinus (349 – 401 po Zl.) 
Vectigalus (401- 424 po Zl.) 
Athinus II (424 – 431 po Zl.) 
Carrus I. (435 – 459 po Zl.) 
Carrus II. (459 – 503 po Zl.) 
Amaris (503 - ? po Zl.) 

VZESTUP ŘÍŠE 
Moc je navrácena senátu a fakt, že ten je 

převážně v držení rodu Varrů nic nemění na tom, 
že se rozpoutá doslova bratrovražedný boj o titul 
prvního konzula Impéria. Mnozí umírají ubiti 
v temných uličkách, další otráveni na opulentních 
hostinách. Nakonec se osud usměje na postaršího 
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Horatia Varra, Tirerova bratrance z druhého 
kolena. 

I on se záhy prohlašuje tyranem a přijímá pro 
tento účel nový přídomek Augustus. Je to právě 
on, kdo trvale přesouvá centrum říše z Mirabilis 
do Heliory. Panuje podezření, že hlavně 
v obavách z vlastní rodiny a senátu, kterým se tak 
úspěšně vzdaluje. Je to také on, kdo dává Říši 
nové jméno – Věčné Impérium. A zavádí řadu 
reforem. Ustavuje pravidla nástupnictví 
imperátora, reformuje úřady a vojsko, vše s cílem 
oslabit senát. Za Augusta také dochází k setkání 
s jinou civilizací. Vojenští průzkumníci narážejí 
daleko na jihu na městečko Silvanum. A 
Augustus, znechucen představou další války, 
uzavírá s Flaviem Marem Předělový mír. Mír, 
který zavázal Říši k tomu, že nebude expandovat 
za Předělové pohoří. A pak v roce 73 po Zl. 
Augustus znenadání umírá. Mnozí mají za to, že 
byl otráven. A že pachatelem byl jeho syn, Tirerus 
II. 

Tirerus II. nemá nic z mírné povahy svého 
otce. Spíše se podobá svému jmenovci a strýci. 
Touží po válce. A války se také dočká. Konečně se 
totiž objevuje nepřítel. Na východě se jeho 
průzkumníci setkávají s crussonskými kmeny. A 
tak imperiální vojska vyrážejí na pochod. První 
hraniční potyčky se rychle mění v invazi se vším 
všudy. Crussonské kmeny se sjednocují, aby se 
ubránily útočníkům. Kolem velkých kmenových 
shromaždišť se formují tři crussonské státy – 
Delfer, Ascara a Alquer. 

Crussoňané ale už dávno ztratili ponětí o 
vedení války. Zatímco imperiální legie neztratily 
nic ze své hrozivosti. Alquer padne rychle. Jméno 
městečka je polatinštěno na Quercum. Většina 
obyvatel rychle přijímá víru v Pětici. Zbytek je 
zotročen a končí svůj život v dolech nebo 
kamenolomech. Delfer a Ascara bok po boku jsou 
však tvrdším oříškem. Tirerus II. se už konce 
války nedočká. 

Lucius Marcus postrádá odhodlání svého 
předchůdce. Je spíše mírumilovného smýšlení a 
poměrně mdlého rozumu. Když jsou imperiální 
legie zatlačeny z dobytého alquerského území až 
k Písečné řece, dohodnou se obě znepřátelené 
strany na této nové hranici a štědré kompenzaci ze 
strany Říše. Pro Delfer je to vlastně výhra, protože 
se podstatně rozšířilo jeho území. To se stane 
trnem v oku ascarskému kalifovi. Vnitřní 
crussonské spory jsou komplikovanější i o 
rozporuplný výklad Svatého písma. 

 

Atentát na Atlantea 
Kožené opánky rychle pleskaly po mramorové 

podlaze Imperiálního paláce. 
„To je dost, že jste tady,“ zavrčel setník Zlaté 

gardy, když otvíral dveře do hodovní síně. 
Imperátor trůnící v čele dlouhého stolu vypadal 

unaveně. Chmury na jeho tváři byly jasně patrné. Na 
podlaze vedle něj ležel ochutnavač. Už mu nebylo 
pomoci. 

„Chci vědět, kdo to byl,“ zavrčel Atlanteus zlostně. 
Zbylé osazenstvo sestávající zejména z vážených 
senátorů Impéria se nervózně rozhlíželo jeden po 
druhém. 

Dvorní hvězdopravec vytáhl ze záhybu pláště 
kyvadélko a sklonil se nad tělem. Všichni mlčky 
přihlíželi. Ve tvářích senátorů se zračilo napětí a 
strach. Ne všichni vycházeli s čarodějem zrovna dobře. 

„Sextus Decimus,“ oznámil posléze mág. 
Na tváři imperátora se rozlil blažený úsměv vítěze, 

když pohlédl do vyplašeného davu. 
Postarší senátor, který právě propadl hrdlem, se 

snažil něco říct, ale smrtelná hrůza mu zaryla pařáty 
do zad a tak jenom zachrčel. 

„A teď vypadněte,“ přikázal imperátor, když Sexta 
odvedly stráže. Vítězit se musí umět. Po dnešním 
představení Atlanteus nepochyboval, že návrh na další 
vojenské tažení projde hladce. Ostatně Sextus by se 
mohl rozvzpomenout na spoluviníky. 

 

ilustrátor neznámý 
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ROZKVĚT IMPÉRIA 
Zápas o nadvládu nad Creetem nikterak 

nepolevuje. Hluboké lesy severně od Pásového 
pohoří jako by se znenadání hemžily vraždícími 
stvůrami a jak Orientem tak Okcidentem začíná 
znovu obcházet strach. Strach z šelem, jež jsou 
napůl lidmi a napůl vlky, strach z krvesajných 
bestií, které za noci zabořují svoje tesáky do hrdel 
nebohých obětí, a z dalších podobných netvorů. 
Kněží volali na pomoc své bohy, ale vše je marné. 
Jako by samotná země kladla dobyvatelům odpor. 

To jsou časy největších hrdinů Creetu. Velký 
rek Ainus, na popud imperátora Atlantea poráží 
hydru terorizující obyvatele Batia. Jenže země víl 
má i jiné prostředky, jak se bránit. Z hlubokých 
lesních bařin se znovu vynořují strašlivé nemoci 
jako je mor, cholera, tyfus a šarlatová smrt. 

Atlanteus nehodlá přihlížet skomírání svého 
lidu. Na rozdíl od svého osvíceného otce miluje 
boj a budoval obrovskou armádu, se kterou 
zamýšlí smést Delferský kalifát jednou provždy. 
Jenže situace se změnila. Na severu se jako zlý sen 
vynořuje Hibernie, země dávno zapomenutého 
odpadlíka Nasicy. Atlanteus dlouho neváhá. 
Několik nesplnitelných požadavků, které vůči 
Hibernii vznese, neodkladně vede k vyhlášení 
války. 

Ačkoli část armády hyne pod lavinou 
v Oparových horách a imperátor je na pochybách, 
má-li vůbec pokračovat, vítá ho hibernijský lid 
soužený krutou vládou jako svého osvoboditele. 
Jeho protivník Titus Flavius Nasica na něj raději 
ani nečeká a dává se na spěšný úprk. Má se za to, 
že zahynul. Atlanteus se ve své velkodušnosti 
rozhodne jeho děti ušetřit a dokonce pojme 
Flaviovu sestru za manželku. Hibernie je s velkou 
slávou přičleněna k Říši. 

 

Vládcové Crussonu 
 
Vládcové Alqueru 
Dhijáb (6 př. Zl. – 14 po Zl.) 
Šabut (14 – 64 po Zl.) 
Tahnun (64 – 79 po Zl.) 
(v roce 79 byl Alquer přičleněn k Impériu) 
 
Vládcové Ascary 
Azíz I. (31 – 9 př. Zl.) 
Humaid I. (9 př. Zl. – 42 po Zl.) 
Saíd (uzurpátor) (42 po Zl. – 57 po Zl.) 
Mani I. (57 – 83 po Zl.) 
Azíz II. (83 – 135 po Zl.) 
Humaid II. (135 – 169 po Zl.) 
Maktum I. (170 – 217 po Zl.) 
Algizel I. (217 – 308 po Zl.) 
Azíz III. (308 – 376 po Zl.) 
Maktum II. (376 – 389 po Zl.) 
Algizel II. (390 – 432 po Zl.) 

Algizel III. (432 – 484 po Zl.) 
Algizel IV. (484 - ? po Zl.) 
 
Vládcové Delferu 
Maktum  (63 – 34 př. Zl.) 
Bati (34 – 11 př. Zl.) 
Mani (10 př. Zl. – 27 po Zl.) 
Rašíd (29 – 33 po Zl.) 
Saíd (33 – 57 po Zl.) 
Ugand (57 – 84 po Zl.) 
Isa (84 – 127 po Zl.) 
Chalih (127 – 141 po Zl.) 
Nesmrtelný prorok (143 - ? po Zl.) 
 
Atlanteus nevychází se senátem zrovna 

dvakrát dobře, ale v klíčových otázkách se mu 
nikdo neodváží vzdorovat. A tak, krátce po 
severním tažení schvaluje senát útok na 
crussoňanské státečky. Posílen o hibernijské šiky 
podnikne Atlanteus největší vojenské tažení v 
historii Říše. Nezaútočí však očekávaným 
způsobem, místo toho překročí jeho sedm legií 
Hraniční řeku a vpadne do řídce osídleného kraje 
nikoho, nazvaného později na jeho počest 
Atlantská gubernie. Ve středu nově dobyté 
provincie položí Atlanteus i základ novému 
městu Atlantei, která je však nyní jen vojenským 
ležením. Převede svoje vojsko úzkým a strmým 
průsmykem přes hory a vpadne do Ascary 
z naprosto nečekaného směru. Jeho vojska 
nakrátko oblehnou město, ale Atlanteus umírá. 
Podle některých jde o prokletí, podle některých o 
otravu či zápal mozku. Překvapivě se k činu 
přihlásí málo známá dekadentní sekta Osvícených 
(Illuminati) – Seluniných kněžek, které jsou 
zároveň dcerami víl a vládnou magií. Nikdo tomu 
ale nevěnuje valnou pozornost. 

 
Přes válečné útrapy prožívá Crusson poměrně 

šťastné období. Pevné konstituování vládnoucích 
dynastií a dvojí obhájení své existence proti 
imperiálním vojskům podporuje pocit, že jsou lid 
vyvolený bohem. Nebývale vzkvétá obchod a také 
dlouho zapomenuté vědy a umění, které naštěstí 
uchovali kněží Jediného. Ascarský kalifát sice 
ztratil část svého jižního území – Almeanu 
(Meance) – v důsledku Atlanteova vpádu, ale od 
větších ztrát jej uchrání dobyvatelova náhlá smrt, 
která uvrhne Říši do zmatku. 

Ascarský kalif Humaid II. si dokonce věří 
natolik, že se chce pokusit ovládnout Delfer 
zmítaný po smrti kalifa Chaliha v chaosu. 
Počáteční úspěšné ascarské výboje jsou však 
následovány drtivou porážkou, kterou jim uštědří 
vojsko shromážděné pod praporem nového 
Proroka. Ten slibuje, že zemi očistí od špíny 
v podobě zkorumpovaných mocných a nejen 

ilustrátor neznámý 
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delferský ale i ascarský lid jej následuje. Nastává 
staletí Svaté války. 

 
Atlanteovým dědicem se stává mladičký 

Vasarus (139–187 po Zl.), vlastně ještě dítě, za 
které vládnou jiní. Paradoxně má nyní u dvora 
hlavní slovo náhle se zjevivší Titus Flavius, který 
za podivných okolností přežil všechny pokusy jej 
dopadnout. Ten rozděluje území Říše ve Vasarově 
jméně na Severní teritorium (Hibernia), Centrální 
říši (Imperium Aeternalis) a Atlantskou gubernii 
(Gubernia Atlantica). Když Vasarus pobere trochu 
rozumu, podaří se mu za vydatné pomoci své 
matky získat kontrolu nad centrální částí Říše, ten 
zbytek mu dlouhou dobu podléhá spíš formálně. 
Titus Flavius Nasica se raději opět vytrácí 
z Heliory a chopí se správy Severního teritoria. 
Nakonec je ale soukromou imperátorovou Zlatou 
gardou zajat a přivlečen k soudu. Poprava na sebe 
nenechá dlouho čekat. 

 Vasarus by snad byl dobrým vládcem, nebýt 
toho, že s ním čas od času zmocňuje šílenství. 
V těchto chvílích se mu i jeho nejbližší raději klidí 
z cesty. Mnozí přičítají jeho obtíže tomu, že není 
Atlanteovým synem. Proslýchá se totiž, že jej 
zplodil Titus Flavius se svou sestrou. 

Největším výstřelkem mladého imperátora je, 
když nechá několikrát veřejně bičovat hlavního 
pontifika řka, že tak bičuje samotné bohy za to, že 
mu sebrali kontrolu nad jeho říší. Mnozí se modlí 
za jeho brzkou smrt, ale Vasarus žije překvapivě 
dlouho. Také se živě zajímá o magii a pokouší se ji 

provozovat. Jeho dvůr je plný infamitů a mágů, 
stejně jako naprostých budižkničemů a šarlatánů. 

Na trůnu jej střídá až v roce 187 po Zl. 
Lenocius Posedlý, Vassarův bratranec, který ho v 
bláznivostech ještě předstihne. Je to imperátor 
propadlý hýření a pranic nedbající na záležitosti 
vlády, které přenechává stále víc narůstajícímu 
aparátu úředníků. S hojnou podporou Illuminátů 
pořádá zvrhlá mystéria, o jejichž povaze toho bylo 
vyřčeno mnoho, ale v podstatě se nic neví jistě. 
Mluví se obětování panen za úplňku i o tom, že se 
imperátor dokázal proměnit ve vlka.  

Nemůžeme se pak divit Lenociově manželce, 
která vyhledá útočiště v Triině klášteře. Její syn 
Tumultus vychovaný zde v patřičné zbožnosti 
zavádí po svém usednutí na trůn řadu 
překvapivých reforem. Mimo jiné ruší uctívání 
celé Pětice a na piedestal hlavního boha 
vyzdvihuje Triu. Nijak zvlášť si tím nenakloní 
Regovy kněze, kteří povětšinou odcházejí do 
Atlantské gubernie, která je jim více nakloněna. 

 Po Tumultově smrti dojde k první vážnější 
šarvátce o uprázdněný trůn, neboť zemřel bez 
potomků. V tom vidí opomíjený říšský senát 
příležitost poprvé vážněji zasáhnout do řízení 
země, když se rozhoduje mezi dvěma odnožemi 
vládnoucího rodu. Spory se táhnou několik let a 
země se dostane až na pokraj války. Naštěstí se 
konečně moci chápe imperátor Atlanteus II. Slabý 
často porovnávaný se svým legendárním 
předchůdcem, s nímž nemá takřka nic společného. 

 

ilustrátor neznámý 
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Dobrý začátek, špatný konec. Špatný začátek, ještě 
horší konec. 

- Atlanteus II. Slabý 

ROZPAD ŘÍŠE 
Vláda Atlantea II. Slabého vedla mnohé členy 

nobility až ke skryté vzpouře. Neplatí odvody do 
říšské pokladny a zbrojí vlastní vojsko. Kvůli 
naprosté neschopnosti imperiálních zásobovačů 
propuká v Helioře hladomor, následují epidemie 
a zkáza. Ne nadarmo se říká, že to možná byl i jed 
vraha, co ho sesadilo z trůnu. Další ale považují 
odchod Regových kněží za špatné znamení a za 
předzvěst nadcházející katastrofy. 

Aby toho nebylo málo, do Říše přicházejí 
uprchlíci ze Silvanie. Přinášejí zvěsti o pádu 
Marova města Silvana. Ke dvoru se dokonce 
dostane zbídačelá žena, prohlašující se za poslední 
dceru rodu Maro a dožaduje se ozbrojené pomoci 
Impéria. Atlanteus ji s odvoláním na Předělový 
mír vykáže ze síně. Po několika letech příliv 
uprchlíků usazujících se zejména v okolí Tirera 
ustává. Všem se uleví poté, co se jejich 
katastrofické vize valící se armády zvířat 
nenaplní. Nedlouho po těchto událostech umírá 
Atlanteus. Jako jeden z mála imperátorů 
přirozenou smrtí. 

Poprvé a také naposledy v dějinách Říše se tak 
svrchovaným vládcem stává nejvyšší pontifik 
Impéria, Atlanteův mladší bratr Aurelius. Ten 
vejde ve známost nejen svou dlouhou vládou, kdy 
přežije několik svých případných dědiců a dva 
pokusy ho otrávit, ale i několika dramatickými 
výpravami proti nevěřícím, zejména proti 
čarodějům. Lidé, kteří jsou schopni sesílat kouzla, 
mají obvykle v žilách kapku krve dětí Gaiy a 
takové míšení považuje Aurelius za rouhání. 
Proto jsou čarodějnice a kouzelníci udáváni, 
chytáni a upalováni na hranici. Zvláště pase 
Aurelius po Illuminatech, které považuje za 
strůjce všech špatností v Říši. 

Téměř odříznutá a ignorovaná Atlantská 
gubernie je součástí Impéria už jen podle názvu a 
její vládci, šestice tribunů z Ridellu, Corvanu, 
Atlantei, Telonu, Lirrei a Meance vyčkává jen na 
vhodnou příležitost k odtržení. A takovou 
příležitost skutečně dostanou. Hibernijský 
guberátor Septimus Nasica se prohlásí králem a 
vyhlásí nezávislost na Věčném impériu. Potom se 
celá Hibernie odmlčí. Aurelius nejprve dlouho 
váhá, zaměstnán pronásledováním neznabohů, 
ale nakonec na naléhání svých rádců vyšle do 
Nocturny vojsko. Vojsko, které povolá z jihu, 
protože se obává stáhnout vojáky z bouřlivých 
delferských hranic nebo se vzdát legií strážících 
Helioru. A to je příležitost, kterou si tribuni 
atlantských měst nenechají ujít a po vzoru 

Hibernie vyhlašují Atlantskou gubernii 
samostatným královstvím. 

Armády převelené na sever se setkávají 
nejprve s uprchlíky, vyprávějícími nesouvislé a 
zmatené příběhy o invazi. Když dosáhnou 
Nocturny, najdou město prakticky prázdné, nikde 
není ani živáčka, jen na kříži ve městě je přibit 
gubernátor Septimus. Aurelius si však nemůže 
dovolit řešit záhadu severní gubernie, když se mu 
bouří i jih, a i přes námitky velitelů žene svoje 
legie zpátky. Pouze dvě odloučené kohorty obsadí 
Nocturnu. Navíc neodolá využít napjaté situace 
v Delferu, zcela vyčerpaného vleklou válkou 
s Ascarou, a nařídí legiím strážícím hranici 
překročit Písečnou řeku. Aurelius doufal, že si 
dobude stejnou slávu jako Atlanteus nebo Tirerus 
a dokáže jak ztrestat odbojnou provincii, tak 
vytrhnout Crussonu zbytek alquerského území. 
Odpovídající výsledky na sebe nenechají dlouho 
čekat. Uprchlíci ze severu se mezitím zabydlují 
v malém přístavu Crepus a ten se prakticky přes 
noc stává městem. Osobní družiny atlantských 
tribunů a zběhlé legie hravě převáží silou vojska 
stále oddaná imperátorovi a zmasakrují jeho 
věrné v bitvě u Arbrusu. Čtyři legie vpadnou jako 
velká voda do Crussonu, jen aby zjistily, že se 
situace změnila. Prorok nyní vládne celému území 
Delferu a Ascary s výjimkou ascarské pevnosti, 
kde odolává kalif Algizel. Zfanatizované 
obyvatelstvo včetně žen a dětí útočí na legie třeba 
i holýma rukama, ale železná disciplína říšského 
vojáka je nemilosrdná. Prorok však vládne silami 
svého boha a tak, když se legie blíží ke Kalemě, 
sešle na ně mocnou kletbu. Její zkázonosné 
výsledky lze spatřit dodnes. Velká Crussonská 
poušť, rozprostírající se mezi Písečnou řekou a 
Kalemou, stále ukrývá kosti desetitisíců, kteří 
tehdy zahynuli. Obilnice Creetu byla zničena a 
jediný zášleh božího hněvu ji proměnil v písek a 
kamení. I Prorok se však změnil. Všudypřítomná 
smrt tisíců i z něho vysála život. A tak nyní 
vlastně nežije. Svou tvář musí skrývat pod zlatou 
maskou a mrtvolný zápach, jenž se z něj line, musí 
zakrývat těžkými parfémy. Říká se také, že mu 
tato obrovská oběť vynesla nesmrtelnost. 
Nocturna je přepadena divokými válečníky, 
oděnými v kusech legionářské výstroje, kteří 
v divoké řeži pobijí většinu hlídek. Příliš pozdě je 
z Heliory vyslána Zlatá garda. Na hranicích 
Severních teritorií padne do léčky a je rozprášena. 

Jakmile zpráva o katastrofě, která vejde ve 
známost jako Severní války, dosáhne až 
k imperátorovu dvoru, má v sobě Aurelius 
alespoň tolik cti, aby s modlitbou na rtech 
odstoupil z trůnu. Pravda, poněkud netradičním 
způsobem, neboť nabídne svoje tělo očistnému 
plameni, aby tak usmířil bohy Pětice. Když se na 
prahu říšského senátu, který už dlouho plní jen 
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loutkovou funkci, zapálí, kvituje jeho skutek Titus 
Carus, senátor a filosof v jedné osobě slovy, „hořel 
lépe, než vládl“. 

 

Vládcové Spojenectví 
 
Atlantští králové a vládcové 
Justinian I. Rudovous (294 – 306 po Zl.) 
Horatio (306 – 335 po Zl.) 
Justinian II. Šílený (335 po Zl.) 
Regentská rada (336 – 339 po Zl.) 
Velká rada Spojenectví (340 – 417 po Zl.) 
Lucas deArney (417 – 418 po Zl.) Protektor 
Lucas deArney (419 – 423 po Zl.) Uzurpátor 
Velká rada Spojenectví (424 – ? po Zl.) 
 
 
Členové Velké rady Spojenectví 
- Atlantští tribuni 
Marcus deArney (317 – 348 po Zl) 
Laurent deArney (349 – 395 po Zl.) 
Martellus deArney (395 – 423 po Zl.) 
Isabella deArney (423 – 425 po Zl.) 
Adrian deVris (425 – 478 po Zl.) 
Dion deVris (478 – 501 po Zl.) 
Emilio deVris (501 - ? po Zl.) 
 
- Corvanští tribuni 
Anather Magnus (302 – 333 po Zl.) 
Lucius deAlba (333 – 369 po Zl.) 
Lucas deArney (370 – 423 po Zl.) 
Adrian deArvan (423 – 479 po Zl.) 
Alnag Kay (479 - ? po Zl.) 
 
- Lirreiští tribuni 
Marcus I. dePonti (288 – 341 po Zl.) 
Marcus II. dePonti (341 – 384 po Zl.) 
Silvio dePonti (384 – 420 po Zl.) 
Julia dePonti (421 – 427 po Zl.) 
Dion deLirrei (427 – 445 po Zl.) 
Phayr deLirrei (445 - ? po Zl.) 
 
- Meancští tribuni 
Silvio deMeance (300 – 338 po Zl.) 
Galio  deMeance (338 – 367 po Zl.) 
Aurelio deMeance (368 – 379 po Zl.) 
Lepido deMeance (380 – 411 po Zl.) 
Ilario deMeance(411 – 416 po Zl.) 
Lucas deArney (417 – 418 po Zl.) správa Meance 

z moci Protektora a ztráta Meance ve prospěch 
Crussonu 

Patricia deMeance (424 – 487 po Zl.) dosazena 
Mercantou, vládla z exilu 

 
- Ridellští tribuni 
Ario deAventi (299 – 341 po Zl.) 
Veranio deAventi (342 – 386 po Zl.) 
Seiano deAventi (38i6 – 420 po Zl.) 
Laura deAventi (420 – 432 po Zl.) 

Lucas deAventi (432 – 486 po Zl.) 
Octavian edAventi (486 - ? po Zl.) 
 
- Telonští tribuni 
Valero deVris (292 – 347 po Zl.) 
Fabio deVris (347 – 389 po Zl.) 
Thomaso deVris (389 – 435 po Zl.) 
Veriner deVris (436 – 478 po Zl.) 
Vivien deVris (478 –? Po Zl.) 

SEVERNÍ BOUŘE 
Následující roky jsou ve znamení doutnajícího 

příměří. Říše v čele s Tirerem III. zlobně pohlíží na 
vzniklé státy a buduje nové armády, aby získala 
zpět to, oč přišla. Prorokovi se podaří uzavřít 
dohodu s ascarským kalifem, který se vzdá 
s podmínkou, že mu bude zachován jeho titul, 
jakož i správa nad městem. Prorok tak může na 
Nový rok 301 po Zl. vyhlásit jednotnou 
Crussonskou říši. Doposud zde tolerovaní 
čarodějové a čarodějky, kteří sem prchali před 
mocí říšských inkvizitorů, jsou nyní první, proti 
komu je namířen hněv nové vlády. Některým se 
podaří projít nestřeženými horskými soutěskami 
Pásového pohoří do Atlantského království, které 
je otevřeno každému, někteří se vydají žít do 
zapomenuté Silvanie. A ještě jiní, jako například 
Taurus Černý, vyzvou Nesmrtelného proroka na 
souboj. 

Atlantský král Justinian I. usiluje o to, aby se 
bývalé pohraničí stalo rovnocenné Říši. Budují se 
silnice a velkolepá města. Zakládá také Řád rytířů 
růže, který má dohlížet na bezpečnost království. 
Naneštěstí během své oblíbené kratochvíle, na 
lovu divočáků v Šerolese, se zabije při pádu 
z koně. 

Jeho nástupce Horatio netouží po válce se 
zbrojícím Impériem a tak hledá dohodu. Podaří se 
mu najít stejně smýšlejícího státníka v novém 
imperátorovi Vinpariovi. Atlantské království se 
zavazuje platit tučnou sumu ve stříbře za uznání 
svých hranic. Říše tyto peníze nutně potřebuje pro 
svoji obnovu. 

Na severu se mezitím říšští průzkumníci 
setkávají s podivnými lidmi hovořícími 
archaickou formou latiny. Někteří mají za to, že 
jde o uprchlíky z Terry. Když se však ukáže, že je 
jich mnoho, jmenuje imperátor raději jejich 
náčelníka, který si překvapivě říká Ursus, novým 
gubernátorem Hiberinie. Známý kronikář Arius 
Litteus, sloužící Vinpariovi jako překladatel do 
Ursovy staré latiny, měl možnost si pohovořit 
s několika moudrými muži z řad nově příchozích 
a poznamenal si jejich výpovědi do dvanáctého 
dílu své Historie: 
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Historia sv. XII 
Vypadají zpustle a nevábně zahaleni v kožešinách a 

hadrech. Sebou si přivedli vlky, které ochočili na 
hibernijských planinách a jejich šaman se chlubí 
dokonce zkroceným sněžným rysem. Ale jejich jazyk 
mne mate. Hovoří vybraným a urozeným jazykem, 
který už pomalu upadl v zapomnění. Tyto starobylé 
obraty latiny již nikdo neužívá. I proto se domnívám, 
že příběh, který líčí, je pravdivý. Alespoň z části. 

Jejich šaman a náčelník Ursus říká, že pocházejí 
z Terry. Hovoří o znameních, která se objevila na nebi. 
O znameních hlásajících zkázu. Poznali z nich, že se 
země potopí a že se musí vydat na cestu. Putovali tak 
přes rozsáhlé planiny, na kterých žili až k pobřeží ruin 
Pětiměstí. Všichni pracovali ruku v ruce, aby postavili 
velké lodi, na nichž se měli zachránit. Ale když se země 
nepotopila, všichni se šamanovi vysmáli a náčelník ho 
nechal vyhnat z kmene. Jen nemnozí šli s ním. Potom 
to však přišlo. Když se země mohutně otřásla a 
obrovská vlna zalila pobřeží, pochopili všichni, že měl 
šaman pravdu. Vyhledali ho v jeho osamění a zvolili ho 
novým náčelníkem. Pak nasedli na lodě a vypluli na 
cestu k novému domovu. 

 
Ukazuje se, že se Seveřanů do Hibernie 

přeplavilo mnohonásobně víc, než se dosud 
myslelo. Jejich podivné zvyky a neúcta k bohům 
děsí lidi a senát žádá Vinparia o zásah. Ten se 
snaží smísit Seveřany s Latiny tím, že vysloužilým 
vojákům rozdává hibernijskou půdu. Nedlouho 
nato dojde ke prvním konfliktům. Skupinka 
veteránů budujících svoji osadu se dostane do 
sporu se Seveřany prohlašující oblast za svůj 
lovecký revír. Není to zdaleka poslední 
krveprolití. 

Senát ve jménu občanů Impéria žádá Ursovu 
hlavu a Vinparius ustoupí. Je vyslán vrah, ale 
selže. Vztah Seveřanů k Říši je na bodu mrazu. 
Vinparius ještě stihne odvolat edikty proti 
čarodějnictví, což zvláště někteří, vydatně se 

obohacující z majetku obviněných, ať už právem 
či nikoliv, nelibě nesou. Krátce nato v roce 335 po 
Zl. však imperátor umírá. 

 
Ve stejném roce se v Atlantském království 

vzbouří nobilita proti vládě třetího atlantského 
krále Justiniana II. Šíleného. Naštěstí netrvá 
bratrovražedná válka nijak dlouho, protože král je 
v první bitvě těžce raněn a na následky zranění 
záhy umírá. Jelikož není přímého dědice, který by 
nastoupil na trůn, nobilita se rozhodne ustavit 
regentskou radu, která by vládla do doby, než 
dojde k rozhodnutí. Posléze však s tichým 
souhlasem ostatních členů nobility i atlantského 
duchovenstva vyhlásí šestice tribunů Spojenectví 
a z prozatímní rady se stane Velká rada. Tak končí 
krátká historie Atlantského království. 

TEMNÉ STALETÍ 
Ani tajemný a nevyzpytatelný Crusson však 

nikdy nespí. Krátká a klidná vláda imperátora 
Lucretia jen předznamenala napjaté časy, s nimiž 
se musel vyrovnat jeho syn Athinus. 

Nesmrtelný prorok, který se již pevně chopil 
vlády nad Crussonem, dlouhá léta připravoval 
svůj plán; jak vrazit Říši dýku do srdce. Pod 
rouškou obchodních sdružení a spolků vznikly na 
území Impéria tajné misie hlásající víru v Jediného 
boha. Mnoho prostých lidí poblouzněných 
zázraky uvěřilo. Byli přesvědčováni, že nemusí 
sloužit nobilitě, že půda je těch, kdož ji obdělávají. 
Věřili, že jediným a svrchovaným vládcem je Bůh. 
A tak, když přišel signál, daly se masy do pohybu 
a šílenství začalo zachvacovat zemi. Rolníci 
povstávali proti svým pánům, dcery se obracely 
proti svým otcům. Tyto události prosluly jako 
Krvavá léta (362–365). Když šílenství Krvavých let 
skončilo a pořádek byl obnoven, nastala léta 
prosperity. Pomalu ale jistě se začaly plnit sýpky, 
pokladnice přestaly zet prázdnotou a prořídlé 

ilustrace Luis Royo 
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armády doplnily své síly. Crussonští obchodníci 
byli vykázáni ze zemí Impéria a jejich majetek byl 
zabaven. Imperátor Vectigalus dokonce posvětil 
akce pirátů proti crussonským plavidlům ve 
Svobodném moři. 

 
V první řadě musíš vědět co chceš. Pak už toho stačí 

jenom dosáhnout 
- Lucas deArney 
 
Když Nesmrtelný prorok neuspěl v Říši, 

rozhodl se zkusit štěstí s městy Atlantského 
spojenectví.  Soutěskami Corvanu a přes pláně  
Meance vpadla do země crussonská vojska, 
rabovala a plenila. Velká rada Spojenectví zvolila 
ze svého středu protektora, kterému dočasně 
svěřila nejvyšší pravomoci, aby bránil zemi. Stal 
se jím Lucase deArney, corvanský tribun a 
velmistr Řádu růže. 

Lucas deArney je sice nadmíru schopný taktik, 
ale také člověk prahnoucí po moci. Zatímco jeho 
vojska trýzní crussonské zásobování přes hory a 
připravují obranou linii kolem Lirrei, vede 
s Prorokem intenzivní vyjednávání. A nakonec 
nalézají společnou řeč. Crussoňané se stahují 
z dobytých území, ale ponechávají si Meance. To 
je mnohými považováno za zradu, ale co je horší – 
Lucas se odmítá vzdát vlády nad zemskou 
hotovostí. Naopak s odkazem na vzdálené 
příbuzenské svazky s posledním atlantským 
králem se prohlásil 
svrchovaným vládcem 
Spojenectví. 

Atlantská nobilita se 
s tím ovšem nesmíří. 
Nastává doba dobývání 
hradů a pronásledování 
odpůrců. Armády obou 
stran táhnou krajem a 
plení, co se dá. Lucas 
však zřejmě nakonec 
svoje krevní pouto s 
Justinem II. Šíleným 
nezapře. Nařizuje 
masové popravy všeho 
odbojného obyvatelstva 
včetně žen a dětí, což 
vede jeho družiníky 
k tomu, aby mu 
odepřeli poslušnost a 
sesadili ho. Pověst Řádu 
růže je však již 
pošpiněna a stejně tak i 
celý Corvan je od té 
doby považován za 
podezřelý a zrádný. 

 
Roku 425 udělil 

Athinus II, které se sotva chopil vlády, znenadání 
Ohnivý ostrov trojici Světlonošů, mocných 
čarodějů, výměnou za nejistý příslib pomoci při 
případné obraně Říše, a propůjčil jim statut 
autonomie pouze s povinností odvádět Říši deset 
hřiven stříbra ročně. Od té doby je tento ostrov 
znám jako Auguria. Na to mnozí reagovali 
podrážděně a nejvyšší pontifik obvinil Athina, že i 
jemu koluje v žilách krev čarodějů a že se spolčuje 
s Illumináty. Aféra vrcholí Athinovou 
exkomunikací z církve Pětice. V imperátorově 
paláci dojde k převratu a na trůn se dostává 
Athinův mladší bratr Nirvus. Celá jedna větev 
imperátorova rodu je povražděna, aby nedošlo k 
pochybnostem ohledně následnictví, jen Athinovi 
se jako zázrakem podaří z Heliory prchnout a 
nakonec vyhledá pomoc svých nových spojenců. 
Ti mu za prostřednictvím svých kouzel a hrstky 
jemu věrných členů Zlaté gardy umožní návrat 
zpět na trůn. Nirvus a jeho rodina jsou neprodleně 
popraveni. Nejvyšší pontifik v tichosti odklizen 
do vzdáleného kláštera na ostrově poblíž břehů 
Hibernie. Následují léta čistek a nakonec nezbývá 
v paláci z původních dvořanů takřka nikdo. 

Naneštěstí imperátor Athinus záhy záhadně 
umírá a s ním po meči i celá dynastie Varro. 
Doposud žijící imperátorova matka – Etrina 
odmítá převzít vládu. Nějakou dobu funguje Říše 
samospádem svého byrokratického systému, ale 
nakonec se o trůn střetnou dvě rodiny činící si 

ilustrátor neznámý 
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nárok na příbuzenství s imperátorem – Atticus a 
Nasica. Ačkoliv na válečném poli je rod Nasica 
značně slabší, dýky jeho vrahů jsou úspěšnější. 
Jeho vládce Carrus Titus Nasica (435–459 po Zl.) 
se prohlašuje tyranem, a aby tomu dodal větší 
vážnosti, nechá Terinu uškrtit. Záhy se však 
projevuje jako osvícený panovník, podporující 
mír, prosperitu a vzdělanost. Po relativně klidné 
vládě svého otce nastupuje na trůn jeho jediný syn 
a zároveň poslední dědic rodu Carrus II. (459–503 
po Zl.). Jeho vládu provázejí zlá znamení 
předpovězená v knize Proroctví Gelehena Věštce. 
Po katastrofálním suchu přijde hladomor a 
nemoci. Říšské válečné loďstvo je hladce poraženo 
piráty z Wrakowa a na moři začínají vládnout oni. 
V roce 462 se pohne země a při zemětřesení 
zahynou v troskách domů tisíce lidí. Imperátorovi 
se také, ač vládne relativně dlouho, nedaří počít 
dědice trůnu. Vystřídá tak celkem pět žen, až ta 
poslední mu konečně povije syna. Zlá jazyky však 
praví, že imperátor děti mít nemůže a jeho údajný 
syn Amaris (*492 po Zl.) je prý nápadně podobný 
mužnému veliteli Zlaté gardy. Konečně v roce 498 
se na říšský dvůr jakýmsi záhadným způsobem 
vloudí pomatený muž, který vpadne do trůnního 
sálu a i přes pokusy ho zastavit stačí s výkřikem 
„Smrt tyranovi!“ imperátora zasáhnout jedovatou 
šipkou. Přivolanému léčiteli nezbývá než 
konstatovat smrt a velitel gardy si v reakci na to 
vezme život. Sotva šestiletý nový imperátor 
pochopitelně nemůže vládnout sám, a tak za 
Amaria vládnou jiní, zejména pak dvorní 
hvězdopravec. 

 
Osud má dva způsoby, jak nás drtit – odmítáním 

našich přání a jejich plněním. 
- Marco Vittelo 

SOUČASNOST 
Od roku 500 po založení Města lidé očekávali 

velké věci. Ačkoliv mnozí moudří muži 
upozorňovali na to, že datum, od kterého se 
letopočet počítá, nemá žádný zvláštní význam, 
jsou tací, kteří přikládají číslům velkou váhu. 
Někdo očekával od poloviny tisíciletí naplnění 
svých nejtoužebnějších přání, jiní se obávali 
strašlivého neštěstí. Dočkali se všichni. 

Osmiletý vládce Impéria projevil nečekaně 
silnou vůli a vyhlásil svatou výpravu proti 
Seveřanům. Snad na našeptávání nejvyššího 
pontifika, který již dlouho k podobné výpravě 
vyzývá. Faktický vládce Říše, dvorní 
hvězdopravec Claudeus Utherus, vyvinul značné 
úsilí toto rozhodnutí zvrátit, ale imperátor Amaris 
nařídil Zlaté gardě okamžitě jej doprovodit na 
sever a nezbývalo než povolat k ochraně jeho 
Veličenstva i další jednotky. Naštěstí po prvním 
střetu, v němž mnohatisícová armáda rozprášila 

seveřanskou vesnici, to mladého vladař přestalo 
bavit a nařídil návrat do paláce. Škoda však již 
byla napáchána. Reakce na sebe nenechala dlouho 
čekat - Seveřané přepadli několik karavan 
z Nocturny. Pak se dokonce odvážili vpadnout na 
území Říše. Imperiální vojska nyní musela 
zasáhnout a po celé léto probíhaly divoké 
rozmíšky v okolí silnice do Nocturny. 

Mezitím na druhé straně známého světa byl 
lapen, odsouzen a promptně ukřižován známý 
vůdce meancského hnutí odporu – Valero Scarlia. 
Šlo o výsledek dlouhodobých rozsáhlých 
represivních akcí proti místnímu obyvatelstvu. 
Zdejší děti musejí navštěvovat výuku náboženství 
a občas jsou dokonce posílány na správnou 
výchovu do Crussonu. Avšak čím silnější jsou 
utlačovatelské akce crussonského kněžstva, tím 
tvrdší bývá odveta. V reakci na Valerovo 
ukřižování zorganizovali meanští korzáři 
z Vendetty (ostrova na jih od Meance) odvážnou 
akci, v níž se zmocnili crussonských plavidel, 
naložili je olejem a pomocí nich zapálili řadu lodí 
v přístavu Albatar. Naneštěstí to odnesla i řada 
obchodních lodí Spojenectví, což korzárům 
nevyneslo zrovna dobré jméno. 

501 (rok hojnosti) 
Rok pětistý první je ve znamení jistého 

uvolnění napětí. Slunečné dny a množství srážek 
přejí úrodě. Bláznivý ridellský dobrodruh Marco 
Vittelo se znovu pokouší sestavit výpravu na 
západ ke ztracenému kontinentu. A znovu je 
odmítnut radou Spojenectví, která nemá kdy se 
tím zabývat. 

V Telonu řádí šílený vrah kurtizán, kterému se 
říká Austin Rozparovač. Místní stráže vyvíjejí 
značnou snahu ho zadržet a přizve ke spolupráci i 
několik slovutných infamitů, ale vše je marné. 
Rozparovače to zřejmě nakonec přestane bavit, 
protože se tajemně odmlčí. 

502 (rok severního tažení) 
Imperátor Amaris se pohádá se svým dvorním 

hvězdopravcem a vykáže ho ode dvora. Následně 
dělá vše jemu na truc a uspořádá další velkou 
výpravu do Hibernie. Šest imperiálních legií 
překračuje hranice. Přes silný odpor Seveřanů se 
probijí až k Nocturně, kde budují trvalý vojenský 
tábor. 

Imperátor Amaris také přijímá Marca Vitella a 
slibuje mu peníze na jeho výpravu. Zatím zůstává 
jen u slibů. 

Claudeus Utherus prorokuje, že svět zaplaví 
temnota, neboť jejich vládce je rozmazlený a 
zkažený. Je za to uvržen do těžkého žaláře na 
Zapomenutém ostrově. 
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503 (rok, kdy zmizelo slunce) 
Imperiální kronikáři a historici začínají váhavě 

přepisovat mapy. Imperátor rozdává veteránům 
půdu na území provincie Hibernia. 

Meancské povstání uzavírá tajný pakt s rytíři 
Řádu růže. Probíhá čilá výměna informací 
s Mercantou. Corvanský tribun naléhavě žádá 
jednání válečné rady Spojenectví, ale je odmítnut. 

Mnoho magicky talentovaných lidí má temné 
vize budoucnosti. Mezi lidmi se šíří strach, ba až 
panika. V Impériu jsou tyto tzv. „temné věštby“ 
zakázány pod hrozbou propadnutí hrdlem. 

Nakonec se to ale přece stane. Jednoho dne 
nevyjde slunce na oblohu. Prvotní překvapené 
reakce vystřídá panika. Podnikavější jedinci loupí 
a drancují jako šílení. V některých oblastech se 
prostí lidé bouří proti svým pánům pod vedením 
kněží, kteří zvěstují změnu starých pořádků. 
V Durnabe dochází k masakru. Nikdo z lidí 
věrných zdejším pánů nepřežije. Nad Lirrei, 
Ridellem, Ascarou a Heliorou planou obří ohnivé 
koule, které mají nahradit sluneční svit. Luciferi 
jsou oslavováni jako bohové. 

Imperátor Amaris nechává Claudea Uthera 
propustit z vězení. Po třech dlouhých týdnech se 
slunce znovu objevuje. Vysvětlení je mnoho, ale 
pro žádné z nich nejsou důkazy. Oficiální verze 
praví, že Solaris byl napaden Chaosem, když na 
své bárce převážel Slunce k východu. Strašlivá 
bitva mu znemožnila vystoupat zpět na oblohu, 
dokud mu na pomoc nepřišli jeho sestry a bratr. 
Společně se jim podařilo Chaos opět zahnat. 
Klevety praví, že si tak Claudius Utherus a jeho 
dvorská klika nějakým strašlivým kouzlem 
vykoupili svobodu a přízeň dvora. 

504 (rok atentátu na Proroka) 
Dlouho připravovaná akce Mercanty a rytířů 

Růže nevyjde. Snad i v důsledku předcházejících 
událostí, které zpřetrhaly důležité kontakty, se 
dvěma zabijákům nepodaří probít až 
k Nesmrtelnému prorokovi a zabít ho. Crussonsští 
věřící to považují za další důkaz nesmírné síly 
Jediného boha. 

Rada Spojenectví dává od této události ruce 
pryč a žádá corvanského tribuna a Řád růže, aby 
nezatahoval Spojenectví do podobných 
pochybných akcí. 

505 (rok meancského povstání) 
V Meance se vyhrocují praktiky místního 

kléru, rozdivočelého pokusem o atentát. Dokonce 
i doposud spolupracující obyvatelstvo vypovídá 
poslušnost. Corvanský tribun znovu žádá 
naléhavé jednání vojenské rady Spojenectví 
ohledně intervence ve prospěch Meance. Je opět 
odmítnut. 

Marco Vitello odplouvá se třemi imperiálními 
plavidly na západ. Hibernie je nyní rozdělena na 
dvě části. Imperiální část Hibernie známou jako 
Hibernia Felix a divokou a odbojnou Hibernia 
Ferix. 

506 (rok ztraceného kontinentu) 
Boje v Meance začínají překračovat jeho 

hranice. Ascarský kalif navrhuje prostřednictvím 
atlantského patriarchy jednání o separátním míru 
a další spolupráci. Crussonská vojska opakovaně 
operují v oblasti, která patří Lirrei. Schází se 
vojenská rada Spojenectví. 

Marco Vittelo se triumfálně vrací do Mirabilis, 
byť pouze s jedinou lodí. Tvrdí, že objevil 
ztracené Pětiměstí. Imperátor je u vytržení a 
vyhlašuje velké oslavy. Jiní členové jeho dvora, 
Claudea Uthera nevyjímaje, jsou ohledně toho 
velmi skeptičtí. Imperátor okamžitě vyhlašuje 
další výpravu na západ. Také se věnuje velkým 
plánům na stavbu zdi, která by ochránila silnici 
do Noctury před nájezdy Seveřanů. 

Na hranicích Lirrei a Meance dochází k prvním 
vážnějším šarvátkám mezi vojskem Spojenectví a 
crussonskými oddíly nahánějícími partyzány. 
Posádky pevností Zapomenutého průsmyku jsou 
uvedeny do nejvyšší pohotovosti a neprodleně 
posíleny. 

 

Budoucnost? 
Přes řadu neúspěchů, které jej postihly, je Věčné 

impérium i nadále nejmocnější říší Creetu. A zdá se, že 
se situace obrací k lepšímu. Crusson ovšem rychle 
získává na síle, byť ještě není tak docela připraven na 
roli dobyvatele. Spojenectví se zmítá v řadě vnitřních 
potíží a Hibernia Ferix se uzavřela do tajemného 
mlčení. 

Zato obchod vzkvétá jako nikdy předtím. Plně 
naložená plavidla vozí z Crussonu koření, voňavky a 
drahé látky heliorským senátorům a nobilitě. Kupci s 
vozy naloženými všemožným zbožím se z Telonu 
vydávají na dlouhou cestu napříč kontinentem, aby je 
směnili za říšské zlato. Proslulá meancská vína si našla 
cestu na stoly všech dvorů a divocí Seveřané dodávají 
opět do celého světa svůj jantar a kožešiny. 

Tento nenadálý a napjatý klid však může být i okem 
bouře. Ačkoliv se na chvíli uklidnilo, je Impérium stále 
mocné a chtivé dobývat. Nesmrtelný prorok prý zase 
shromáždil dost sil, aby se vypořádal s dalším říšským 
vojskem nebo meancskou rebelií. Říká se také, že 
ascarský kalif pobývající už po mnoho generací ve svém 
hradbami omezeném vězení plánuje dodat svému titulu 
v blízké budoucnosti větší váhy. Při všem tom napětí se 
můžete vsadit, že se vojska brzy vydají na pochod. 

 



 

VÍRA A ROZUM 
KAPITOLA 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Víra a rozum 
Je pochopitelné, že jiné národy a civilizace mají 

odlišné představy o svém původu, byť můžeme 
právoplatně pochybovat o jejich pravdivosti, ale i 
smělost představ některých vyznavačů Pětice se 
nebezpečně blíží herezi. Přesto však je potřeba se 
s nimi seznámit. Už proto, že nám mohou 
ozřejmit, jak omezené je lidské vědění ve srovnání 
s boží mocí. 

 
Představa Latinů o původu světa a člověka je 

poměrně dobře známa z Písně tisíce hlasů, knihy, 
kterou mnozí považují takřka za svatou. Pravdou 
však je, že ji sepsal člověk, a dokonce to nebyl ani 
kněz. Byl to veliký básník a sepsal ji v dobré víře, 
že tak přiblíží tajemství bohů lidu. Leč mystéria, 
která se zjevují kněžím, nelze vyjádřit pouhým 
slovem, ať už si o tom Crussoňané myslí cokoliv. 
Přestože Píseň tisíce hlasů není svatým textem, 
zná její první větu každé malé dítě… 

 
Na počátku byl Chaos. 
Na počátku byl Chaos a nicota, ale tak jako světlo 

vrhá stín a tak jako příliš sladké je hořké, tak i v Chaosu 
je skryt Řád a v Řádu Chaos. A tak se z něho i zrodil. 

Ve strašlivých bolestech si Chaos rozerval hruď a z 
ní se zrodila Gaia – bohyně Země. A to už Chaos zuřil, 
toužil zardousit svou dceru a zničit Řád, který svým 
příchodem nastolila. Obtěžkána dětmi, které nesla ve 
svém nitru, nestačila se Gaia vzdálit z hněvu Chaosova 
a byla jím rvána na kusy. Z jejího nitra vyskočila jí na 
pomoc pětice bohů, aby bránila svou matku. A byl to 
zápas všech zápasů a bitva všech bitev. Avšak Gaia, 
smrtelně raněna a vyčerpána porodem, se proměnila v 
Zemi, v to co dnes nazýváme Světem. A Chaos pocítil 
strašlivou bolest a jeho levá paže chřadla, až odumřela. 

Z lůna Gaiy se zrodila dvě světla. Slunce a Měsíc. 
Solaris a Seluna. Ale Chaos se je pokusil znovu chytit a 
máchl po nich jednou ze svých nesčetných paží. Solaris 
uskočil, ale rána zasáhla jeho sestru Selunu a rázem 
bylo nebe poseto nesčetným množstvím drobných 
světélek, které jsou známy jako hvězdy. Chaosovy prsty 
však vyryly na tváři Měsíce nesmazatelné stopy. 

A z lůna Gaiy povstal i Regus, hromovládný bůh, 
jehož moc je strašlivá, a s ním jeho sestry Tria 

Válečnice a Timnia Láska. A dříve, než se tělo Gaiy 
proměnilo v zemi, její krev v moře a její dech v život, 
byl Chaos zahnán bohy Řádu na útěk. A s posledním 
výdechem Gaiy ucítil strašlivou bolest a jeho levá noha 
chřadla, až odumřela. 

A bohové popatřili na svět a viděli, že to, co 
probudila jejich matka, je třeba opatrovat a vést, a tak 
také učinili. A pohlédl Chaos na svět a viděl nové 
kolbiště pro válku, kterou je možno vést a pokřivil, co 
jen mohl. A jeho stín se šířil světem… 

 
Na rozdíl od nás Crussoňané pevně věří, že 

každé slovo v jejich knize jim zjevil jejich Bůh. Že 
každé výraz je doslovně správné a že ho 
nepřísluší vykládat jinak, byť i metaforicky. Když 
se o to ve 4. století po Založení Města pokusil 
heliorský filosof Carus Felix, našli ho krátce nato 
zavražděného v jeho domě. Také záhadně zmizela 
většina exemplářů jeho knihy Planoucí ohně 
Arborey a panuje všeobecná shoda v tom, že byl 
zabit na popud Nesmrtelného proroka, který dlí 
na crussonském trůně. 

Což nás přivádí k Prorokům. V Crussonu totiž 
nemůže každý kněz vykládat boží úradek tak jako 
zde. Pouze Prorokům se zjevuje jejich Jediný bůh 
a šeptá jim slova, která sepisují v kázání. Ta nyní 
tvoří tři knihy Svatého písma – Zármutek, Lásku a 
Hněv. Podle legendy sepsal Zármutek kdysi 
dávno první z Proroků, veliký Almizel. Pojednává 
o tom, jak Jediný bůh stvořil lidstvo, jak lidé svého 
pravého boha opustili a jak je on jimi zarmoucen. 
Stanoví, co musí vykonat, aby ho usmířili. 

ilustrátor neznámý 
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Bůh náš, jenž dlí na nebesích, zrodil ve své mysli 

dokonalou myšlenku. Vdechl tedy své myšlence život, 
neboť pouze Bohu je dána moc nad životem a smrtí. Leč 
svět, který stvořil, se od něj začal vzdalovat, a čím dále 
byl, tím více pozbýval své dokonalosti. 

 
Druhá kniha, Láska, je dílem veskrze 

básnickým, velmi tajemným a značně sporným. Je 
to jakýsi návod, jak žít v míru sami se sebou i se 
svými sousedy, jsou tam ale obsaženy i velmi 
pragmatické rady, jak chovat koně a kozy nebo jak 
se dvořit ženě. Konečně třetí knihu, Hněv, sepsal 
Prorok, vychovaný Latiny, ale původem 
Crussoňan, který nakonec vedl vojska kočovníků 
proti Pětiměstí a vyhnal Latiny z jejich domoviny. 

Nesmrtelný prorok, současný vládce 
Crussonu, prý pracuje na čtvrté knize Svatého 
písma a proslýchá se, že její jméno bude Smrt. 
Proroci se však nevyznačují jen talentem k psaní 
knih, jak by se mohlo zdát. Na popud jejich 
modliteb mění Jediný bůh tvářnost světa, což už 
jednou pocítila i říšská vojska, když překročila 
Písečnou řeku. 

Na Creetu je však mnohdy těžké rozlišit 
Proroka od mocného mága. Byť jen nemnozí 
čarodějové dokáží také chodit po vodě, měnit 
vodu ve víno či křísit mrtvé, není to tak dávno, co 
se v Delferu prohlásil Prorokem Taurus Černý. 
Vyhlásil, že se Jediný bůh již nemůže dívat na tu 
bizarní trosku na crussonském trůně, která se 
nazývá Prorokem. Pobil všechny delferské kněze 
a mnozí z vojáků vyslaných proti němu odhodili 
zbraně a přísahali, že vidí Boha. Nakonec se 
Nesmrtelný prorok do Delferu vydal, vstoupil do 
chrámu a po dvou dnech vyšel ven. Taura už od 
té doby nikdo nespatřil. Někteří se domnívají, že 
při střetu s Nesmrtelným zemřel, jiní, že prchnul. 

 
Štěstí je jenom sen, bolest je skutečná. 
- Martus z Aptelie 

VÍRA V PĚTICI 
My, Latinové, zbožně věříme, že bohové na 

nás shlížejí z nebes. Vládce (Regus) se skrývá 
v mracích, Osud (Seluna), která na nás shlíží 
z tváře Měsíce, Kovář (Solaris), nás laská paprsky 
Slunce, Timnia (Láska), se ukrývá ve větru a 
Válečnice (Tria), utajená v kapkách deště. Svým 
jménem může vzývat bohy každý, ať už sám nebo 
s pomocí kněze toho božstva. Za rodinu koná 
bohoslužbu otec. Lidé se denně modlí u svých 
domácích oltářů. 

Je povinností imperátora a nejvyššího pontifika 
postarat se o uspokojení bohů. Tomu slouží 
proslulý Chrám všech bohů v centru Heliory. Jeho 
klér se skládá z doživotně jmenovaného pontifika, 

sboru flámenů a panen. Flámenů chrámu všech 
bohů je vždy patnáct. Každé trojici přísluší jeden z 
Pětice bohů, na jehož blaho musí nepřetržitě 
dohlížet. Flámeni se teší velké vážnosti a 
výsadám, ale zároveň se musejí vyhýbat pohledu 
na nízká zaměstnání a kontaktu s čímkoliv, co by 
mělo vztah ke krvi. K dlouhému rudému 
obřadnímu rouchu nosí zvláštní, do rohu 
vybíhající pokrývku hlavy, na níž je stuhou 
přivázána olivová ratolest. Chrámové panny jsou 
dívky zasvěcené ve věku 10 let. Tehdy procházejí 
zvláštním obřadem podobajícím se posvátnému 
symbolickému sňatku. Po dobu výkonu služby se 
nesmí chrámová panna vdát ani provinit proti 
počestnosti. Její osoba je nedotknutelná a 
posvátná. Nedotknutelný je i dům panen na 
heliorském Fóru, proto se zde ukládají důležité 
dokumenty a cenné předměty. Chrámové panny 
nosí bílé roucho, vlasy upravené do šesti pletenců 
a převázané stuhou. Jejich úkolem je udržovat 
posvátný oheň v chrámu všech bohů a provádět 
krvavé obětiny, které nejsou flámenům povoleny. 

Nejprostší formou styku s bohy je modlitba, 
která může být buď prosebná nebo děkovná, 
případně tvořit slovní doprovod probíhajícího 
obřadu. Složitější je oběť. Ta má buď přinést 
zázrak, nebo je projevem vděčnosti za bohy 
prokázané dobrodiní. Nekrvavé obětiny tvoří 
zejména potraviny jako je ovoce, zelenina, 
rostliny, obilí, med, víno či sůl. Krvavé oběti se 
přinášejí usmrcením zvířete – ať už krávy, ovce, 
kozy, prasete, koně, psa nebo kance. Mléko nebo 
víno jsou vylity před oltářem. Pokrmy hozeny do 
obětních jam. Květinami ověnčeny oltáře. Oběti 
mohou být i očistné, jejich úkolem je zbavit 
člověka či majetek viny na něm lpící. Takové oběti 
však může provádět toliko kněz. 

Regus 
Vládce, Bůh bouří a nebes 
Regus je vládcem bohů, dlí na svém 

jadeitovém trůnu na nebesích a shlíží dolů na 
lidské konání. Čas od času, když není spokojen 
s jejich počínáním, přivolá bouřková oblaka, 
hromy a blesky udeří tam, kde se dějí nepravosti. 
Regus je nejen bohem všech panovníků, vládců a 
těch, kteří rozhodují, ale i zastáncem 
utlačovaných. Jelikož má však velký vliv i na 
ostatní bohy Pětice, vzývají ho v podstatě všichni. 

Regus bývá zpodobován jako postarší muž s 
plnovousem a většinou i mírně zamračeným 
obličejem, obvykle s jednou rukou podpírající 
bradu. I přes jeho chmury přelétne po jeho tváři 
občas letmý úsměv, protože ač není nikdy vše 
zcela v pořádku, je třeba si nad věcmi uchovat 
nadhled. 
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Regovi je zasvěcena řada velkých 
chrámů a svatyní a není to náhodou. Jeho 
církev je štědře obdarovávána imperátorem 
a nobilitou, která si chce svého patrona 
naklonit nebo vyhledat jeho radu. Jeho kněží 
chodí v dlouhých bílých řízách se znakem 
dvou křížících se blesků – zlatého a rudého. 

 

O stvoření člověka 
Nejvýznamnějším mýtem o Regovi, který se 

však dotýká i ostatních bohů, je mýtus o stvoření 
člověka. Po smrti Gaiy byl svět plný života, ale 
tento život neměl žádné směřování, žádný cíl. 
Postrádal Řád. A tak Regus vyvolil člověka, aby 
mu tento cíl vtiskl. A daroval člověku vůli a 
rozhodnost, aby dokázal tento cíl naplnit. 
Požádal však zároveň svoje bratry a sestry, aby i 
oni podarovali lidské plémě vlastnostmi, které 
naplní svět Řádem.  

Tria darovala člověku moudrost, aby dokázal 
rozpoznat dobré od zlého, porážku od vítězství. A 
darovala mu též slitování, které porážku obrací 
ve vítězství. Timnia darovala člověku lásku a 
rodinu coby cíle lidského snažení. Cíle, které ho 
budou pohánět dál a výš a které mu nabízejí 
budoucnost. Solaris daroval člověku um a smysl 
pro krásu. Tak, aby se měl každý den čím 
zabývat, aby měl co tvořit. Konečně Seluna 
darovala smrt. Smrt, která je vysvobozením 
z utrpení, smrt, po niž následuje další život. 

Ale to vše pozoroval také Chaos. A i on dal 
člověku svůj dar. Daroval mu hněv, bolest, chtíč, 
úzkost, strach a hnus. Emoce, které zatemňují rozum, 
které odmítají lásku, které oslabují vůli, které brání 
tvořit a které přinášejí zkázu a zmar. 

Seluna 
 Osud, Nevyzpytatelná, Paní Měsíce, Stříbrná 
Seluna je zlomyslná bohyně, v jejíchž rukou 

spočívá osud lidí i bohů, je patronkou vědců a 
často ji vzývají i riskující obchodníci. Protože je 
světlem noci, vzdávají jí hold i lidé v tuto dobu 
pracující. Načrtnutí Selunina srpku je poznávacím 
znamením některých zlodějských cechů. Říká se, 
že nestraní nikomu, ale příznivým okem prý 
občas shlédne na blázny a šašky. 

Traduje se o ní, že má tři tváře. Tvář mladé 
bledé dívky, tvář ženy s vlčími rysy, jež je 
poznamenána jizvou táhnoucí se přes oko a tvář 
připomínající kůží potaženou lebku. Snad to má 
souvisí s faktem, že je patronkou minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti. Důkladně si ji však 
prohlédnout nelze, neboť její tvář musí vždy 
zakrývat rouška, aby v ní člověk nechtě nezahlédl 
svůj osud. 

Trochu paradoxně jí není zasvěceno mnoho 
chrámů. Její kněžky, ženy oděné v šedé řízy, stále 
cestují, aby zaznamenávaly osudové události. 

Dokáží výtečně věštit z postavení hvězd, letu 
ptáků, vnitřností a řady dalších znamení. 
Nejznámější věštírna zasvěcená Seluně leží v 
malém městečku nedaleko Arbrusu, které se 
jmenuje Ternam a bylo kdysi vypleněno vlky. 

 

O vílách a skřítcích 
Říká se, že Seluna záviděla Regovi nápad stvořit 

člověka. A tak se rozhodla, že to vyzkouší sama. Její 
výtvory se jí podobají svou nedostižností a svou 
křehkostí. Mají stejně nevyzpytatelnou povahu, avšak 
postrádají rozum, který má člověk. I proto snad jsou 
víly a skřítci více aktivní v noci, za svitu Luny. 

 

O nebeském vlku 
Traduje se, že si Seluna velmi oblíbila vlky. Jednoho 

z nich dokonce povýšila na oblohu, aby tahal její 
měsíční vozík. Leč Chaos ve své krutosti se rozhodl 
odebrat Seluně její hračku. V nestřežené chvíli jí vlka 
odlákal a vtiskl mu cosi ze své vlastní bestiality. Krutá 
stvůra, jež takto vznikla nyní ubohou Selunu po obloze 
pronásleduje a hrozí, že ji sežere. Vždy když už se vlčí 
zuby svírají, luna ubývá. Naštěstí Seléniny potomci – 
hvězdy ji vždy zachrání, ale strach, že na to jednou 
nebudou stačit, pořád trvá. 

 

ilustrace Michael Erickson 
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Solaris 
 Kovář, Pán Slunce, Zlatý 
Solaris, vážný a dobrotivý bůh, který 

ochraňuje. Je patronem mnoha řemesel, zvláště 
těch, která pracují s kovem a ohněm, který je mu 
blízký, ale i horníků a dalších. 

Traduje se o něm, že má božsky krásnou 
podobu, rozevláté zlaté vlasy vytvářejí kolem jeho 
tváře koronu a v rukou často drží zlatý sluneční 
kotouč. Má se za to, že Solaris kormidluje loď se 
slunečním kotoučem po obloze a v noci ho 
přepravuje skrze pekla Ignitrey pod zemí a dále 
přes ráje Arborey, aby jej na východě vyzvedl 
opět na oblohu. Tato výprava je velmi 
nebezpečná, protože znamená možnost setkání s 
pánem podzemí Chaosem a případný střet by 
mohl vést k tomu, že Slunce na oblohu 
nevystoupí, nebo se zatmí. Každoročně v době 
vrcholící zimy, kdy umírá nejvíce lidí, Chaos sílí a 
Solaris se ani neodvažuje procházet Podsvětím. 
Musí se dokonce vzdálit od Země a svítí jakoby z 
velké dálky, zato po celý den a noc. Zatmění 
slunce je považováno za hodně zlé znamení, které 
značí, že moc Chaosu 
vzrůstá, neboť musí Solaris 
skrývat svou tvář i za dne. 

Solarisovi jsou zasvěceny 
spíše menší kostely a 
kapličky, ale je jich poměrně 
značný počet. Jeho velký 
chrám leží v Lirrei, 
slunečním městě jihu. Jeho 
kněží poznáte podle zlatého 
řetězu se slunečním 
symbolem (zlatým diskem) 
na krku. Ten si musí každý 
kněz sám vyrobit, aby tak 
prokázal svou dovednost v 
řemesle, které je jeho bohu 
tak milé, v zlatotepectví. V 
den slunovratu a 
rovnodennosti vedou tito 
kněží velké slavnostní 
bohoslužby pod širým 
nebem a modlí se za to, aby 
Slunce vycházelo každý 
den. 

 

O vykování draků 
I Solaris inspirován 

Regovým příkladem se rozhodl 
vtisknout život vlastním 
stvořením. Z kamene a kovu ze 
zlata a drahokamů vykoval 
draky. A každému z nich dal do 
vínku sluneční plameny. Zašel 
dokonce tak daleko, že ukradl 

trochu lidského rozumu a daroval jim jej. Dva největší 
a nejkrásnější draky si vybral, aby táhli jeho sluneční 
bárku, se kterou projíždí podsvětím. Ostatní vypustil 
do světa a už se o ně nestará. 

 

Timnia 
Láska, Lovkyně, Plodnost, Bohyně Krbu 
Timnia je známa hlavně jako bohyně lásky. 

Chrání milence a spolu se Selunou žehná 
svatbám. Je také bohyní plodnosti, a proto ji 
uctívají sedláci a pastevci. Mimoto je patronkou 
lovců a bohyní domácího krbu. 

K Timnii se modlí hodně lidí, ale přesto má 
málo svatyní. Většinou je jí zasvěcen nevelký 
oltáříček, třeba jen balvan na rozcestí, na nějž lidé 
kladou obětiny. Nemá ani mnoho kněží, a když 
už, pak se obvykle nezdržují na jednom místě, ale 
putují krajem a žehnají těm, které potkají. 

Timnia je zpodobována jako vnadná žena, jejíž 
krása spočívá v jejích ladných tvarech a 
přirozenosti. Bývá oděna do lovecké kazajky a 
kožených kalhot, v ruce často svírá luk. 

ilustrátor neznámý 
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O početí Aina 
Timnia je známá záletnice. A svět lidí ji velmi láká. 

Nestává se to často, ale někdy sestoupí na Zem, vezme 
na sebe lidskou podobu a spojí se s nějakým 
výjimečným mužem. Naposledy takto prý svedla 
Atlantea, tehdy ještě nástupníka imperiálního trůnu. A 
jejich potomkem byl prý Ainus. Rek, který posléze 
vykonal řadu chrabrých skutků. 

Tria 
Válečnice, Trojjediná – Vítězná, Slitovná a 

Moudrá 
Tria je bohyní mnoha zdánlivě rozporuplných 

věcí. Jako bohyně moudrosti je patronkou vědců a 
výzkumníků, stejně jako mnoha opisovačů knih a 
filosofů. Je i bohyní moudře a vítězně vedené 
války, rádkyní vojevůdců a paní vojáků. Je však 
také bohyní slitování, protože i to je součástí 
moudrého boje, a tak ji uctívají léčitelé a všichni ti, 
kteří ulevují od bolesti. 

Je to ušlechtilá bohyně, jejíž krása by se dala 
charakterizovat jako oduševnělá. Bývá oblečena 
buď v blyštící se kovovou zbroj nebo v těžkou 
sametovou róbu. Někdy ji rovněž provází havran 
či orel. 

Tria je uctívána v řadě chrámů. Největší a 
nejvelkolepější je její chrám v Atlantei, kde je 
zpodobena plačící s obrovským démantem, 
představujícím slzu, o kterém se říká, že jeho moc 

propůjčuje kněžím schopnost vidět do srdcí 
druhých a přes jejich strachy je ovládnout. I přes 
četné pokusy nebyla slza nikdy ukradena. Je jí 
zasvěcen i řád imperiálních paladinů a několik 
klášterů na ostrovech u břehů Hibernie, v nichž se 
mniši zabývají uchováváním vědění pomocí 
opisování knih. Na památku vítězství, dosažených 
v jejím jméně, bylo vztyčeno nemálo triumfálních 
oblouků a obelisků a mnozí z jejích kněží jsou 
vysloužilí legionáři. 

VÍRA V JEDINÉHO 
Mnozí Latinové jsou přesvědčeni, že Jediný 

bůh Crussoňanů je onen Chaos, o němž se zmiňují 
první verše Písně tisíce hlasů. Věří, že Crussoňané 
ani nevyslovují jeho jméno, protože bylo 
zapomenuto v dávných časech. Svaté písmo ale 
nabízí trochu jiné vysvětlení: 

 
Má tisíce jmen a tisíce tváří, ale tak pravím – 

nevolejme ho toliko jedním jménem a nezpodobujme ho 
s toliko jednou tváří. Bylo by to rouhání se vůči 
všemocnému a všemohoucímu, hrozivému a 
vládnoucímu. 

A pravím vám, neklaňte se všemožným modlám, 
rozbijte jejich sochy, zbořte jejich chrámy, neboť je jen 
jediného boha a já jsem jeho prorokem. 

- Svaté písmo 
 

Jediný bůh je skutečně ve Svatém 
písmu oslovován tisíci jmény od 
Prastarého, Pána Smrti, Plačícího, 
Ničitele i Tvůrce až po Chaose. Přesto 
Crussoňané věří, že on je tím pravým 
bohem, skrývajícím ve svém nitru stejně 
tak dobro jako zlo. Vzývají ho dílem ze 
strachu a dílem z naděje a tato 
rozporuplnost je přítomna v celé jejich 
víře. 

Crussoňané musí každý den za 
soumraku navštěvovat chrám Jediného 
boha nebo, není-li to možné, se alespoň 
modlit s pohledem upřeným na 
zapadající kotouč slunce. Pokud vedou 
čistý a svatý život, dosáhne jejich duše 
na konci života blaženosti. V opačném 
případě se jejich duše znovuzrodí k 
dalšímu koloběhu života a utrpení. 

Církev je v Crussonu vším. 
Nejvyšším vládcem země a také hlavou 
církve se tak po zavraždění delferského 
kalifa a izolování ascarského stal 
Nesmrtelný prorok. Tomu je přímo 
podřízeno sedm vykladačů, jeho 
důvěrníků, kterým prý nadělil do vínku 
věčné mládí, krásu a sílu. To jsou 
generálové jeho vojsk, jeho uši a jeho 
dýky ve tmě. Čtyři z nich prý působí ve 

ilustrace Christope Vacher 
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velkých crussonských městech, ale panují obavy, 
že ostatní plní poslání v zemích Říše nebo 
Spojenectví.  

Níže postaveni jsou vyvolavači, kterých jsou 
desítky tisíc. Ti vybírají církevní desátek a ostatní 
daně, rozhodují spory, udržují vzdělanost a tvoří 
jádro crussonského vojska. Vedou pochopitelně 
také kázání a často konají obětiny, obvykle krvavé 
a jak se šeptá, někdy i lidské. 

 
Podle Písně tisíců hlasů je však Chaos bůh zlý 

a temný, zasévající zármutek a zmar všude tam, 
kde panovala dříve radost a štěstí. Jeho podoba je 
stejně proměnlivá jako jeho nálada, a ačkoliv 
mnozí tvrdí, že je nadpřirozeně krásný, zvláště 
když svádí na scestí nové ovečky, ve skutečnosti 
je nepochybně škaredý. Živí se lidským i božským 
strachem ze smrti, čirou hrůzou a dušemi, které 
mu propadly. To ho posiluje, a pokud se nepodaří 
ho zastavit, jednou bude mít dost síly, aby Řád 
navždy rozdrtil. Potom nastane konec světa. 

 
Chaos se zastavil na svém úprku před bohy Řádu a 

ohlédl se právě včas, aby spatřil, že se na novém světě 
probouzí život. Slzy bohyně Timnii, pečující o 
umírající matku, skrápěly tělo Gaiy a kamkoli dopadly, 
tam svou nezměrnou láskou probudily k životu 
rostliny i zvířata. A tak s posledním vydechnutím 
Gaiy se zrodil život. A Regus, když to spatřil, 
vybral si jedno ze zvířat a pravil: „Tobě dávám 
rozum, abys vedl tento svět.“ Leč Chaos, jakkoliv 
vzdálený, dosáhl svou mocí přesto až sem a tiše 
zašeptal: „Tobě dávám šílenství a bláhovost, abys 
zahubil tento svět.“ A tak se zrodil člověk. Někdy 
božsky moudrý, někdy pošetilý a šílený. 

- Píseň tisíce hlasů 

VÍRA V MILOSRDENSTVÍ 
S příchodem Seveřanů se však na Creetu 

začala šířit nová víra. Některé jinak moudré a 
zbožné muže nadchly myšlenky, které přinesl 
na Creet náčelník Seveřanů a začali je šířit 
mezi lidem Říše. Víra v Plačící bohyni, které se 
zželelo opuštěných lidí a přináší jim 
rozhřešení, je populární zejména na venkově, 
snad i proto, že ve městě byla řada jejích 
příznivců předhozena medvědům nebo 
ukřižována. 

Prostí lidé, kteří tvoří jádro této nové 
církve, věří, že by měli rozdávat dobro bez 
ohledu na to, jak se k nim chovají ostatní. 
Vyhýbají se násilí a odpouštějí i svým 
zapřísáhlým nepřátelům. Domnívají se, že si 
tím zajistí místo v nádherném světě, kam se 
vydají po smrti. 

Někteří vyznavači Plačící bohyně odmítají 
zcela víru v bohy Pětice, ale jiní umírnění mají 
za to, že Plačící bohyně je dcerou Trii a 

Solarise. Ať tak či onak, vyznavači Paní 
milosrdenství odmítají bojovat v legiích, což je 
sám o sobě prohřešek trestaný smrtí. 

 
Člověk může srdcem milovat, ale jen rozumem být 

šťasten. 
- Titus Carus 

FILOSOFIE 
Filosofie je takřka výsadní vědou a životním 

postojem latinského národa. Patří k dobrému tónu 
přiřadit se k některé ze tří velkých myslitelských 
škol, které zde dominují. 

První a nejstarší filosofickou školou, která je 
stále aktivní představují Moderaté. Je také stále 
ještě zdaleka nejvlivnější, zejména v Říši. Hlavní 
zásadou, kterou nastolil zakladatel moderatské 
školy je oproštěnost a pohrdání bohatstvím. 
Martus z Aptelie žil v duchu svých zásad v chatrči 
bez dveří. Nebylo v ní co ukrást. Sustine et absinte 
(trp a odříkej se) bylo jeho životním krédem. 
Martus z Aptelie svou filosofii nesepisoval, učinili 
tak až jeho žáci. Postupem času pronikají do 
moderatské filosofie některé eklektické prvky a 
nauka směřuje k pragmatičtějšímu chápání věcí. 

ilustrátor neznámý 
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Její hlavní soudobý představitel Lucius Annaeus 
působil na imperiálním dvoře, dokud roku 497 
neupadl v nemilost a nebyl poslán do vyhnanství. 

Moderatská filosofie je členěna do tří částí – 
logiky, fyziky a etiky. Moderatská logika se 
věnuje zejména kritériu pravdivosti a rozlišení 
pravdivých představ od nepravdivých. 

Moderatská fyzika chápe svět jako nejlepší 
z možných, jednotlivé nedokonalosti zvyšují 
dokonalost světa. Zároveň zastávají její vyznavači 
i pozice krajního fatalismu a teorii věčného 
návratu. V souladu s vírou v Pětici se domnívají, 
že vše co z Chaosu povstalo, se v Chaos opět 
obrátí. Věří ve střídání vzestupného tvůrčího 
období s nevyhnutelným, vše ničícím a zároveň 
vše očišťujícím smetením světa, po němž dojde 
opět k jeho dalšímu obnovení. 

Moderatská etika vychází z několika zásad. 
Jednak žití v souladu s přírodou a také v souladu 
s vlastní přirozeností. Žití v souladu s rozumem a 
Řádem. Ctnost je pro stoupence nauky jediným 
dobrem, špatnost jediným zlem. Všechny ostatní 
záležitosti jsou lhostejné. Ideálem je mudrc, který 
dosáhl nezávislosti na vnějším světě, potlačil 
vášně a dosáhl stavu nenáruživosti, klidu, 
neotřesitelnosti a takto celkově svobody a 
soběstačnosti. 

Druhou současnou filosofickou školou jsou 
Fortunaté. Zakladatelem této školy je proslulý 
filosof Titus Carus. Tato škola je často pohlížena 
jako prostopášná, plná přízemního požitkářství, 
obžerství, pijanství a sexuální nevázanosti. 
Z fortunatské filosofické školy je propracována 
zejména etika. Usiluje o dosažení štěstí v podobě 
prožívání něčeho příjemného. Snaží se vyhnout 
opaku slasti v podobě bolesti a neklidu. 

Třetí a poslední významnější školou zosobňují 
Periklité. Zakladatelem této pochybující školy je 
Marcus Tullius, který formuloval základní tezi, 
tedy že věci jsou nepochopitelné a lze o nich 
konstatovat jen to, jak se jeví, nikoliv to, jaké jsou. 
Tato škola je velmi populární v Ridellu, kde si 
získala zvláštní pozornost mezi členy zdejší 
nobility. 

 
„Je komické, že ti, jimž je na tomto světě vyměřeno 

nejméně času, ho nejvíce tráví tím, že počítají svoje 
zrníčka písku.“ 

− Alia, silvánská vědma 

MĚŘENÍ ČASU 
Zatímco prostí lidé dělí denní dobu podle toho, 

na jaké jídlo je právě čas a rok na období 
jednotlivých činností na poli, bohatí se zaobírají 
každou uplynulou hodinou. Právě oni podnítili 
vynálezy hodin svíčkových, vodních, přesýpacích 
a dnes již i mechanických. Kde se bere ta 

neutuchající touha spoutat svět okolo nás, změřit 
jej a ovládnout? 

 
Běžně používaný kalendář si přivezli na Creet 

již první osadníci, a byť byl reformován 
Tumultem v roce 199 po Zl., zůstává prakticky 
pořád stejný. V současné době se roky měří 
takzvaně od Založení Města (myšleno Heliory). 
Ve skutečnosti však jde o položení základního 
kamene Chrámu všech bohů, k němuž došlo o rok 
později. Do běžné praxe ho zavedl kněz, 
vzdělanec a říšský kronikář Arius Litteus, známý 
jako autor monumentálního svazku Historia. 

Crussonský kalendář je velmi podobný, leč ten 
je datovaný o 952 let dřív než imperiální a počítá 
se od sepsání první knihy Svatého písma, resp. od 
jejího Zjevení. 

Den a noc 
Creetský den má 24 hodin, rozdělených podle 

východu a západu slunce. Hodiny se číslují a 
počítají od půlnoci. Přes den se čas měří obvykle 
pomocí slunečních hodin umístěných takřka na 
každém náměstí a na průčelí řady domů. Přesné 
měření, nutné pro navigaci nebo při špatném 
počasí, užívá přesýpacích nebo vodních hodin a ti, 
kdož pracují v noci, často rádi využijí svíčkových 
hodin, které zároveň poskytují světlo. V Lirrei 
mají nyní i velký hodinový stroj ukazující čas na 
věži Triina kostela. V Crussonu není zvykem dělit 
čas na hodiny, spíše jen na údobí, a stejně tak je 
tomu i na většině venkova. 

 

Denní doba 
0 hodin  půlnoc 
0 – 3 hodiny  hluboká noc 
3 – 6 hodin  časné ráno 
6 – 9 hodin  pozdní ráno 
9 – 12 hodin  dopoledne 
12 hodin  poledne 
12 – 17 hodin  odpoledne 
17 – 21 hodin  večer 
21 – 0 hodin  raná noc 

Dny, týdny, měsíce 
Týden imperiálního kalendáře trvá sedm dní a 

jeho názvy vycházejí ze jmen nebeských těles – 
Slunce, Měsíce a některých souhvězdí. Je tomu tak 
proto, že jsou tato nebeská tělesa považována za 
bohy nebo jejich posly. Ve hvězdách lze číst osud, 
protože ovlivňují dění tady na zemi. Crussoňané 
mají také sedm dní v týdnu, ale jejich týden začíná 
Lunárem a končí Solárem, resp. jejich 
crussonskými ekvivalenty – Ahadem a Sabtem. 
Solár, resp. Sabt, je u obou svatým dnem, kdy se 
nepracuje. Latinové navíc odpočívají i při Lunáru. 
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Dny v týdnu 
1. Alauda (pr.) 2. Ithman (pr.) 
2. Lupus (pr.) 3. Thalata (pr.) 
3. Eques (pr.) 4. Arbia  (pr.) 
4. Corona (pr.) 5. Khamis (pr.) 
5. Corvus (pr.) 6. Džumah (pr.) 
6. Solar (svt.) 7. Sabt  (svt.) 
7. Lunar (odp.) 1. Ahad  (pr.) 
 
Čtyři týdny, dvacet osm dní, tvoří jeden měsíc. 

To zhruba odpovídá období mezi dvěma novy 
Luny, creetského měsíce. Traduje se, že velký 
koláč Luny se snaží dohnat a polknout obrovský 
nebeský vlk (souhvězdí Lupus), a podle legendy 
služebník Chaose. Naštěstí, když už se vlkova 
tlama svírá nad bezmocnou bohyní Selunou, 
zachrání ji Rytíř (souhvězdí Eques). Snad 
rozladěnost nebeského vlka, že mu jeho kořist 
unikla, způsobuje, že lunární cyklus ovlivňuje 
lykantropii – vlkodlactví. Měsíců je dohromady 
dvanáct a společně se sedmi dny půlnočního 
slunce tvoří jeden rok. I Crussoňané mají dvanáct 
měsíců, každý začíná o šest dní později než 
latinský a první měsíc odpovídá Glacieru (tedy 
lednu). Názvy většiny crussonských měsíců se 
vztahují k jejich náboženství. 

 

Latinské měsíce 
1. Gravider (březení)  časné jaro 
2. Pluver (lijavec)  jaro 
3. Florer (kvetení)  pozdní jaro 
4. Meterer (kosivec)  časné léto 
5. Incender (palivec)  léto 
6. Saeter (žnění)  vrcholné léto 
7. Frigumor (sychravec) časný podzim 
8. Nebulis (mlhavec)  podzim 
9. Folicas (listupad)  pozdní podzim 
10. Algoris (mrazivec)  počátek zimy 
11. Glacier (leden)  zima 
12. Multanox (dlouhonoc) konec zimy 
 

Crussonské měsíce 
1. Muharan (svatý měsíc) zima 
2. Safar (prázdný měsíc) konec zimy 
3. Alwal (první jaro)  časné jaro 
4. Althani (druhé jaro)  jaro 
5. Jumadula (1. měsíc sucha) pozdní jaro 
6. Jumadtha (2. měsíc sucha) časné léto 
7. Radžab (ctěný měsíc) léto 
8. Šaban (měsíc dělby)  vrcholné léto 
9. Rimdan (měsíc horka) časný podzim 
10. Šawal (měsíc smrákání) podzim 
11. Dhuquad (měsíc spočinutí) pozdní podzim 
12. Dhuhidža (měsíc poutí) počátek zimy 

 

SVÁTKY 
Creetský lid miluje svátky, protože je to jediná 

změna v jinak jednotvárném životě. Obvykle se 
jedná o slavnosti spojené buď s náboženstvím 
nebo s velkými trhy, případně s obojím. Svátků je 
celá řada v závislosti na tom, o jaké město nebo 
zemi se jedná, ale některé z nich se slaví všude 
nebo takřka všude, byť pod různými jmény. 

Hody (začátek březení): Příchod nového roku, 
věštícího konec zimy, kdy se prostý lid musí 
postit a šetřit jídlo kde se dá, se oslavuje všude 
stejně. Porazí se selátko či koza. Podarovávají se 
nejbližší sousedé a všude vládne napjaté 
očekávání, že sevření zimy konečně skončí. Děti 
ve městech Atlantského spojenectví i 
okupovaného Meance občas vyrábějí ze slámy 
panáka představujícího Ledového knížete a poté 
ho spálí nebo hodí do vody, čímž obřadně zimu 
odhánějí. 

Slavnost květů (počátek kvetení): V měsíci 
kvetení pořádají Latinové po celém Creetu oslavu 
života zvanou Slavnost květů. Její podoba se 
významně liší podle toho, kde se slaví, ale je to 
svátek všech zamilovaných, lásky a zrození 
života. Někde se sázejí stromy, jinde se ulice 
zasypávají květinami a zase jinde se celý den 
tančí. 

Svátek všech bohů (polovina palivce): Kdy 
jindy vzdát hold bohům a žádat o dobrou úrodu, 
než když se blíží žně? Proto se v tento čas 
vydávají všichni do blízkých i vzdálených kostelů, 
obětovat bohům a žádat je o smilování. Hluboce 
věřící někdy vykonávají i daleké poutě. 

Dožínky (konec žnění a začátek sychravce, 
podle lokality): Tradiční slavnost spjatá s 
ukončením žní. Hodně se pije, zpívá a tančí, ve 
větších městech se konají trhy, kde lidé směňují 
zboží. Naneštěstí je to také oblíbený čas výběrčích 
daní. 

Svátky vinobraní (polovina sychravce): V 
zemích Atlantského spojenectví a Meance se více 
než dožínky slaví poměrně tradičním způsobem 
svátek vína. Patří k němu písně a recitace bardů, 
popíjení mladého vína a pochopitelně i 
všudypřítomné obchody. 

Den vládců (21. mlhavce): je svátkem zejména 
v Říši, ale slaví se i v Atlantském spojenectví. Je to 
příležitost nobility projevit své milosrdenství, 
svou srdnatost v boji i svoji schopnost diplomacie. 
Na velkých turnajových kláních se střetávají 
nejlepší bojovníci, zatímco na tribunách se 
uzavírají nové sňatky, obchodní smlouvy a 
alianční dohody. 

Sekyry (počátek mrazivce): končící přípravy 
na zimu, znamenají i shromažďování palivového 
dříví. To proto, že všude zní tepot sekyr, lidé 
zateplují svoje domy, jak se dá. Součástí toho 
všeho je i den slavností a soutěží, mezi něž patří 
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zejména ve Spojenectví nesmírně populární hod 
břevnem, soutěž v přetahování nebo vrhání 
sekyrou. 

Svátky půlnočního slunce: V době nejhlubší 
zimy zůstane slunce na obloze svítit nepřetržitě 
po sedm dní. Sice svítí z dálky a velmi slabě, v 
noci jde spíš o jakýsi podivný přísvit, ale přesto 
nezapadá. Lidé věří, že pokud nebudou 
dostatečně obětovat Solarisovi, slunce by se taky 
nemuselo vrátit zpět na oblohu. 

Předvečer nového roku (28. dlouhonoci): 
Nový rok se slaví po celém světě, byť ne všude ve 
stejný čas. Je to slavnost, do níž se občas zapojují i 
čarodějové, aby bohatým členům nobility za 
tučnou úplatu uspořádali nádherné ohňostroje 
plné nevídaných barev a tvarů. Prostý lid slaví 
skromněji, ale přesto divoce. 

 
Ramalan (1. den Muharanu) první den nového 

roku je dnem pro splácení dluhů. Slaví se různě, 
někde oslavou příchodu nového roku, jinde spíše 
nastává zármutek při zabavování poslední 
vyhublé kozy, jinde. 

Ašura (10. den Muharanu) je dnem truchlení 
za mrtvé. Crussoňané se modlí za spásu jejich 
duší a za to, aby se už nevraceli zpět do dalšího 
koloběhu života. Zvláště chudí se obávají, že 
mrtví vstanou ze svých mělkých hrobů a budou si 
stěžovat na svoje špatné pohřbení. 

Nabi (12. den Alwalu) svátek narození 
proroka Almizela, prvního z řady Proroků, který 
sepsal první knihu Svatého písma. 

Miradž (27. den Radžabu) celý Radžab je 

považován za významný měsíc, protože se v něm 
prý událo velké obrácení kmenů na víru. Údajně 
však v den Miradže vystoupil prorok Alura na 
nebesa k bohu a zase se vrátil zpět. 

Baraš (15. den Rimdanu) v tuto noc jsou 
Jediným bohem určeny osudy lidí na další rok a 
jejich dosavadní hříchy zpečetěny. Věřící tráví 
celou tuto noc v modlitbách. 

Fitr (konec Šavalu) tři dny bujarých oslav, 
hojné popíjení zejména nápoje z kvašeného kozího 
mléka, taneční veselí a hostiny. 

Adha (10. den Dhuhidžy) je den, kdy by měl 
poutník dorazit na velké kázání Nesmrtelného 
proroka v Menfru. Tuto pouť by měl každý 
správný věřící vykonat alespoň jednou v životě. 

Ghadir (18. den Dhuhidžy) oslava rodiny, při 
níž si lidé nadělují dárky. 

ASTRONOMIE 
Jedno staré crussonské přísloví říká, že zatímco 

Latinové se zavírají za kamennými zdmi, pravý 
člověk je obklopen pláštěm z hvězd. Pochází ještě 
z dob, kdy Crussoňané žili převážně jako nomádi 
a pastevci, ale dodnes jim je vlastní touha vzhlížet 
ke hvězdám. Právě mezi Crussoňany se také 
začala rozvíjet věda o hvězdách a umění v nich 
číst. V crussonském městě Ascara byla také před 
čtyřmi sty lety sepsána nejznámější a do 
novolatiny i atlantštiny přeložená kniha známá 
jako Saifa. Je to pojednání o pohybu nebeských 
těles a o tom, jak ovlivňují lidské osudy. 

I Saifa samotná však navazuje na daleko starší 

ilustrace Daniel Voyer-lessard 
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prameny. Pradávní crussonští hvězdáři, kterými 
byli a dodnes jsou hlavně kněží, vytvořili zařízení 
pro předpovídání pohybu nebeských těles známé 
jako oktagon. Tohoto názvu se jí dostalo pro 
typický osmiboký tvar jejího pouzdra. To bývá 
umně zpracováno a oktagony jsou tak ceněny 
nejen pro svou technickou přesnost, nýbrž i 
uměleckou hodnotu svých pouzder. 

Z crussonštiny také pocházejí jména většiny 
souhvězdí. Latinové obvykle jména jen přeložili, 
pouze ve výjimečných případech poněkud 
pozměnili jejich význam. Většina souhvězdí 
představuje běžné předměty, které Crussoňané 
viděli okolo sebe – zvířata, předměty denní 
potřeby, povolání, části těla apod. 

Nejvýznamnější souhvězdí 
Akrab (škorpion) Scorpio 
Acubens (spár) Manus (ruka) 
Adafera (kadeř) Torqueo 
Adhara (děvčátko) Virgo 
Ain (oko)  Oculus 
Albali (polykač) Vorius 
Alkiba (stan)  Tentorium 
Alfirk (hejno)  Recolligo 
Algedi (kozel)  Caper 
Algebar (obr)  Magnus 
Algol (ghúl)  Gholus 
Algorab (havran) Corvus 
Aliot (černý kůň) Eques (jezdec) 
Alkes (pohár)  Corona (koruna) 
Alnitak (pás)  Balteus 
Alfard (samotář) Singularis 
Altais (velký had) Hydrus (hydra) 
Arneb (zajíc)  Lepus 
Arrakis (tanečník) Praesul 
Auva (vyvolávač) Mercator (obchodník) 
Baham (dobytek) Capitale 
Beid (vejce)  Ovum 
Difda (žába)  Rana 
Dubhe (medvěd) Ursus 
Dziban (vlk)  Lupus 
Errai (ovčák)  Opilio 
Fagd (holubice) Alauda (skřivan) 
Ferkad (tele)  Vitellus 
Hamal (beran) Aries 
Kalbalrai (ovčácký pes) Canis (pes) 
Nekkar (dobytkář) Custos (hlídač) 
Nasl (hlavice šípu) Sagitta (šíp) 
Okda (uzel)  Nodus 
Saif (meč)  Gladius 
Sulafat (želva) Testudo 
Thuban (had)  Serpens 
Wezen (váhy)  Libra 
Zania (udice)  Hamus 
 
Pozn.: První je uvedeno crussonské jméno 

souhvězdí a jeho význam v závorce. Následuje latinská 
varianta, a pokud se její význam liší pak je též uveden 
v závorce za ní. 

Dnes má astronomie svoje pevné místo na 
obou Creetských univerzitách v Ridellu i Ascaře. 
Potulné hvězdopravce lze však potkat prakticky 
všude. 

 
Řeč je člověku dána, aby zakryl své myšlenky. 
- Martus z Aptelie 

JAZYKY 
V Creetu existují tři hlavní jazykové skupiny. 

Ty se sice do jisté míry rozrůznily do regionálních 
dialektů, ale lidé jsou schopni si v rámci nich 
porozumět. Největší jazykovou skupinu tvoří 
latina. Starou říšskou mluvou, jakou známe 
z dávných kronik, hovoří Seveřané a také, chtějí-li 
působit vzdělaně, členové nobility a dvora. 
Novolatinu používají prostí lidé po celém 
Impériu. Tato řeč je také základem univerzálního 
jazyka obchodníků, kterým se domluvíte na 
každém bazaru. V něm se však mísí i vlivy 
crussonštiny a také řada gest. Atlantský dialekt je 
volnější forma latiny, kterou se hovoří v zemích 
Spojenectví a v Meance. Je melodičtější, ale také 
má více nepravidelností a výjimek. 

Crussonština má svou ascarskou a delferskou 
variantu. Rozdíly jsou však prakticky neznatelné. 
Jde o zvláštní, hrdelní jazyk s podivuhodným 
ornamentálním písmem. Je plný sykavek a dobrou 
polovinu celého sdělení obstarávají také drobná 
gesta rukama a mimika obličeje. 

Za jazyk původních obyvatel se považuje tzv. 
dračí mluva. Prý je to jazyk mocný a někteří 
mágové usilují o jeho osvojení, protože prý 
poskytuje vládu nad dosud nespatřenými kouzly. 
Jeho pochopení běžnými lidmi je však nesnadné, 
ne-li nemožné. 

O výslovnosti 
Výslovnost říšské mluvy a odvozených jazyků 

je poměrně jednoduchá. Dvojhlásky ae, oe se 
vyslovují jako é. Stojí-li samohláska i před další 
samohláskou, čte se jako j. Hlásku c se před všemi 
souhláskami a před samohláskami a, o, u čte jako 
k, v ostatních případech se vyslovuje jako c. 
Skupina –ti– se před samohláskami a 
dvojhláskami čte jako –ci–, po souhláskách s, t, x a 
na začátku slova jako –ty–. Skupiny gu, qu, (su) se 
čtou jako gv, kv, (sv). Skupiny di, ti, ni se čtou 
tvrdě jako dy, ty, ny. Ph se vyslovuje jako f. 
Jednoduché –s– se mezi samohláskami a ve 
skupině ls, ns, rs vyslovuje jako z. Tam, kde se 
píše dvojité s (ss) zůstává výslovnost s. 

MEDICÍNA 
Život je záležitost pomíjivá a o to víc na něm 

lidé lpí. Kdokoliv, kdo nabízí možnost jeho 
prodloužení, kdo dokáže ulevit od nemocí a 
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soužení, je vítán a veleben, jakkoliv bizarní jsou 
jeho praktiky, jakkoliv minimální jsou jeho 
zkušenosti. Různých podvodníků a šarlatánů je 
víc než těch, kteří skutečně dokáží pomáhat, ale 
přesto otvírá slovo léčitel dveře do každého 
domu. 

 
Po pohřbu je pozdě posílat pro lékaře. 
- Crussonské přísloví 

Uzdravovatelé trpících 
Tradice uzdravovatelů přišla na Creet už s 

prvními lidmi. Dva vojenští lékaři Galenus a 
Avennus zanechali po sobě rozsáhlé dílo nazvané 
Umění lékařské. Vyškolili také řadu vojenských 
felčarů, kteří dodržují jejich tradici dodnes. 
Avennus, kterému byla za služby imperátorovi 
svěřena vláda nad novou provincií, založil 
městečko Avenno (asi 50 mil jihovýchodně od 
Mirabilis) a zdejší klášterní špitál bohyně Seluny 
poskytuje nadále léčitelské služby všem 
potřebným. Galenus strávil svůj život jako vrchní 
vojenský lékař a jeho přímí následovníci o několik 
staletí později založili druhou - lékařskou - 
fakultu Ridellské univerzity Novartis. Zde se 
zkoumá, jak pomáhat nemocným na vědecké bázi, 
ale mnoho lidí se lékařů z Novartisu spíše obává, 
neboť zatím prosluli hlavně veřejně konanými 
pitvami, což mnohým připadá nechutné.  

Lékařů a felčarů je ale málo, většina z nich 
slouží u vojska, na dvorech šlechticů nebo 
bohatým kupcům a měšťanům, kteří si jejich 
služby mohou dovolit. Prostý lid se tak obrací s 
prosbou o pomoc hlavně na nejrůznější 
bylinkářky a vědmy. Některé z nich jsou dcerami 
nebo vnučkami víl vládnoucí magickou mocí, 
která umožňuje uzdravovat, jiné využívají léčivé 
síly ukryté v darech země – bylinách a jiných 
magických přísadách. I bylinkářek je však 
žalostně málo; o to méně, že v Crussonu jsou 
všechny tyto praktiky přísně zakázány. Upalování 
kacířek tak vyvolalo po obsazení Meance velké 
rozhořčení. V oblastech patřících Crussonu panuje 
sice přesvědčení, že klér Jediného boha je nadán 
neobvyklou mocí léčit a že jeho lékařské znalosti 
zdaleka přesahují veškeré vědění Západu, ale 
prostý crussonský lid se pomoci nedočká. „Je to 
víra v Jediného, co vás uzdraví, pokud si to On 
bude přát,“ odpovídají zdejší kněží na jakékoliv 
žádosti o pomoc. To jediné, co jsou ochotni udělat 
je pomodlit se za nemocného. Ale říká se, že 
bohatým a mocným se i v Crussonu dostane 
pomoci. Jde jen o to, umět správně formulovat 
žádost Jedinému bohu. 

 
Z nemoci se raduje lékař, ze smrti kněz. 
-Latinské přísloví 

Choroby a zranění 
K běžným onemocněním nejsou lékaři často 

ani volání. Ta lehčí lidé přechodí, těžší proleží v 
posteli. Nejčastěji jde o různá horečnatá 
onemocnění, zažívací a střevní obtíže a podobně. 
Nejobávanější z nich a často smrtelný je tyfus, 
který začíná pozvolným nástupem horečky, 
bolestí břicha a průjmem a nezřídka končí krutou 
a bolestivou smrtí v křečích. Úspěšný léčebný 
postup na toto zákeřné onemocnění nebyl dosud 
nalezen. Nejčastější je v oblastech špatně 
zásobovaných vodou zejména v místech s jedinou 
sdílenou studní, kde dokáže nemilosrdně vybít 
třeba i celou ves. Obávaným onemocněním je 
šarlatová horečka, při níž člověk získá podivnou 
rudofialovou barvu v obličeji. Je prudce nakažlivá, 
ale smrtící bývá jen u starých lidí a malých dětí. 
Černý kašel je smrtelný zejména u dětí, když 
nakonec vede k vykašlávání krvavých 
chuchvalců. V těchto případech lidé nemohou 
mnoho dělat, pouze dokáží trochu ulevit 
nemocným podáváním odvarů z bylin, obkladů a 
vlídným slovem. 

Bolavý zub léčí obvykle místní kovář, který 
trapitele vytrhne. Hloubaví učenci z univerzity 
Novartis však přišli i s metodou, jak bolesti 
předcházet. Člověk musí kloktat jakýsi podivný 
prášek smíšený a vodou. Někteří říkají, že je to 
prášek z rozemletých mrtvol, ale to lékaři 
rozhodně popírají. 

Posedlí a šílení se obvykle svěřují do rukou 
kněžím, kteří z nich božím slovem nebo pádnými 
ranami rákosky mají vyhnat zlé duchy a kletby, 
kterými je posedli zlovolní skřítci. 

Moderní medicína však má rozhodující slovo 
při léčení nejrůznějších zranění. Od proříznutí 
bolestivého vředu, po zlomeniny, tržné rány a 
amputace, s tím vším si felčaři dokáží poradit. 
Asistují i při porodu šlechtičen, ale zde mají stále 
hlavní slovo vědmy, a na venkově si často musí 
prostá žena poradit zcela sama. Odvary jsou také 
běžným prostředkem potratu, když si ho nějaká 
žena z nejrůznějších důvodů přeje. 

Nástroje medicíny 
Zatímco vědmy spoléhají zejména na svoje 

bylinky, lékaři z Ridellské univerzity ve svém 
bádání pokročili dál. Jejich dávidla a projímadla 
jsou také vyextrahována z bylin, ale v konečné 
podobě prášku by je v nich nikdo nehádal. 
Obdobně k utišení raněného před operací 
používají nejčastěji makového odvaru nebo 
kořalky, kterou hojně častují trpícího zevně i 
zevnitř. Nicméně ke správnému lékaři patří 
zejména chirurgická výbava – pilka na kosti (při 
amputaci), ostré nože a jehly na zašití ran. 
Posledním úžasným objevem univerzity je použití 
pijavic na pouštění žilou, což ulevuje bušení srdce. 



 

PODSTATA MAGIE 
KAPITOLA 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstata magie 
Magie kdysi vládnoucí tomuto zapomenutému 

světu skomírá. Rok za rokem se kouzla vytrácejí 
ze světa. Síla Pětice bohů vyhání pradávné čáry ze 
země a s každou založenou vesnicí, s každým 
zoraným polem jich navždy ubývá. 

 
„Nikdy mne nepřestane překvapovat, co dokáže 

vytvořit víra a vůle.“ 
− paní Phayr z Lirrei 
 
Lidé, kteří připluli do této bohy 

zapomenuté země, neznali magii. 
Věřili v moc svých bohů, kteří někdy, 
ve výjimečných případech projevili 
svoji vůli skrze vybraného smrtelníka. 
Proto bylo velkým překvapením, když 
se objevily první děti, které byly 
obdařeny tímto darem. Darem 
čarovat. Původně se mělo za to, že 
jsou to děti vyvolené bohy, ale stále 
jich přibývalo a ukázalo se, že jde o 
děti podvržené skřítky, nebo plody 
spojení člověka a lesní žínky. 

Od těch dob se schopnost kouzlit, 
jak byla nazvána pro svou podobnost 
s eskamotérskými triky, rozptýlila 
v populaci. Mnohdy zeslábla, až téměř 
docela zmizela, leč u některých zůstala 
silná a mocná. 

Dar se probouzí v době okolo 
dvanácti let života. Někdy velmi 
bouřlivě a někdy téměř neznatelně, 
dokonce i tak, že si to člověk nemusí 
po celý svůj život uvědomit. 
K odhalení může často dojít až poté, 
co nadaného rozpozná jiný čaroděj 
nebo kněz. I to může mít různé 
důsledky. Někteří kněží se 
Probuzených obávají a snaží se je 
zničit, a stejně tak i někteří čarodějové 
se snaží zvýšit svou moc na úkor 
jiných. Někteří vezmou svého 
soukmenovce do učení a umožní mu 

pochopit, jakými silami vládne. To už záleží na 
lidské povaze. 

Existuje několik druhů krve Probuzených. 
Nejmocnějším z nich je krev Světlonošů, též 
zvaných Luciferi. Jsou to prý potomci ohnivých 
draků, nebo snad dokonce draci, kteří na sebe 
vzali lidskou podobu. Leč Světlonošů žije jen 
málo, sotva tolik co je prstů na jedné ruce. Je to 
dáno jednak tím, že se lidé jejich moci bojí. Jednak 
tím, že je kněží hledají a zabíjejí, protože je 

ilustrace Todd Lockwood 
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považují za nositele zla. Někteří se však nechtě 
zabijí i sami, protože nezvládnou svoje síly. 
Světlonoši vládnou ohni ve všech jeho podobách a 
stavech, mnozí dokáží létat a měnit podobu, mají 
nezvyklou sílu a výdrž i nezlomného ducha. 

Luciferi dokáží ovládat plameny, rozžehnout 
ohně a světla, rozpoutat ohnivé bouře a spálit vše 
na popel pouhým máchnutím ruky, neboť jejich 
žilami proudí krev ohnivých draků. Pouhým 
pomyšlením se dokáží vznést do vzduchu a letět 
často mnoho mil, neúnavně a vytrvale. Mají ostrý 
zrak, kterému unikne jen máloco a bystrý čich i 
sluch, jaký nemá nikdo z normálních lidí. 
Pohybují se s lehkostí, jako by byli šelmami a ne 
lidmi, a projevují zvláštní chutě, zejména na 
syrové maso, játra a krev, která jim podle jejich 
slov dodává nadpřirozenou sílu. Luciferi, stejně 
jako všechna ostatní magická stvoření, dokáží 
měnit podobu a pokud strnou v pohybu, dokáží 
splynout s okolím, takže je odhalí jen důkladný 
průzkum. Světlonošů je však jako šafránu. 
Nejznámějším z nich je asi Agnus Divotvorce, 
tribun z Augurie a důvěrník bývalého imperátora. 
Stejně proslulá je paní Phayr z Lirrei. 

Podvrženci jsou spřízněni se skřítky. Jsou to 
náhradníci dětí, které byly v nestřeženém 
okamžiku ukradeny z lidských kolébek. 
Uloupené děti jsou pak vychovávány v lese, kde 
počnou se skřítky potomky, a ti jsou pak 
podstrčeni do jiných kolébek, aby tak skřítci 
získali čerstvou krev. Proč to dělají, se neví. Má 
se však za to, že je to kvůli jejich zlovolné povaze 
– že se tak snaží pomstít lidem tím, že je připraví 
o to, co je jim nejdražší. Když nic netušící rodiče 
vychovají tyto děti, často se stane, že jednoho 
dne, většinou okolo patnáctého roku jejich 
života, jednoduše zmizí z domu. Probudí se v 
nich touha po lesích a písních krásných víl, ale 
protože nejsou ani skřítky ani lidmi, ale něčím 
mezi tím, není jim dopřáno pobývat v lesích 
Silvanie. Podvrženci se často vydávají na 
potulky světem a využívají svých talentů jako 
šejdíři, zloději či vrazi, protože jejich srdce je 
temné a zahořklé, jak se jim nedostává lásky. 

Podvrženci jsou nadáni schopnostmi 
nejrůznějších šaleb a klamu, dokáží měnit 
podobu nebo dokonce zcela zmizet. Jejich 
povaha bývá vrtkavá a nevypočitatelná, jejich 
tělesná schránka bývá většinou křehká, ale do 
vínku je jim dána hbitost, lstivost a mazanost, 
takže zřídkakdy přijdou k úrazu. 

Některým ženám zvaným Silvánky, koluje 
v žilách krev lesních víl. Povstaly většinou 
z ohavných spojení, ke kterým došlo při 
dobývání Creetu, kdy vojáci, toužící po ukojení 
svého chtíče, brali zavděk vpravdě vším, co jim 
přišlo pod ruku. V poslední době jsou tato 
spojení spíše vzácná, což je dáno tím, že lesních 

víl je velmi málo a žijí v hloubi lesa. Jen občas se 
některá z nich zahledí třeba do pohledného 
dřevorubce a z takového svazku se může zrodit 
dítě, vždy ženského původu, jak se zdá. Dcery víl 
mívají blízko k přírodě a půdě, drží se stranou 
velkých lidských sídel a často se z nich stávají 
vědmy nebo léčitelky. Obvykle se usadí v chalupě 
ve stínu lesů, a lidé je vyhledávají, jen když je 
souží nějaká choroba. Pomáhají též při porodech 
nebo naopak při zbavování se nechtěného plodu. 
Takový už je totiž úděl míšenců, že žijí na hranici 
obou společností a nepatří ani do jedné z nich. O 
dcerách víl se říká, že mají schopnost brát na sebe 
podoby zvířat, hojit rány a obvykle i věštit 
budoucnost. 

 
Ne všichni mají v krvi dost síly na to, aby 

dokázali provozovat magii. Přesto po tom mnozí 
touží. Ti jsou často zváni Infamité – Zlopověstní. 
Různými způsoby, všemi, které dokáže vymyslet 
křivolaká lidská mysl, se snaží znásobit svoji sílu a 
uměle dosáhnout toho, co jiní snadno docilují 
přirozeným talentem. Někteří z těchto 

ilustrace Melanie Delon 
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pseudomágů se zabývají alchymií. Zkoumají 
byliny, tvory a látky, mající požadované 
vlastnosti, kombinují je a vytvářejí podivuhodné 
substance, jejichž účinky dokáží napodobit účinky 
kouzel. Za velké peníze kupují části magických 
tvorů, vydávají se na odlehlá místa, aby získali 
podivné byliny, opisují si z knih prastaré modlitby 
a snaží se naučit řeč draků, jen aby i oni vládli 
silami Luciferi, nebo alespoň Podvrženců a 
Silvánek. 

Infamity neprovází zrovna dvakrát dobrá 
pověst. Z jejich domů se obvykle dnem i nocí 
ozývá rámus, táhne z nich smrad horší než z 
koželužny a navíc jsou podezřelí z toho, že se 
rouhají bohům, takže je nikdo nechce za sousedy. 
Jakous takous volnost snad požívají ve městech 
Společenství, ale mnozí dávají raději přednost 
osamělým statkům na venkově, kde mohou bádat 
v klidu a bez rušení. 

Jiní se snaží pochopit podstatu svého daru, 
věnují se hlubokému vnitřnímu zkoumání sebe 
sama a svoje slabé síly znásobují pomocí 
tajuplných slov a komplikovaných gest, držíce se 
tak trochu vzoru kněží v chrámech. A ještě jiní se 
domnívají, že cítí volání svého druhého domova, 
vydávají se žít do divočiny, kde se jejich síly 
v blízkosti jiných magických zdrojů zvětšují. 

Někteří ve svém zkoumání dosáhnou alespoň 
dílčího pokroku. Svedou vytvořit substance, které 
působí podobně jako kouzla, míchají lektvary, 
vytvářejí masti a prášky, které pak za drahý peníz 

prodávají, aby získali prostředky na další 
zkoumání. Financují odvážlivce, již jsou ochotni 
vystavit svůj krk nebezpečí při lovu bazilišků, 
hyder a jim podobných netvorů. 

Všechny tyto způsoby skutečně dokáží uvolnit 
magické síly. Leč mezi těmi, kdož vládnou darem 
Probuzených a těmi, kdož ho musí násobit 
umělými prostředky, panuje jistá nevraživost a 
závist. Probuzení obvykle považují snahy o 
znásobení svého daru za směšné a pohrdají svými 
slabšími soukmenovci, kteří jim naopak v tichosti 
závidí. To vedlo i k vytvoření dvou velkých 
soupeřících frakcí, které sice nesdružují zdaleka 
všechny mágy, ale jež se od sebe liší ve svém 
konání jako den a noc. 

 
„Jsme jedinými praktikanti Umění, kteří skutečně 

chápou, co činí.“ 
− Claudeus Utherus 
 
Konkláve je velmi volným sdružením, bez 

přesně určeného vládce nebo pravidel. Schází se 
pravidelně na nehostinném ostrově Auguria 
západně od pobřeží Creetu, který jí patří. Její 
hlava se volí každých pět let při Velké radě. Už 
pravidelně je jí volen jeden ze čtyř Světlonošů, již 
jsou jejími členy. Ačkoliv se konkláve prohlašuje 
za nezávislou, obvykle intervenuje ve prospěch 
Atlantského spojenectví. 

Organizace Říšských mágů je odnoží církve 
bohyně Trii, slouží toliko imperátorovi a jeho 

ilustrátor neznámý 
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rodině a její členové se rekrutují z řad nobility, u 
které se projevil dar, byť jenom slabě. Říšští 
mágové považují za klíčové disciplínu, tvrdé 
studium a pečlivou přípravu. Už přes dvě staletí 
studují nejúčinnější techniky gest a výslovnosti 
magických formulí, které by znásobily jejich síly. 
Členové organizace jsou rozmístěni ve všech 
důležitých městech Říše, u vojenských posádek i 
za jejími hranicemi a udržují mezi sebou neustále 
spojení. Slouží jako poslové, špióni a diplomaté. 
Jejich slavnostním úborem je bílé roucho 
s jednoduchým rudým zdobením. 
Nejhonosnějším se pyšní jejich hlava, Claudeus 
Utherus, dvorní hvězdopravec jeho imperiálního 
veličenstva. 

Mimo ně existuje ještě řada dalších menších 
skupin od Temného spáru, přes Druidy 
Slunečního kruhu až po vnitřní kruh mystiků 
Řádu růže, moc žádné z nich však zřejmě nesahá 
tak vysoko. 

 

Illuminati 
Mimo tyto dvě známá sdružení existuje ještě 

organizace proplétající se historií Impéria jako had. 
Kdysi dávno vytvořila skupina Seluniných kněžek, 
které byly zároveň i silvánkami, plán, který postupně 
naplňují. Jejich cíle nejsou zcela zřejmé, podle svých 
prohlášení se řídí tím, jaký osud spatřuje jejich bohyně. 
Už dávno však nejsou illumináty jen silvánky. 
Množství podvrženců a přinejmenším jeden Luciferi se 
přidali na jejich stranu. 

Panují nepotvrzené zvěsti o tom, že tito Osvícení 
úspěšně infiltrovali nejen imperátorův dvůr, ale 
dokonce i konkláve a říšské mágy. 

Illuminati v historii prokázali, že se neštítí ničeho. 
Rozpoutali přinejmenším jednu válku a mají zřejmě na 
svědomí smrt imperátora Atlantea. Někteří však jejich 
moc přeceňují. Hovoří se i o propojení Illuminátů 
s Lucasem deArney či dokonce celým řádem Růže. Jiní 
mají za to, že illuminati ve skutečnosti vládnou 
Ostrovům pánů moří. 

Jedno je jisté. Vrcholem illuminatského umění je 
povolávání mrtvých zpět k životu. Vytvářejí z nich 
nemrtvé služebníky. Tvory bez duše. Bez rozumu. To 
se nelíbí církvi Pětice, děsí to obyčejné lidi, ale fascinuje 
to některé členy nobility. Je mnoho takových, kteří 
usilují o to připojit se k této sektě. 

 
Je řada způsobů, kterými mohou Probuzení i ti 

se slabou krví svoji moc znásobit. Kromě již 
zmiňovaných magických bylin a rostlin, mezi 
nimiž jednoznačně dominují devětsil, heřmánek, 
jitrocel, krvesaj, blatouch, rulík, vraní oko, 
lomikámen, mandragora, divizna, kapradí a 
měsíček, jsou to hlavně magické kameny. Od 
krevele, přes ametyst, achát, tygří oko až po 
nejrůznější drahokamy, v nichž lze uchovat a 
koncentrovat sílu. K nejmocnějším magickým 

artefaktům tohoto druhu patří lidská lebka 
vytesaná z jednoho kusu horského křišťálu, do níž 
bylo zachyceno vědomí umírajícího čaroděje. 

Druhou násobící silou je oběť. Obětiny se 
používají hlavně k věštění, a to i mezi kněžími, ale 
krvavá oběť má velkou sílu a největší z nich 
propůjčuje oběť člověka. Dlužno však dodat, že 
ani prostý lid, ani kněžstvo či nobilita nevítají tyto 
praktiky nijak nadšeně a tak se tito lidé, tzv. 
černokněžníci či nekromanti uchylují na odlehlá 
místa, jakými jsou horské průsmyky nebo 
vzdálené ostrovy. 

K oběti má blízko získání části těla magického 
tvora. K nejznámějším patří roh jednorožce, 
užitečný zejména v léčebné magii a dračí játra, oči 
a srdce, které konzumentovi propůjčují sílu, 
nezranitelnost a bystré smysly. Netřeba snad 
dodávat, že jejich získání není zrovna dvakrát 
snadné. Stejně ceněné jsou však mezi zasvěcenci i 
takové propriety jako oko baziliška, upíří zuby, 
vlkodlačí slezina a tak podobně. Jejich cena je tak 
značná, že někteří obyčejní lidé podlehnou lákavé 
výnosnosti této činnosti a zasvětí lovu těchto stvůr 
svůj život. Ten však bývá většinou nepříliš 
dlouhý. 

Další důležitou okolností je správné místo. 
Některé oblasti nepříliš dotčené lidskou civilizací 
si uchovaly zvláštní fluidum, které znásobuje síly 
lidí s magickým nadáním. Zvláště je-li těchto osob 
více, dokáží úspěšně koncentrovat magickou moc 
k činům, které si běžná lidská mysl nedokáže ani 
představit. 

 

Hadí oko 
Stalo se to na ascarském bazaru asi týden před 

Ašurou. Procházel jsem mezi stánky a vnímal tu 
zvláštní cizí vůni, kterou ve Spojenectví nikdy 
neucítíte. Když tu mne někdo chytil za rukáv. Chlapík 
s obličejem barvy zažloutlého pergamene, který 
vypadal, že nejedl už nejméně měsíc. Neskutečně mu 
páchlo z úst, a ač mi ho bylo docela líto, chystal jsem se 
mu vytrhnout. Když tu mi před oči přistrčil amulet. 
Pouhý provrtaný kamínek, na kterém bylo namalováno 
oko. 

„Hadí oko,“ zaskuhral na vysvětlenou. 
„Kolik,“ zeptal jsem se věcně, protože jsem ho chtěl 

mít z krku a trochu mu také pomoct. 
„Moc dobré. Ochrání před hady.“ 
„Kolik?“ ztrácel jsem trpělivost. 
„Pět.“ 
Dal jsem mu tu přemrštěnou cenu a nesmlouval, 

což se tady považovalo za nebývalou urážku. Pověsil 
jsem si amulet na krk a šel si svou cestou. 

Večer téhož dne jsem se prodíral zarostlým 
vyschlým říčním korytem. Doufal jsem, že mne zavede 
k předmětu, po kterém jsem pátral. Nebyla to zrovna 
příjemná cesta. Všude plno hloží a trnů. A najednou 
jsem na krku ucítil trhnutí. Hloupý řetízek amuletu se 



35 

 

 

PO
D

STA
TA

 M
A

G
IE

zapletl do jedné z větviček, kterých bylo všude plno. 
Naštvaně jsem jej utrhnul, ale zároveň cosi na zemi 
připoutalo mou pozornost. To co původně vypadalo 
jako nějaký kámen, nyní nabralo jasnější obrysy. Byla 
to svinutá mamba. Jedno kousnutí a je po vás. Pomalu 
jsem ustoupil o několik kroků zpět. Nebýt amuletu, 
tenhle příběh bych vám vyprávět nemohl. 

MAGICKÉ PŘEDMĚTY 
Produkty magických praktik je možno 

uchovávat v podobě amuletů, lektvarů a řady 
jiných předmětů. Ty se pak stávají předmětem 
obchodu, a ačkoliv jejich kvality se dají ověřit jen 
stěží, stoupají jejich ceny do závratných výšin.  

 
Mezi ty nejběžnější a také nejméně spolehlivé 

patří na tržištích běžně prodávaný amulet 
potence. Obvykle má podobu hliněného válečku 
zavěšeného na dlouhé kožené šňůrce. Ve válečku 
jsou malé zelené lístečky puškvorce a řada dalších 
údajně zaručených surovin. Stává 
se však, že amulet povzbuzuje u 
mužů chuť k jídlu a ne k 
laškování se ženami. 

Podobně i odvar krásy 
používají některé říšské krásky a 
telonské kurtizány k dotvoření 
svého půvabu. Jeho základní 
součástí je rulík, ve větších 
množstvích nebezpečný jed, v 
malých pouze rozšiřující zornice 
těch, kteří ho požili, což jim 
dodává tajemného kouzla. 
Dlouhodobé užívání však vede 
nejen závislosti, ale často i k 
předávkování končícímu smrtí. 

Konečně nápoj lásky se 
vyrábí z květů čekanky, mařinky, 
rohu jednorožce, mešního vína, 
vílích vlasů a dalších tajných 
surovin. Pokud nápoj skutečně 
obsahuje všechny tyto přísady, je 
jeho účinek zaručen. V každém 
případě má však povzbuzující 
účinky, které některé nesmělé 
povahy konečně rozhoupá, aby 
se vyslovily. 

 
Daleko spolehlivější jsou 

různé oleje a masti určené 
k léčení. Zvláště nakoupíte-li od 
nějaké dobrotivé silvánské 
bylinkářky. Velmi praktický 
kostivalový balzám je tmavě 
černá mast, která zázračně 
spojuje zlámané kosti, hojí krevní 
podlitiny a špatně se zacelující 
rány a pomáhá i na otoky dásní, 

křečové žíly a dnu. Spolu s krvavě rudým 
hematitem a práškem z listů jitrocele patří k běžné 
výbavě polních felčarů stejně jako pilka na kosti. 

Krvavé mléko se prý získává tak, že dáte 
krávě nebo koze sežrat hrst třezalky. Když jí pak 
podojíte, dává krvavě rudé mléko, které je dobré 
na revmatismus, krvácivost a neklidný spánek. 
Třezalka je vůbec velmi oblíbenou bylinou. Olej 
z ní vyluhovaný se hodí na popáleniny a nehojící 
se rány. 

Podobně prý odvar z mochny husí pomáhá od 
bolení hlavy a olej z divizny zas proti bolení ucha 
a při kašli. O makových odvarech, uklidňujících 
umírající a zraněné ani nemluvě. Z rozchodníku a 
řebříčku se zase vyrábí mast na hnisavé a nehojící 
se rány, všemožné vyrážky a podivné kožní 
výrůstky, které před touto smradlavou substancí 
rychle prchají. 

Požehnání bohů je lák vyráběný z „nebeské 
rosy“, kapky vody, které se vytváří na lístcích 
kontryhele bez ohledu na to, jak slunce pálí a jaké 

ilustrátor neznámý 
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je sucho. Mešní víno se s ním musí smísit právě 
v tom správném poměru. Občerstvuje mysl, 
dodává člověku pocit odvahy a údajně jsou mu 
též nakloněni bohové. 

Prach z prstu oběšence má chránit před 
morem a jinými chorobami, pokud je každý den, 
dříve než slunce vyhlédne na obloze, vložena jeho 
špetka pod jazyk. Do prachu se pro jistotu 
přidávají také kousky sušených květů devětsilu, 
který posílí tělo a probudí ducha. 

Srdeční kulička se vyrábí z náprstníku, který 
je třeba sbírat k večeru, protože tehdy je jeho síla 
největší. Ve velkých dávkách však působí jako jed, 
poněvadž bušící srdce nezpomalí, ale zastaví. 
Kromě náprstníku se do srdeční kuličky přidává 
také med lesních včel a rozchodník. 

 
Ovšem ne všechny magické výrobky slouží 

k léčení. Právě naopak. Velmi vyhledávaným a 
ceněným artiklem jsou smrtící jedy – například 
černojed z krve hydry, který se musí uchovávat v 
zlatých lahvicích, neboť čímkoliv jiným si 
nemilosrdně prorazí cestu. Stačí jím protivníka jen 
drobně potřísnit a černojed si prožere cestu k jeho 
srdci. 

Oproti němu je vraní pomsta vyráběná 
z lisovaných kuliček vraního oka ničím. Přesto je 
populární nakapat ji do vína svých soků, kterých 
se potřebujete zbavit. 

Naopak před uštknutím a hadím jedem má 
ochránit v Crussonu populární amulet hadí oko. 
Je talisman vyrobený z kamínku, na němž je 
nakreslené hadí oko. Pokud ho máte viditelně 
zavěšený na krku, klidí se vám všichni hadi 
z cesty, a i kdybyste na nějakého šlápli, neuštkne 
vás. Kdyby však přece, jeho jed vám neublíží. A 
kdyby ublížil, už si nejspíš stěžovat nebudete. 

 
Řada dalších předmětů se vyrábí z magických 

tvorů. Vílí lokny jsou proslulé svou pevností a 
splétají se z nich lana. Podobně proslulé svou 
pevností jsou i provazce ze sítí pavoučnatek. 
Srdce vlkodlaků prý přináší těm, kdož jej pozřou, 
zvláštní sílu a odolnost. Baziliščí oči prý dokáží 
vyléčit jakoukoliv nemoc. Upíří zuby bývají 
zavěšovány na amulet ochrany proti zlému. 

Leč nejvíce magických předmětů se vyrábí 
z toho nejvzácnějšího a zároveň 
nejnebezpečnějšího magického tvora Creetu – 
z draka. Dračí zuby a drápy se stávají součástí 
amuletů. Rozemleté dračí kosti součástí léků. 
Dračí srdce a dračí oči základem hojivých mastí. 
Z dračí kůže, k jejímuž správnému vydělání je 
zapotřebí mistra, se vyrábí zbroje v cenách, které 
si může dovolit jenom skutečně urozený. Dračí 
zbroj chrání proti ohni a svou odolností si nezadá 
ani s těžkým kovovým brněním, přesto oplývá 
lehkostí a ohebností. Nejzvláštnější substancí je 

však ohnivý prach, připravený ze směsi dračích 
jater a síry. Tato směs, je-li zapálena, vytváří 
prudce hořící oheň, jenž nelze uhasit. Ve velkých 
množstvích navíc vybuchuje. 

 
 „Nejprve jsem zaslechl čenichání a po chvíli dlouhé 

táhlé zavytí. Usoudil jsem, že je to vlk. Ti se občas v 
zimě, když nemají co žrát, stahují k lidským příbytkům. 
Jenže pak jsem si všiml, že náš Azor leží schoulen do 
klubíčka v tom nejvzdálenějším koutě chalupy a hned 
mi bylo jasné, kolik uhodilo.“ 

− z výpovědi obyvatele vesnice Ternam 

MAGIČTÍ TVOROVÉ 
Věří se, že magických tvorů existuje mnoho 

druhů, ale dobře známo je jich jenom pár. Jsou to 
ti, kteří se nejčastěji stávají kořistí lovců, nebo kteří 
jsou proslulí svou nebezpečností. 

 
 „Potom jsem uslyšel první výkřik. Ve stejný 

okamžik se zablesklo ostří dýky, které kdosi vrazil 
zvenčí mezi dveře a zárubeň. Snažil se zvednout 
závoru. Skočil jsem ke dveřím a pověsil se na ně celým 
tělem, ale ten na druhé straně byl silnější a já cítil, jak 
se závora zvedá. Slyšel jsem tlukot vlastního srdce a 
v krku jsem měl tak sucho, jako bych týden nepil.“ 

 − z výpovědi obyvatele vesnice Ternam 

Bazilišci 
V Crussonu se traduje, že když kohoutí vejce 

vysedí had, vylíhne se z něj bazilišek. Bohužel 
není mnoho lidí, kteří by baziliška viděli a mohli o 
tom vyprávět, takže ani jeho podoba není zcela 
přesně doložená. Někteří se domnívají, že jde o 
malého, pestře zbarveného ještěra, ne většího než 
je lidské paže, s korunkou na hlavě. Jiní, kterých je 
většina, naopak soudí, že jde o podivnou a 
obrovskou šelmu s beraní hlavou a štířím ocasem, 
která je tak odpudivého vzhledu, že jediný pohled 
na ni přivodí oběti zkamenění. Proto někteří 
lstivější odvážlivci bojují s bazilišky vyzbrojeni 
vyleštěným štítem, do něhož se dívají, aniž by na 
baziliška museli pohlédnout přímo. 

Bazilišci se živí mršinami, protože samozřejmě 
nemohou konzumovat kámen, a cokoliv živého se 
na ně podívá, okamžitě zkamení. Mají prý 
výborný čich, jenž jim umožňuje vycítit hnilobný 
zápach na míle daleko, ale zato sluch prý jim příliš 
dobře neslouží. Vyznačují se překvapivou 
mrštností, dokáží se pohybovat rychle a hbitě i na 
nebezpečně vypadajících srázech, kam by se 
neodvážila snad ani horská koza. Jsou také 
považováni za nesmírně vychytralé, takže nalákat 
je do pasti je takřka nemožné. 

Po své smrti se bazilišci rozpadají v šedý 
kamenitý prach, takže po nich nezůstává žádná 
trofej, a tak je lovci nestvůr neradi loví. 
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 „Z toho, co jsme zjistili, napadlo vesnici 
pět vlkodlaků. Tři z nich zaútočili zvenčí na 
domy vesničanů. Dva se však vloudili 
dovnitř již vpředvečer, převlečeni za prosté 
poutníky se ubytovali v hostinci. Pomohli 
pak svým druhům dostat se dovnitř a 
společně povraždili jeho obyvatele.“ 

− z hlášení vyšetřujícího soudce 

Draci a hydry 
Draci jsou obrovští plazi, mnohdy 

měřící od hlavy k ocasu desítky stop. 
Mívají relativně malou hlavou 
opatřenou několika kostěnými 
výrůstky. Lebka je delším krkem 
spojena s mohutným tělem, z něhož 
vyrůstá dvojice menších předních a 
silných zadních nohou, které slouží 
drakovi při odrazu ke skoku. Pár 
kožnatých křídel vyrůstajících ze zad 
mu umožňuje létat. Celé dračí tělo je 
pokrytou tvrdou a ceněnou šupinatou 
kůží, která je vyhledávanou trofejí. 
Stejně tak zajímavé jsou i dračí oči, játra, 
srdce a další orgány, které mají po 
pozření nebo patřičně ošetřeny 
magickým lektvarem dodat jejich 
konzumentovi takřka dračí sílu. Draci 
mívají obvykle rudohnědou barvu, ale 
ta se může do jisté míry měnit, takže pokud 
strnou, často mohou splynout s okolím. 

Draci jsou považováni za nebezpečně 
inteligentní tvory. Je známo, že dokáží hovořit 
lidskou řečí, byť se komunikací s lidským druhem 
zahazují jen málokdy. Mnohem častěji jej 
jednoduše počastují dávkou svého smrtícího 
ohnivého dechu. Draci též někdy mění své 
podoby. To jim umožňuje brát na sebe vzhled 
člověka a zplodit s lidmi potomstvo. Takovéto 
děti pak bývají nadány mocnou magií a jsou 
známy jako Světlonoši. Magie se však jak vidno 
projevuje až v dospělosti, a tak řada dračích 
potomků skončila svůj život už v kolébce nebo o 
něco málo později z rukou lidí, kteří se jich báli. 

 
Hydry jsou zřejmě jakýmisi vzdálenými 

příbuznými draků. Sdílejí s nimi totiž různé 
společné znaky. Mají rovněž plazí tělo, chráněné 
šupinatým pancířem. Jejich hlava má rysy 
podobné dračím, ale krk hydry je výrazně delší, 
končetiny jsou slabší a křídla zakrnělá. Hydra též 
nedokáže chrlit oheň, pouze dští smrdutý dech, 
který však dokáže některé slabší povahy zlomit. 
Pohyb hydrám činí potíže, proto většina z nich 
žije v mokřinách, jezerech nebo řekách, kde jejich 
tělo nadnáší voda. 

Hydry mají oproti drakům jinou přednost. 
Ovládají totiž schopnost obnovit svou uťatou 

hlavu. Pokud není krk okamžitě opálen, naroste 
na onom místě ne jedna ale dvě hlavy, a tak se 
hydra stává ještě nebezpečnější. Po čase však tyto 
další hlavy seschnou a odpadnou. Navíc je jejich 
krev prudce jedovatá, takže stačí, aby pouhá 
kapka zasáhla útočníka a v tu ránu je po něm. 
Naštěstí postrádá netvor dračí lstivost a řídí se 
pouze primitivními instinkty.  

 
 „Potom co sežrali lidi v hostinci, pustili se od domu 

k domu. Tady už nežrali, jenom zabíjeli. Tam rozervané 
hrdlo, tu vytržená játra. Byl to opravdu masakr. Když 
jsme přijeli do vesnice, krev byla všude. Ale vrcholem 
všeho byl rychtářův dům.“ 

 
„Na návsi, přímo před rychtářovým domem, byla 

obrovská kaluž krve. Dveře do domu byly rozraženy 
dokořán. Jeho dcera byla roztrhána na kousky ne větší 
než je lidská pěst. Ale zdaleka nejhorší pohled se nám 
naskytl až v patře.“ 

− z hlášení povolaných vojáků 

Nemrtví 
Říká se o nich, že jsou výplodem toho 

nejtemnějšího v lidských duších. Za působení 
černé magie během složitých magických rituálů 
jsou mrtví probouzeni k zlověstné nápodobně 
života, aby sloužili svým novým pánům. Toto 
počínání se příčí každému rozumnému tvoru a 

ilustrace C. Cleveland 
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kdokoliv, kdo praktikuje černokněžnictví nebo se 
byť jen spolčuje s černokněžníkem, je při 
dopadení odsouzen na hranici. 

Někdy nemrtví nebo revenanti, jak se jim také 
říká, povstanou i z jiného důvodu, například 
proto, že nebyli řádně pohřbeni, nebo poněvadž 
zemřeli v důsledku kletby či nějakou 
nepřirozenou smrtí. Proto se často objevují na 
hřbitovech nebo bojištích, ale může se stát, že se 
vyskytnou i v močálech coby důsledek toho, že 
nějaký neopatrný poutník sešel z cesty. Nejlepší 
obranou proti nemrtvým je prý stříbro nebo 
symbol pravých bohů. 

V Crussonu věří, že je tělo třeba řádně 
zakonzervovat, neboť dokud zůstává tělesná 
schránka alespoň částečně pohromadě, potud si 
duše zemřelého může užívat radostí světa 
nadpozemských divů. Leč chudí a nepříliš 
zámožní lidé si sotva mohou dovolit zaplatit 
kněze, natož nechat tělo balzamovat. Často jej 
prostě pohodí na kraji pouště, nebo v lepším 
případě zasypou trochou písku. Občas takoví 
mrtví povstanou a nedají pokoje, dokud se jim 
nepodaří dosáhnout klidu. 

Pokud člověk zabloudí v mokřadech a utone 
v bažině, je jeho duše připoutána na ono místo a 
promění se v bludné světélko. To může dalším 
poutníkům pomáhat, nebo je lákat do močálů, 
záleží na tom, jaké povahy byl ten který člověk. 

Podobně jako bludičky i oběti válečných polí 

pozbudou hmotné tělo a stávají se z nich přízraky. 
Každý rok v den výročí bitvy prý spolu přízraky 
znovu svádějí líté boje a do daleka se rozléhá 
třeskot zbraní a nářek raněných. 

Nejmocnější z mocných si v dávných dobách 
nechávali hrobky hlídat zvláštním druhem strážců 
– mumiemi členů svých osobních gard. Tato 
vysušená těla dodnes občas bloumají podzemními 
komplexy a s chutí se napijí čerstvé krve 
neopatrných vykradačů hrobek. 

Nejstrašlivějším druhem zatracených jsou však 
kostějové. Tak se říká mocným čarodějům nebo 
kněžím, kteří pro vidinu věčného života uzavřeli 
svoji duši ve zvláštní schráně. Tu pak dobře 
ukryjí, a dokud je schrána zachována, jejich tělo 
nestárne, jejich síla dokonce vzrůstá a neublíží jim 
žádná světská zbraň. 

 
Na vlastních střevech oběšený rychtář nám skýtal 

pohled, jaký ani vrchní biřic nevidí často. Ani se 
nedivím, že muži odmítli pátrat po vinících. A přesto se 
nám přímo ze zdi vysmíval v krvi vyvedený nápis: 
„POMSTA BYLA VYKONÁNA!“ 

 
„Nakonec se mi podařilo dát dohromady skupinku, 

která se vypravila po stopách těch monster. Ale záhy, 
asi míli od kraje lesa, jsme ztratili jejich stopu. Někdy si 
říkám, ze to bylo  vlastně naše štěstí. Že by nás asi taky 
roztrhali.“ 

− z hlášení velitele povolaných vojáků 

Pavoučnatky 
Pokud si při průchodu 

Šerolesem nedáte dobrý pozor, 
nebo ještě hůře, pokud 
nepůjdete po prosekaných 
stezkách, může se vám snadno 
stát, že budete lapeni do sítí 
pavoučnatky - strašlivého 
stvoření, které má buď podobu 
obrovského pavouka nebo napůl 
lidskou a napůl pavoučí. Říká se, 
že napíná svoje takřka 
neviditelné sítě mezi stromy a v 
přítmí korun pak číhá na 
neopatrné poutníky nebo zvěř, 
kteří se lapí. Pavoučnatky pak 
svou kořist napustí látkou 
rozleptávající její vnitřnosti, a 
následně již tekutý obsah 
vycucnou. 

 
 „Závěry vyšetřování ukazují, ze 

ternamský rychtář vyprovokoval 
vyhlášením honu na vlky, kteří se 
podle něj stahovali stále blíž a blíž 
chalupám, zlo, které nedokázal 

ilustrátor neznámý 
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zvládnout. A to nyní kdesi v hloubi lesa stále číhá.“ 
 
„Ternam je dnes městem duchů. Kdysi poměrně 

bohatá ves je dnes zcela prázdná, jen občas se ozve 
prásknutí nějaké nedovřené okenice, s níž si pohrává 
vítr. Narychlo opuštěné domy vypadají všechny, jako 
by se ti, kteří odešli, měli už, už vrátit, ale to je asi to 
poslední, co mají v úmyslu.“ 

− ze závěrečné zprávy vyšetřujícího soudce 

Upíři a vlkodlaci 
Upíři jsou často nesprávně řazeni k nemrtvým. 

Ve skutečnosti ale nejde o lidi mrtvé, nýbrž 
zasažené kletbou víl. Ta je zbavuje rozumného 
uvažování a uvrhá je do bestiálního šílenství, 
které v nich vyvolává neovladatelnou touhu po 
krvi. Toto šílenství se projevuje s příchodem noci, 
během níž jsou aktivní, přes den pak odpočívají, 
znaveni nočními reji. Podobou se od lidí výrazně 
neliší, bývají však bledší v důsledku toho, že 
nevycházejí na slunce. Krom toho mívají také 
výraznější špičáky. Není u nich neobvyklá 
schopnost tvaroměny, díky níž na sebe mohou 
brát podobu vlka nebo netopýra. Z pověr vážících 
se k ochraně před nimi není pravdivá takřka 
žádná, ze všeho nejméně pak staletí tradovaný 
mýtus o česneku či nebezpečnosti slunečního 
svitu. 

Další velmi podobnou kletbou, tak podobnou, 
že někteří mají za to, že jde jen o dvě varianty té 
samé, je lykantropie. Vlkodlaci se od upírů liší 
hlavně tím, že o svém postižení nevědí, a že je 
postihuje jen ve třech dnech úplňkové noci, kdy 
obrůstají srstí a dále tím, že se dokáží proměnit jen 
do podoby vlka, nikoliv netopýra. Těžko však říct, 
jak se věci doopravdy mají, protože není 
mnoho příležitostí, jak tyto jevy ve 
skutečnosti studovat. 

 
 „Vlastně je tu ještě jedna věc, která mi 

vrtá hlavou. vlkodlaci se dostali do všech 
domů v Ternamu, kromě pěti. Proč právě 
těch pět domů odolalo? Proč právě pět?“ 

− ze závěrečné zprávy vyšetřujícího 
soudce 

 
„Od dokončení mé zprávy nemám klid. 

Stále mne pronásleduje podivný pocit, u 
dveří slyším čenichání. A vytí, to příšerné 
vytí, které mně probouzí noc co noc. Obávám 
se, co přinese nový úplněk. Ale možná, že to 
bude vysvobození…“ 

− ze soukromého deníku vyšetřujícího 
soudce 

 
„Po druhé úplňkové noci byl dům 

nebohého soudce nalezen prázdný. Jen na 
pootevřených dveřích domu se nalezly 
škrábance, možná drápů. Nikde se nenašla 

ani jediná kapka krve, ani stopa zápasu. Nic. Soudce 
zmizel, jako by se do země propadl.“ 

− podle vyprávění pamětníků a dobových záznamů 
sepsal sir Alnag Kay 

Víly a skřítci 
Každý strom, každá studánka, každý potůček 

má prý svoji vílu, která o něj pečuje. Jde prý o 
krásná, leč plachá stvoření, která na sebe dokáží 
brát lidskou podobu, ale stejně tak se i spojit 
v jedno se stromem nebo se rozplynout jako mlha. 
Kdysi dávno bývaly víly vyhledávanou kořistí 
vojáků Říše a tak není divu, že v okolí Šerolesa, 
Předělového pohoří a v Hibernii žije tolik vědem, 
které ovládají vílí magii, a přesto jsou tak trochu 
lidmi. Víly prý na sebe berou i podobu 
ušlechtilých koní s rohem, známých jednorožců, 
jejichž krása je příslovečná a jejichž roh je cennou 
trofejí. 

S vílami jsou nějakým způsobem spřízněni 
skřítkové, které ovšem nikdo nikdy neviděl. Jsou 
to zřejmě drobní neviditelní tvorové, provádějící 
lidem různé naschvály. Trápí domácí zvířectvo, 
močí do mléka nebo do studně, a co je nejhorší, 
kradou děti a nastrkují za ně svoje vlastní. Také se 
říká, že na lidi sesílají zlé noční sny, způsobují, že 
se dřevorubcům dělají na sekyrách zuby a spoustu 
dalších špatných věcí. Na skřítky se svádí kde co. 

Někteří lidé se snaží si je naklonit a dávají jim 
na zápraží misku s mlékem, aby se napili a nechali 
hospodářství na pokoji. Jiní, kteří věří, že na ně 
platí železo, přibíjejí okolo dveří stavení předměty 
z tohoto kovu, hřeby, podkovy a podobně. 

 
 

ilustrátor neznámý 
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Místopis 
Centrem každé země je město. Je to místo, kde 

se soustřeďuje obchod, vláda a vzdělanost toho 
kterého kraje. Je to právě město, které 
charakterizuje každou z oblastí ze všeho nejvíc. Je 
nesporné, že lidé žijící na venkově se od těch ve 
městě liší. Dá se dokonce říct, že lidé na venkově 
jsou všude stejní. Ale nás zajímá hlavně to, čím se 
jednotlivé kraje různí. A tím jsou právě sídla moci. 

 
Rozloha Creetu: 554 650 mil2 
Počet obyvatel: 15 356 000 
Severojižní osa: 910 mil (Soumračné ostrovy – 

Longijské ostrovy) 
Západovýchodní osa: 1270 mil (Auguria – Jehla) 
 
 
Co se týče klimatu, je Creet nesmírně zvláštní 

zemí. Soumračné ostrovy a severní část Hibernie 
zůstávají občas pod sněhem i celé léto. Je tomu tak 
vlivem převládajících větrů a mořských proudů. 
Nejvýraznější z nich je severovýchodní mořský 
proud zvaný Frigo, který sebou v zimě přináší 

bouře a ledové kry a občas dokonce způsobuje i 
zamrzání přístavů. Snad i díky tomu připlouvají 
ke zdejším břehům stáda tuleňů. Jelikož je zde 
půda hluboko promrzlá, i když v létě sníh roztaje, 
nemůže se do ní vsáknout, a tak tu vznikají 
rozsáhlé oblasti močálů s drobnými jezírky a 
prameny. Daří se zde jen minimu rostlin, většinou 
druhům, které nalezneme i vysoko v horách. 
V jižnějších oblastech se na lišejnících a drobné 
vegetaci pasou stáda severských jelenů se stříbřitě 
zbarvenou srstí a menším parožím. Ve sněhu zde 
žijí malí hraboši, lumíci, kteří jsou spolu se 
sněžnými králíky nejčastější potravou stříbrných 
lišek, vlků samotářů i sněžného rysa – 
nejnebezpečnější šelmy severu. 

O něco jižněji, v místech kde jsou hojné porosty 
jehličnatých lesů a na severních svazích 
Oparových hor, ve stále ještě poměrně chladné 
oblasti Hibernie, představují nejnebezpečnější 
tvory medvědi. Jejich potravu tvoří jednak ryby, 
jednak příležitostně skolený jelen ze zdejších 
početných stád. Setkání s lidmi se však většinou 

ilustrace Daniel Voyer-lessard 
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vyhýbají. Výjimkou jsou Ledové vrchy, které mají 
štíty trvale pokryté sněhem, tam se v nižších 
polohách daří zejména porostům kleče a dalších 
kosodřevin. Nicméně zde žije řada ptáků, 
několikero druhů horských koz a kamzíků. Také 
se proslýchá, že kdesi v hloubi hor má svůj pelech 
mocný drak, který tam snad ukrývá i nějaký 
poklad. 

Oblast Říše je oproti tomu výrazně teplejší 
s bohatšími srážkami. Hodně půdy je zde 
zastavěno nebo přeměněno v pole a většina 
jehličnatých nebo smíšených lesů, které zde zbyly, 
slouží jako oblasti loveckých kratochvílí nobility. 
Lesy tvoří zejména buky, borovice, jedle, smrky, 
jalovce a modříny. Hvozdy oplývají bohatstvím 
zvěře od nejrůznějšího hmyzu – například 
mravenců nebo motýlů okáčů, přes drobné 
hlodavce, králíky a veverky až po sovy a další 
menší dravce. Žije zde hojnost vysoké zvěře – 
jelenů a srnců – a stejně tak i divoká prasata. 
Největší lesní šelmou jsou hnědí medvědi, kterým 
není radno zkřížit cestu. 

Jižněji položená horská pásma – Předělové a 
Pásové pohoří  - jsou na rozdíl od Ledových vrchů 
hustě porostlé jehličnatými lesy. Ty ve vyšších 
polohách přecházejí v kosodřeviny a horské 
louky, kde zjara bují jaterníky a narcisy, v létě pak 
hořce a náprstníky a na zastíněných, vlhkých 
místech pomněnky. 

Dál na jih se lesy mění spíše v bukové či 
dubové hájky, remízky, luka a pastviny, plné 
roztroušených vesniček a statků. To jsou místa, 
kde je nejvíce znát ruka člověka. Jižně od 
Předělového pohoří se uchoval původní listnatý 
les, kterého se nedotkla železná sekyra, a obdobný 
charakter má i Šeroles v podhůří Pásového pohoří. 
Na ostatních svazích v zemích Spojenectví musely 
lesy ustoupit vinicím a už jen vzácně zde 
zahlédnete prohánějící se divoké koně, kteří zde 
byli kdysi zcela běžní. 

Výrazně vyšší teplota jižních zemí je zřejmě 
způsobena Saldorským proudem, který poskytuje 
zemím Bouřného moře daleko příznivější 
podmínky k životu. Bohužel na rozhraní obou 
nejsilnějších proudů, zhruba v oblasti bývalých 
hranic Crussonu a Meance, dochází pravidelně 
dvakrát do roka, kdy Frigo sílí, ke vzniku tornád a 
tajfunů bičujících pobřeží deštěm a velkými 
vlnami. 

Crussonské suché stepi a travnaté savany jsou 
porostlé pro tyto (a do jisté míry i okolní) oblasti 
typickou vegetací. Není zde sice tak teplé podnebí 
jako v Atlantském spojenectví, ale spadne tu jen 
málo srážek, protože většina mraků hnaných 
převládajícím jižním větrem se zastaví o Pásové 
pohoří. Pasou se zde jak stáda lidmi chovaných 
ovcí, krav a koz, tak i jejich divoce žijící příbuzní. 
V rozsáhlých norových komplexech zdejších 

svišťů si zlomil nohu nejeden kůň i neopatrný 
poutník. Převládající suché klima svědčí i hadům 
a ještěrům. 

Na rozdíl od stepí nabízí crussonská poušť 
přežití jen těm nejodolnějším. Prospívají zde 
nenáročné kaktusy a juky, drobné sukulentní 
rostliny a ještěrky, jen v okolí několika málo oáz je 
situace lepší a vegetace hojnější. Najdeme zde 
však překvapivou rozmanitost hmyzu, brouků a 
sarančat. V pouštích se prý skrývají i bazilišci a 
další podivní tvorové, které vytvořila magie, jež 
dala vzniknout i poušti. 

Mokřady v okolí Nigratie na hranicích 
Spojenectví a bývalého Meance jsou nesmírně 
úrodnou oblastí. V mnohém se podobají údolí a 
deltě Kalemy, byť je od sebe dělí mnoho desítek 
mil. Rostou zde sítinovité rostliny, blatouchy, 
kosatce a vstavače, dále rákosy, orobince a 
papyrus. Svá hnízda zde mají volavky, čápi a 
pelikáni, kteří se živí rybami a obojživelníky. 
Podobně také mývalové, ondatry, norci a vydry 
participují na bohatém vodním životě. Nad 
bažinami se rojí hejna vážek, šídel a komárů, ale 
tomu všemu vládnou ti nejnebezpečnějších hydry 
a draci. 

Moře omývající Creet se hemží hojností ryb. 
Na severu jsou oblíbenou kořistí velryby 
připlouvající se železnou pravidelností rok co rok 
ke stejnojmenným ostrovům a stávají se kořistí 
odvážných rybářů. V Bouřném moři žijí žraloci, 
kterým občas padnou za oběť neopatrní 
námořníci, ale také bílí delfíni, často zaměňovaní 
za mořské panny v obdobích, kdy námořníkům 
zatemní rozum nedostatek jídla a dlouhý pobyt na 
moři. V rybářských sítích často končí tuňáci, 
makrely, sledi a spousta dalších druhů ryb, 
prodávaných na tržištích přímořských měst. 

ATLANTSKÉ SPOJENECTVÍ 
Tato oblast rozprostírající se mezi jižním 

pobřežím Creetu a Pásovým pohořím bývala 
kdysi atlantskou gubernií, součástí Věčného 
impéria Latinů. Tvoří ji mírně zvlněné pláně 
postupně klesající od vysokého Pásového pohoří 
na severovýchodě k oceánu. Dnes, po dobytí 
Meance Crussonem, tvoří Spojenectví pět 
městských států – Atlantea, Corvan, Lirrei, Ridell 
a Telon. Vládci jednotlivých měst se zavázali přijít 
si vzájemně na pomoc v případě ohrožení. 

Ačkoliv jistě existuje řada důvodů, proč by 
tomu tak nemuselo být, představuje Atlantské 
spojenectví nezlomný a prosperující svazek 
městských států. I přes svou krušnou a divokou 
minulost a stálou vojenskou pohotovost kvůli 
riziku invaze a nebezpečným nestvůrám, které se 
občas vynoří z hloubi Šerolesa, bažin Nigratie 
nebo překročí hranici ze sousední Silvanie, žije 
zdejší lid v relativním poklidu a blahobytu. 
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Rozloha: 72 500 mil2 
Počet obyvatel: 3 635 000 
 
Atlantea 
Rozloha 24 000 mil2 
Počet obyvatel: 1 000 000 
- Atlantea: 102 000 
- Remona: 8 000 
- Sapri: 7 000 
 
Corvan 
Rozloha 14 500 mil2 
Počet obyvatel: 480 000 
- Corvan: 39 000 
- Arbrus: 9 000 
 
Lirrei 
Rozloha 20 000 mil2 
Počet obyvatel: 1 360 000 
- Lirrei: 99 000 
- Formia: 9 000 
- Velia: 8 000 
 
Ridell 
Rozloha 3 500 mil2 
Počet obyvatel: 185 000 
- Ridell: 35 000 
 
Telon 
Rozloha 10 500 mil2 
Počet obyvatel: 610 000 
- Telon: 38 000 
- Durnabe: 9 000 
- Arvan: 8 000 

Atlantea 
Nejvýznačnějším a největším městem 

Spojenectví je Atlantea, říční přístav na Angeře 
nazývaný též Perla jihu. První dojem z této 
metropole však může klamat. Pokud se podíváte 
blíže, spatříte špinavé ulice, spousty žebráků a 
povalečů i zlodějské tlupy, které mají tu nejhorší 
pověst po celém Creetu. Návštěvníkův měšec zde 
není nikdy v bezpečí. 

Okolní končiny také nepatří právě 
k bezpečným. Severně od města se rozprostírá 
Šeroles, přes nějž vede známá Železná stezka až 
do dolů při úpatí Pásového pohoří. Jelikož je plná 
zbojníků a lapků, byl zde vybudován řetězec 
opevněných hostinců, které mají poutníky 
ochránit před nebezpečím. 

Zdejší kraj, proslulý pěstováním výtečné vinné 
révy je poset četnými remízky a lesíky, mezi nimiž 
jsou roztroušeny mnohé vesnice a menší osady. 
Malé městečko Remona je proslulé svými 
vinicemi, Sapri je zase známo jako letní sídlo 
atlantských tribunů. Mají zde lovecký hrad a 
rozsáhlé lesy, v nichž se pořádají honitby. 
Nedaleko Tully bylo nedávno odhaleno rozsáhlé 
ložisko stříbra a za prací se sem nyní stěhuje 
mnoho lidí. Jediné další místo, které stojí za 
zmínku, je klášter a chrám v Meltu, svatyně 
bohyně osudu Seluny. 

Corvan 
Obrovská pevnost ležící blízko hranic s Říší i 

Crussonem je proslulá svými vojácky ráznými 
obyvateli. Některým připadají neotesaní nebo 
hrubí, jiným mlčenliví, uzavření a nevyzpytatelní. 

ilustrátor neznámý 



43 

 

 

M
ÍSTO

PIS

Málokdy dávají na odiv své emoce a každý muž je 
zde opásán mečem nebo nosí jinou zbraň, což 
jinak není v zemi zvykem. Celé město je 
přimknuto ke skále protkané sítí chodeb, v nichž 
jsou ukryty zásoby. Podzemí by se prý dalo bránit 
dlouhé měsíce proti jakémukoliv množství 
obléhatelů. I město samo je postaveno tak, aby 
nepříteli co nejvíce znepříjemnilo případné 
dobývání. Zdejšímu kraji vládne kapitula Rytířů 
růže, jejichž velmistr je zároveň corvanským 
tribunem. 

Na Hraniční řece, divoké horské bystřině 
tvořící přirozenou hranici s Říší, leží také menší 
město Arbrus, jež je součástí corvanské državy. Je 
jedním z mála brodů, kde je možno tuto 
nespoutanou řeku přebrodit. Jelikož leží na trase, 
kudy vede kupecká stezka, proudí tu spousta 
peněz a zboží. Je zde umístěna silná vojenská 
posádka a říšská vojska občas prověřují bdělost 
obránců. 

Kraj je to suchý a nepříliš úrodný, proto se zde 
chovají převážně ovce a kozy. Také se zde těží 
stříbro a další kovy. 

Lirrei 
Na hranicích s bývalou součástí Spojenectví – 

krajem Meance, který je dnes v područí Crussonu 
- leží velké přístavní město Lirrei. To vždycky 
soupěřilo s Meance o přízeň kupců. Nyní toto 
hraniční město prosperuje, avšak za cenu rizika 
větší blízkosti nepřítele. Je typické svou vysokou 
osmibokou věží Magické akademie, na jejímž 
vrcholu plane dnem i nocí koule magického ohně, 
který je vidět i daleko za obzor a právem je tak 
považována za jeden ze sedmi divů světa. 

Snad i proto se zde krom pronikavého křiku 
racků, halekání obchodníků s rybami nebo 
opileckých písniček námořníků ozývá i mumlání 

rádoby magických frází. Městem se nepohybuje 
jen řada učených vědců, ale mnohem víc šarlatánů 
a nedouků. Na zdejších tržištích můžete koupit 
více „zaručeně“ působících talismanů, škapulířů a 
amuletů než ve všech ostatních městech Creetu 
dohromady, ale to nijak nezvyšuje šanci na to, že 
budou doopravdy účinkovat. 

Zdejší loděnice dokonce spolupracují 
s místními čaroději na výrobě nové, lepší a 
rychlejší lodi, která se má stát chloubou moří. To 
jenom zvyšuje i tak značnou reputaci místních 
loděnic, jejichž plavidla jsou žádána doslova po 
celém Creetu. 

Lirreiský kraj odděluje od Crussonu jednak 
nižší, ale jinak stejně neprostupná část Pásového 
pohoří, jednak Nigratia, líný říční tok rozlévající 
se do krajiny a napájející síť potůčků a tůní 
zvaných Jezeří. Překonat hranici je tam možno jen 
pod vedením zkušeného průvodce na štíhlých 
lodicích poháněných bidlem. Ani to však nemusí 
být zcela bez nebezpečí, neboť zdejší mokřady prý 
obývá něco strašlivého. 

Menším městečkem lirreiského kraje je Formia, 
doposud si uchovávající čtvercový půdorys 
imperiálního vojenského ležení, ze kterého 
vznikla. Formiané se chlubí tím, že právě zde 
zimoval Atlanteus při svém tažení na Crusson. 
Každopádně dnes je Formia známa jako místo, 
kde se zastavil čas. Všechno je zde primitivní, ba 
až barbarské. A nazvat někoho Formianem je 
považováno za velkou urážku. V okolí Formie je 
ovšem také řada odpařovacích nádrží, ve kterých 
se z mořské vody získává sůl. 

Velia je malé městečko, ale také sídlo hlavních 
manufaktur cechu Arte de Llana. Vyrábí se zde a 
barví řada látek. 

 

ilustrace Werneck 
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Ridell 
Samotné město tvoří několik ostrůvků 

propojených dlouhými mosty, které představují 
menší architektonický zázrak. Ve městě sídlí i 
Universita Novartis. Je to místo, kde každý, kdo 
má dostatek peněz nebo nadání, získá patřičné 
vzdělání. Na univerzitě se vyučuje jednak 
sedmeru svobodných umění – tedy matematika, 
geometrie, řečnictví, filosofie, šerm, historie a 
teologie. Dále zde existuje specializovaná fakulta 
lékařská. Z bohatství univerzity těží celé město, 
které je zařízeno tak, aby studentům poskytovalo 
idostatek zábavy a prostoru k nevázanému 
hýření. 

Na jednom z menších ostrůvků Ridellského 
souostroví, stranou pompézní a nabubřelé slávy 
univerzity, se skrývá opravdová perla vědy. 
V opatství bohyně Seluny zde mniši den za dnem 
poctivě opisují staré spisy a snaží se, aby vědění 
dávných dob neupadlo v zapomnění. Ve zdejší 
rozsáhlé knihovně, která ze všeho nejvíc 
připomíná labyrint, lze najít vše – díla zakázaná 
nebo považovaná za dávno ztracená, knihy 
vytesané do kamene nebo vyryté do tenkých 
zlatých destiček. 

Telon 
Obrovský vojenský přístav v deltě Angery, 

zpola vybudovaný na pontonech nebo na pilířích, 
takže zde místo ulic mají vodní kanály, kterými se 
lidé plaví na loďkách. Příčina této stavební 
pozurohodnosti je podmáčená a bažinatá půda 
všude kolem. 

Je to město zábavy a radosti, plné kurtizán ale i 
vybraného umění, jakému ve světě není rovno. 
Jelikož je odsud Angera splavná až do Atlantei, 
překládá se zde zboží z oceánských lodí na 
bachraté lodice s plochým dnem, které se pak 
vydávají proti proudu. Co je však důležitější -  
lodě se zde také staví. Telonské loděnice jsou 
místem, kde se konstruují ta nejskvostnější a 

nejrychlejší válečná plavidla. 
Vjezd do přístavu je chráněn hradbami, které 

jsou zakončeny dvojicí pevností, jež spojuje ve 
vodě napnutý řetěz. Nad samotným přístavem se 
pak tyčí třetí mohutná bašta. I pokud by se někdo 
odvážil zaútočit, musel by se střetnout se 
srdnatými posádkami z množství vojenských 
plavidel, která zde kotví. 

Samotný telonský kraj, prostírající se od ústí 
Hraniční řeky až k Telonské zátoce, je proslulý 
zejména chovem polodivokého skotu s dlouhou 
srstí a nebezpečně vyhlížejícími rohy, na nějž 
můžete narazit prakticky kdekoliv a který má 
občas sklony chovat se dosti agresivně. Není to 
místo příliš vhodné pro pěstování obilí, a tak zde 
mezi četnými vesničkami nalezete spíše jen malá 
políčka a mnohem víc sadů nebo pastvin pro 
dobytek. 

Severozápadně od Telonu leží daleko menší a 
klidnější rybářské městečko Durnabe. Po 
dramatickém povstání zdejších lidí proti 
místnímu správci a následném krutém potlačení 
revolty je toto zpola opuštěné a poničené město 
chabou připomínkou bývalé slávy. 

A přesto je jedním z nejvýznamnějších přístavů 
Spojenectví. Kolem Durnabe totiž proudí mělké 
severní rameno Angery, po němž sice zámořské 
plachetnice plout nemohou, zato je dostatečně 
splavné pro malé lodice rybářů a pašeráků, kteří 
tudy dostávají do země zboží bez zaplacení cla. 
Vlastně takřka každá loď mířící do Telonu nabírá 
trochu severnější kurz, přeloží u Durnabe část 
zboží a teprve pak oficiálně přistane v Telonu. 
Hlavní pašerácký artikl tvoří koření, vzácné látky 
a drogy z Crussonu. Nikdo z místních tak 
paradoxně nemá zájem na obnovení města. S jeho 
rozkvětem by se zákonitě vrátil i větší dohled a 
tato zlatá žíla by brzy vyschla. 

Dalším městečkem telonského kraje je Arvan 
ležící na důležité obchodní stezce z Telonu do 
Lirrei. 

ilustrace Luca Bonatti 
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CRUSSON 
Crusson je velkým rivalem Impéria o nadvládu 

nad Creetem. Zemi dominují nížiny, sušší než ty 
na západě a jihu, ale stále plodící. Na jihu se 
zvedá Pásové pohoří – obrovský horský hřeben 
sahající od hranic Impéria až takřka k Lirreiskému 
zálivu. Jeho úpatí porůstají habrové hájky, ale 
většina ostatní země je téměř prosta stromů. 
Přesto však Pásové pohoří zastavuje mořské větry 
a zajišťuje dostatek srážek napájejících crussonské 
veletoky – Kalemu a Tunssalu – zavlažující 
východní pláně. Začneme-li na západní 
crussonské hranici s Věčným impériem, kterou 
tvoří Písečná řeka, dostaneme se přes pás 
neúprosným sluncem vysušené stepi do Velké 
pouště. Ta je tvořena zcela vyprahlými či 
skalnatými kopci, které neumožňují život nikomu 
jinému než několika málo vyhnancům. Dále na 
východ se vine stříbrná nit říčního veletoku 
Kalemy, kolem níž leží jedny z nejúrodnějších 
záplavových polí Creetu. Na východ od ní se 
rozprostírá opět neutěšená krajina suchých stepí 
sloužících jako pastviny pro polodivoká stáda 
skotu a koz a sahajících prakticky až po další 
mohutný říční tok – Tunssalu. Jižně od ní se 
rozkládá ascarský kraj a za Perleťovou řekou pak 
Meance, kdysi součást Atlantského spojenectví. 

 
Rozloha: 143 750 mil2 

Počet obyvatel: 4 640 000 
 
Bývalý Ascarský kalifát 
Rozloha: 53 000 mil2 
Počet obyvatel: 1 810 000 
- Ascara: 120 000 
 
Bývalý Delferský kalifát 
Rozloha: 72 000 mil2 
Počet obyvatel: 2 110 000 
- Delfer: 160 000 
- Menfr: 90 000 
- Sarhai: 9 000 
- Diman: 8 000 
- Saquira: 5 000 
 
Bývalé Meance 
Rozloha: 18 750 mil2 
Počet obyvatel: 720 000 
- Meance: 60 000 
- Albatar: 8 000 
- Tarbuli: 4 000 

Ascara 
Ascara je jedním z mála crussonských 

vnitrozemských měst, navíc je považována za 
vůbec nejstarší osadu. Leží na březích jezera 
Sidžali, které je napájeno Tunssalou a Scormou. I 
dnes je to sídlo ascarského kalifa, byť jeho moc už 

nesahá za hradby města. Na rozdíl od okolních 
vyschlých plání jsou městská pole dobře 
zavlažena a plodí spoustu pšenice a žita. V Ascaře 
stojí také nejstarší creetská univerzita na níž 
působí řada vědců, filosofů, básníků a umělců. 
Učenci z celého Creetu sem putují, aby zde 
studovali a vyměňovali si poznatky. 

Moc města je posílena i jeho významnou 
polohou na obchodní křižovatce. Po Tunssale 
proudí v bárkách zboží do a z Delferu, přes 
horské průsmyky sem vede nejkratší cesta ze 
Spojenectví, míří sem i silnice z Meance a začíná 
zde i cesta karavan vydávajících se na dalekou 
cestu přes Velkou poušť do Říše. 

Delfer 
Roli rozhodujícího crussonského přístavu hraje 

v každém případě stále Delfer. Toto město ležící 
v ústí řeky Tunssaly je bezesporu největším 
creetským přístavem vůbec. Toto kdysi hlavní 
město Crussonu je doposud střediskem obchodu a 
řemesel. Nevyniká nijak zvlášť svou krásou, 
původní centrum obklopuje několik pásů nových 
staveb. Snad je to dáno faktem, že vznikalo velmi 
živelně a po dlouhá staletí. Město je plné temných 
křivolakých uliček a jeho členitý reliéf způsobuje, 
že mnoho cest vede v úrovni střech. Na těch 
nejneočekávanějších místech najdete bazary plné 
roztodivného zboží, ale chcete-li se do nich opět 
vrátit, jakoby náhle zmizely. 

Právě sem přicházejí obchodníci z ostatních 
zemí nakupovat crussonské sklo, keramiku a 
látky. Nejvyhledávanějším a nejdražším zbožím, 
které však není směňováno veřejně, je hašiš. Tato 
droga je striktně zakázána v celém Crussonu a 
tresty za její pěstování, prodávání nebo užívání 
jsou velmi kruté. Ale jelikož se této rostlině nikde 
jinde nedaří, kvete v Delferu lukrativní černý 
obchod. 

Ani trojí hradby města nezabránily jeho 
dalšímu růstu a na březích řeky i na mořských 
útesech vznikají stále nové hliněné chatrče. A 
nejjistějším zaměstnáním nových příchozích je i 
nadále rybaření. Snad proto se zde houpe na 
vlnách více a více malých oplachtěných člunů. 
Posedlost Delfeřanů stavbou dalších a dalších lodí 
a člunů vedla k tomu, že bývalé háje roztroušené 
okolo řeky jsou nenávratně pryč. Zbyla jen 
vyschlá a prašná krajina a dřevo se musí svážet po 
řece z míst, kde ho je ještě dostatek. 

Také rybáři si stěžují, že ryb v okolí zátoky 
citelně ubývá. I proto se někteří podnikavci 
rozhodli za malý peníz provázet velké lodi do 
přístavu. Ve zrádné zátoce je totiž několik 
nepěkných mělčin, na nichž může při odlivu 
plavidlo s hlubším ponorem uvíznout. 
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Z Crussonu také vyplouvají lodě velrybářů na 
sever k Velrybím ostrovům, kudy každoročně 
táhnou hejna těchto kytovců. 

Meance 
Většina Meance je zvlněná travnatá oblast 

pozvolna klesající k jihovýchodu. V Meance je 
velmi málo lesů, většinu stromů tvoří topoly a 
vrby, rostoucí v malých skupinkách okolo řek a 
potůčků. Do pasu vysoká tráva však skrývá 
spoustu zvěře. Divocí koně jsou tu poměrně běžní, 
stejně jako třeba králíci. Půda a klima jsou 
příhodné pro pěstování prakticky čehokoliv, ale 
převažuje zejména obilí. Dřevo musí být 
dováženo po moři ze Spojenectví. 

Severovýchodní pobřeží je skalnaté a umožnilo 
vznik jen pramála dobrých přístavů, ale tucty 
pevností z časů před okupací poskytují dodnes 
přístřeší rybářům, kteří odtud vyrážejí v 
chatrných loďkách na moře. Kvůli obtížím spojit 
tyto vesnice schůdnými cestami s vnitrozemím 
musí být většina z nich soběstačná. 

Meance bývalo kdysi jednou z nejbohatších 
součástí Atlantského spojenectví. Dodnes se zde 
točí velké peníze, avšak nyní se kutálejí do 
pokladny Nesmrtelného proroka. Místní 
obyvatelé žijí ve strachu z vojáků, kteří obsadili 
jejich zemi a berou si, co chtějí. Mnozí se tajně 
modlí k Pětici, aby jim pomohla, zatímco jejich 
děti jsou násilím odváděny do náboženských škol, 
aby se z nich stali členové kléru a tajné policie, a 

aby udávaly vlastní rodiče, jak už se to několikrát 
stalo. 

Zdejší lidé jsou zvlášť proslulí výrobou a 
barvením látek. Meancský purpur, získávaný ze 
schránek mořských živočichů, si nechává posílat i 
sám imperátor. Od zbytku Crussonu odděluje 
Meance tok Perleťové řeky, která se hemží lososy, 
ale daleko nebezpečnější je současná hranice se 
Spojenectvím, tvořená bažinatým jezerním krajem 
a Nigratie, místem, kde doposud žijí magičtí 
tvorové. 

Samotné město Meance neleží přímo u moře, 
jeho přístavem je Albatar (dříve známý jako 
Batora). S bývalým hlavním městem je Albatar 
spojen širokou dlážděnou silnicí, u níž stojí i 
dvojice strážních věží. Záměr spojit Meance a 
Albatar hradbou, která by provoz na silnici 
chránila, nebyl dokončen a po invazi se jím již 
nikdo nezabýval. Poloha samotného přístavu byla 
výtečně zvolená, neboť jeho hluboké kotviště je 
před nepřízní počasí chráněno vysokým 
přírodním vlnolamem v podobě skalního ostrohu. 
Na jeho konci se tyčí poněkud osaměle věž 
majáku. Kdysi snad nejnavštěvovanější přístav 
Creetu dnes sice tolik neprosperuje, řada bývalých 
honosných kupeckých domů chátrá, ale ve městě 
stále najdete řadu půvabných zákoutí a množství 
tržišť. Městská správa se navíc snaží přilákat sem i 
kupce ze Spojenectví a Říše pod vidinou snadných 
zisků a minimálních nebo žádných cel. Ačkoliv se 
cizí kupci mají před vládou Nesmrtelného 

ilustrace Ivo Klaus 
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proroka stále na pozoru, mnozí se již začínají do 
Albataru vracet. A je možné, že rozkvět přístavu 
brzy zastíní i uvadající hlavní město tohoto kraje. 

Tarbuli je malé městečko na trase z Lirrei do 
Meance. Dříve spíše vesnice se nyní hemží 
Crussonskými vojáky, kteří střeží hranici se 
Spojenectvím. 

Menfr 
Pobřeží okolo nového hlavního města tvoří 

písečné pláže laskaných horkým sluncem a 
malebné rybářské vesnice. Zde žijící chlapci se 
v mělkém moři potápějí pro perly. Rybářské 
lodice následují delfíny k hejnům tuňáků a 
makrel. Obchodní plavidla se drží blízko pobřeží 
a dávají si dobrý pozor na piráty. 

Aby se vyrovnal Věčnému impériu, začal zde 
Nesmrtelný prorok budovat za pomoci řady 
otroků nové centrum své moci – Menfr. V samém 
středu města, do kterého nemají cizinci přístup, 
stojí Alabastrový palác, sídlo vládce. Od něj se 
rozbíhají široké ulice lemované mramorovými 
paláci, honosnými domy a bohatě zdobenými 
svatyněmi Jediného. To vše obklopuje dvojitý 
prstenec hradeb a hlavní vstup do města chrání 
mohutná pevnost. 

Menfr je bezpochyby nádherné město, ale leží 
na něm stín. Stín mrtvých válečných zajatců a 
otroků, kteří denně umírali při jeho výstavbě. A 
aby toho nebylo málo, mnoho lidí je nuceno se do 
města přestěhovat, aby se tak neustále rozrůstalo. 
Proto není Menfr, přístav ležící v deltě Kalemy, 
městem šťastných obyvatel. 

Z Menfru vede stezka do Sarhai, sezónního 
velrybářského přístavu poblíž Ostrova snění. Sem 
zaplouvají velrybáři, kteří se nechtějí vracet do 
Menfru nebo Delferu. 

Suché stepi 
Tato kamenitá krajina pahorků a vrchů mezi 

Kalemou a Tunssalou neumožňuje nic pěstovat a 
na tuhé ostřici, která zde roste, si pochutnají 
jedině krajně nevybíravé kozy. Přesto zdejší 
krajina nepostrádá život Neurvalí nomádi, kteří 
neuznávají nic než vlastní svobodu, jsou ochotni 
bojovat s každým, kdo by je o ni chtěl připravit, a 
to včetně Nesmrtelného proroka. Nemají domy, 
jen stany, které si všude vozí sebou na malých, ale 
rychlých konících, stejně divokých jako oni sami. 

Nomádi žijí z toho mála, co jim může 
nabídnout tato vyprahlá země, ale toto umění 
dovedli k dokonalosti. Pijí kozí mléko, protože 
voda je zde vzácná, a opravdovou lahůdkou je 
podle nich zkvašené. Místo dřeva, kterého je zde 
nedostatek, používají na podpal sušený kozí trus a 
jedí kozí maso nebo cokoliv, co lze skolit jejich 
luky a šípy. Pravidelně drancují osady usedlejších 

obyvatel Crussonu a přepadají těch několik málo 
poutníků, kteří musí projít přes jejich území. 

Na cestě z Delferu do Menfru leží říční 
městečko Diman. Kromě známého mostu přes 
Kalemu se v okolí nacházejí také naleziště jantaru. 

Velká poušť 
Mezi Písečnou řekou a Kalemou leží poušť, 

kterou v dávných dobách vytvořil Nesmrtelný 
prorok, aby zastavil imperiální vojska. Tato 
vyprahlá země snad ani nestojí za to množství 
krve, které kvůli ní prolili vojáci Říše, snažící se ji 
dobýt. Ačkoliv by se mohlo zdát, že kamení a 
písek nejsou vhodným místem k životu, opak je 
pravdou. Život zde sice přímo nekypí, v poněkud 
prazvláštní podobě se tu však přesto vyskytuje. 
Hluboko do nitra pouště se však odvažuje jen 
pouštní lid, zvláštní hubení a extrémně vysocí 
lidé, kteří putují osaměle a příliš toho nenamluví. 
Jsou to prý strážci hrobek dávných kalifů, kteří 
jako jediní znají jejich polohu, stejně jako všechny 
jejich nástrahy a pasti. Z čeho žijí nebo jak se živí, 
není známo. Čas od času je možno jednoho či dva 
potkat uprostřed pouště, daleko od jakéhokoliv 
zdroje vody nebo vegetace. A čas od času přijdou 
mezi Crussoňany, nabídnou k prodeji nějaký 
drahocenný starobylý šperk, nakoupí něco málo 
zboží, hlavně nářadí a železné předměty, a zase 
zmizí v poušti. 

V největší oáze celého Crussonu – Saquiře – 
začíná nevyzpytatelná a proměnlivá cesta přes 
Velkou poušť. 

HIBERNIE 
Nejsevernější část Creetu, kdysi provincie 

Věčného impéria jménem Hibernie, je nyní pod 
nadvládou Seveřanů, sveřepých nájezdníků, kteří 
ji získali na Věčném impériu. Přesto je to stále jen 
řídce obydlená a zaostalá země. Nepředstavuje o 
moc víc než pár lovných teritorií, několik stálých 
osad a prakticky opuštěné město, to vše 
roztroušené na rozsáhlém území mnoha 
čtverečních mil panenského teritoria. 

Podle smlouvy, kterou Říše poruší každých 
pár let drobnou invazí nebo pokusem o osídlení, 
vede hranice Impéria a Hibernie po řece Nebelii, 
nejvyšších vrcholech Oparových hor a odtud 
vzdušnou čarou k Tulení zátoce. V Hibernii 
převládají zvlněné pláně, místy – zvláště na jihu 
přerušené lesíky a několika oblastmi hlubokého 
lesa. Většina hibernijských srážek přichází ve 
formě sněhových bouří z Temného oceánu. 

Hibernie je jen řídce obydlena, a to dokonce i v 
Latiny osídleném výběžku severně od Tulení 
zátoky. Města jsou nevelká a od sebe hodně 
vzdálená. Cesty tu představují jen vyježděné 
koleje v zemi s výjimkou imperiální silnice z 
Heliory do Noctruny, ale ani ta není v příliš 



 

 

CREET 
M

ÍS
TO

PI
S 

48 

dobrém stavu. Většina zboží proudí v Hibernii po 
řekách, které jsou bohatým zdrojem ryb, na sever, 
odkud se přepravuje do některého z přístavů ve 
Svobodném moři. 

Lidé zde žijí roztroušeně. V rozeklaných 
fjordech na pobřeží stojí osady lovců tuleňů, 
získávajících mnohdy za vysokou cenu jejich tuhé 
maso a kožešiny. Někteří odvážlivci se vydávají 
do vnitrozemí na lov sobů nebo sněžného tygra, 
největší creetské šelmy vůbec. Občas se ale sami 
stávají jeho kořistí. V Oparových horách, které 
tvoří hranici s Impériem, zkouší občas v 
opuštěných dolech své štěstí zlatokopové. Ani to 
však není bez rizika závalů a střetu s podivnými 
hrůzami, které číhají v hlubinách země. 

Je ovšem jedno místo, kam se většinou 
neodvažují ani ti nejstatečnější. Ledové vrchy, 
jeden z výběžků Oparových hor, jsou stále v 
rukou divoké magie, která před lety Creetu 
vládla. Oblast, kam není radno vstupovat, je 
značena mohylami z lidských lebek, k nimž čas od 
času přibývají nějaké nové. Na rozeklaných 
skaliscích posedávají havrani vyhlížející čerstvou 
kořist a v hloubi tohoto území jsou rozmístěny 
podivné obrazce zhotovené z kostí, kamenů, dřev 
a kousků zlata. To některým pošetilcům nedává 
spát a mohyly tak utěšeně narůstají. Říká se, že 
vždy když v Ledových vrších někdo z lidí zemře, 
ozve se z jejich nitra děsivý chechot, který 
každého zamrazí až do morku kostí. 

 
Rozloha: 126 000 mil2 
Počet obyvatel: 750 000 
- Nocturna: 15 000 

Nocturna 
Toto město, kterým protéká divoká řeka Glatia, 

bývalo za panování Říše správním střediskem 
Hibernie. Kdysi bohaté město žilo z okolních 
zlatých dolů a rychle se rozrůstalo s tím, jak sem 
přicházeli stále další a další s vidinou rychlého 
zbohatnutí. Dnes už je jenom odleskem své bývalé 
krásy. Mnohé velkolepé paláce a chrámy byly 
strženy nebo zničeny nájezdy Seveřanů a s jejich 
obnovou si nikdo hlavu příliš neláme. Ve městě 
žije jen pár odvážnějších obchodníků, kteří 
směňují zboží z jihu za zlato a kůže. Celkový 
pohled na město je však žalostný. Kraj skomírá a 
těch několik málo políček v okolí stěží uživí svoje 
majitele. Někdejší koruna severu je dnes spíše 
lacinou tretkou. 

PIRÁTSKÉ OSTROVY 
Poněkud stranou kontinentálního Creetu a 

mimo dosah jeho konfliktů leží Ostrovy pánů 
moří, jimž se někdy též říká Pirátské. Toto 
souostroví je známo jako útočiště pirátů a 
vyvrhelů toho nejhoršího druhu. Právě sem se 
také uchylují lidé, které přivedlo zkoumání 
podstaty magie až na samý okraj temnoty. Jsou to 
démoničtí proroci či černokněžníci probouzející 
mrtvé k novému otrockému životu v jejich 
službách, lidé, kteří si zahrávají s mocí rovnováhy. 
Jakkoliv zákeřné se však může zdát jejich 
obyvatelstvo, jsou samy ostrovy ještě záludnější. 
Ostrovy jsou sopečného původu a na některých 
místech jsou stále činné vulkány, je zde řada 
zřídel a zdrojů horké vody. To vše ale nezažene 
ďábelskou a dlouho zimu, která zde trvá 
dlouhých pět měsíců a občas v třeskutých 

ilustrátor neznámý 
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mrazech Dlouhonoci zamrzá dokonce i oceán a 
námořníci musejí rozbíjet kolem svých lodí led, 
aby jim je jeho sevření nerozdrtilo. 

Zima je děsivá i v jiném ohledu, neboť ostrovy 
nejsou soběstačné. Zatímco v létě pravidelně 
připlouvají obchodní plavidla svobodného 
bratrstva a pirátské lodi obtěžkané kořistí, v zimě 
přístav nikdo neopouští v obavách z 
všudypřítomných ledových ker, které dokáží loď 
v mžiku rozpárat. Pokud není dobrá sezóna, cena 
jídla prudce stoupá a člověk musí mít vskutku 
pirátský poklad, aby nehladověl. Přesto ostrovy 
přitahují stále další dobrodruhy bez skrupulí, zato 
se zájmem o rychlý zisk. Nemusí jít jen o piráty, 
pokud jste ochotni v pravý čas zamhouřit oko nad 
nepravosti všeho druhu, bude se vám v jediném 
opravdovém městě Ostrovů – Wrakowě dařit, ať 
se věnujete jakémukoliv řemeslu. 

 
Rozloha: 12 500 mil2 
Počet obyvatel: 370 000 
- Wrakow: 33 000 

Wrakow 
Bývalá pirátská osada se postupem času stala 

skutečným městem. Kupci, kteří zaplatí místním 
pirátům jistou sumu, mohou bezpečně do města 
připlouvat a odplouvat a údajně jsou i chráněni 
před nebezpečím přepadení na moři. 
Někteří to přijímají vcelku stoicky a 
dokonce tvrdí, že oproti clům 
v některých jiných přístavech je 
poplatek wrakowským pirátům vcelku 
mírný. 

Kupci, kteří se z nějakého důvodu 
chtějí vyhnout crussonským 
přístavům, pak shledávají polohu 
Wrakowa naprosto ideální. Své dlouhé 
prsty sem začíná natahovat Mercanta a 
proslýchá se, že uzavřela s piráty 
oboustranně prospěšnou smlouvu o 
spolupráci. Co to ale přesně znamená, 
se neví. 

Wrakow však trpí neduhem 
severních přístavů. Na zimu totiž 
zamrzá. Zdejší piráti sice mají svoje 
zkušenosti a dokáží lodní obšívku 
ochránit před zhoubnými vlivy 
rozpínajícího se ledu, ale pokud je zima 
obzvláště tuhá a zásoby malé, město 
trpí, protože ostrovy nejsou ani 
zdaleka soběstačné a hodně jídla se 
musí přivážet. 

SILVANIE 
O této tajemné zemi toho není příliš 

mnoho známo. Velká část se jí nachází 
za obtížně překročitelným Předělovým 

pohořím, kde prý začíná nekonečný těžko 
prostupný prales, prostírající se po celém 
poloostrově. V jeho nitru žijí rozliční zvláštní 
tvorové, které lidské oko doposud nespatřilo. 
Našlo se sice několik odvážlivců, kteří se do nitra 
zdejších lesů vydali, ale jen málo se jich vrátilo a 
ještě méně jich pak netrpělo šílenstvím, kterému 
se říká lesní horečka. 

Ve svém blouznění vypověděli o 
neuvěřitelných, v lese ukrytých stavbách, kruzích 
z obrovských kamenných bloků, které snad 
museli zdvihat obři, a zvláštních sochách, které 
prý vypadají jako živé. Zmiňovali se také o 
bělostných koních s divokým pohledem a rohem 
na čele, o dracích chrlících na vetřelce oheň a 
dštících síru, o přenádherných vílách, pro něž by 
si člověk vyrval srdce z hrudi a o neposedných 
skřítcích, které nevítanému návštěvníkovi nedají 
pokoje, dokud jejich les neopustí. Hovořili o stínu 
a vrčení, které je sledovalo lesem i o pleskotu 
neviditelných křídel, které se ozývalo nad místem, 
kde v noci spali. Co z toho jsou výplody jejich 
šílenství a co je pravdou, se dá posoudit jen těžko. 

 
Rozloha: 65 500 mil2 
Počet obyvatel: 10 000 
- lidmi obydlená města neexistují 

ilustrátor neznámý 
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Zapomenuté město 
Kdesi v hloubi silvanijských lesů leží 

zapomenuté město rodu Maro. Říše, která si kdysi 
vydobyla na hlubokých lesích úrodné pastviny, 
vesnice a monumentální město zmizelo, jako když 
mávne kouzelným proutkem. Jednoho dne se 
veškerá komunikace a obchod s lesní říši odmlčí. 
Objeví se pouze několik uprchlíků včetně 
pološílené ženy, která se prohlašuje za poslední 
dědičku rodu Maro. 

To nijak neodrazuje skupinky odvážlivců, aby 
se jej nepokoušely hledat. Hovoří se o velkých 
pokladech ukrytých v chrámech a palácích. Mnozí 
tvrdí, že město viděli. Že se jeho ulicemi rozrůstá 
divoká vegetace a stavby, kdysi vypadající jako 
věčné, se rychle rozpadají. 

Zapomenuté město je také cílem poutí Silvánek 
a Podvrženců, kteří touží vrátit se domů. Nikdo 
ale netuší, jestli právě zapomenuté město je 
skutečně jejich domovem a nebo spíše rakví. 

VĚČNÉ IMPÉRIUM 
Věčnému impériu se mezi lidmi říká prostě 

Říše. Rozkládá se v oblasti západního Creetu a 
jeho největší města jsou koncentrována ve 
východní oblasti. Země je rozdělena mnoha 
řekami, z nichž většina napájí Tireru. Řada dalších 
řek – Písečná, Hraniční a Nebelia – tvoří přirozené 
hranice země. 

Východní a jižní část Říše je hustě osídlena, jen 
zřídka narazíte na oblast neobdělané země. Jsou 
zde běžná velká města. Severní a západní oblasti 
jsou divočejší. Osídlenou zemi oddělují rozlehlé 
lesy. Západní pobřeží je sice osídleno takřka stejně 
hustě jako východ, ale panuje zde sušší klima. 

Různé oblasti Impéria jsou spojeny tzv. 
velkými silnicemi – kamennými stavbami, které 
jsou udržovány v dokonalém stavu pro potřeby 
rychlého přesunu vojska. Tyto silnice jsou nejlepší 
v celém Creetu a jsou majetkem samotného 
imperátora. Kdokoliv by je blokoval nebo ničil, 
propadne hrdlem. Na většině řek se plaví lodi a 
přístavy jsou přeplněny plavidly všech druhů. 

Tato mocná země, stále si držící kontrolu nad 
velkou částí Creetu, je jedinou zemí, která si 
pečlivě uchovává systém velmi složitých tradic a 
vztahů po více jak pět staletí. Je to země 
válečníků. Každý muž je zde nejprve vojákem a 
poté až čímkoliv jiným. Než je mu umožněno se 
usadit, musí odsloužit v legiích deset let. Poté 
dostane kus půdy, na níž může hospodařit. Za 
čest se považuje vstup do Zlaté gardy strážící 
hlavní město Helioru. 

Říše je rozdělena na državy, kterým vládnou z 
větších správních středisek členové nobility. Ale 
ani příslušníci nobility ani jezdci nejsou v této 
věčně bojující zemi osvobozeni od služby ve 
vojsku. Tvoří jádro těžké kavalerie, která pomáhá 

pěchotě sestavené z prostých obyvatel. Mnozí, 
zejména mladší synové, zůstávají v armádě po 
celý svůj život. Ostatně válkám se v Říši přikládá 
maximální důležitost. Na počest vítězství se zde 
pořádají slavnosti, konají průvody a vztyčují 
triumfální oblouky. I města jsou stavěna do 
pravoúhlých šablon ne nepodobných vojenským 
táborům. 

 
Rozloha: 134 400 mil2 
Počet obyvatel: 5 951 000 
 
Kontinentální oblast 
Rozloha: 121 000 mil2 
Počet obyvatel: 5 900 000 
- Heliora: 250 000 
- Quercum: 140 000 
- Mirabilis: 110 000 
- Tirerum: 80 000 
- Crepus: 50 000 
- Aqueileia: 9 000 
- Caelia: 9 000 
- Costia: 9 000 
- Pontia: 9 000 
- Alba: 8 000 
- Batium: 8 000 
- Palatinum: 8 000 
- Trebia: 8 000 
- Aventia: 7 000 
 
Auguria 
Rozloha: 9 300 mil2 
Počet obyvatel: cca 1 000 
- města neexistují 
 
Longijské ostrovy 
Rozloha: 2 700 mil2 
Počet obyvatel: 20 000 
- Coturum: 9 000 
 
Soumračné ostrovy 
Rozloha: 1 400 mil2 
Počet obyvatel: 30 000 
- Corona septentrionalis: 9 000 
 

Auguria 
Auguria je sice formálně součástí Věčného 

impéria, ale kromě každoročního poplatku, jenž 
musí odvádět, je autonomním panstvím. Zdejší 
vládci, trojice mocných Světlonošů, však nemá 
příležitost vládnout. Ostrov byl až do čtvrtého 
století prakticky neosídlen. Až na pár rybářských 
osad a honosný palác, tyčící se nad dávno 
opuštěným městem, je to holý, šedivý a prašný 
ostrov prostý téměř všeho živého. Několik 
velkolepých plánů na osídlení ostrova ztroskotalo, 
protože většina obyvatel, až na ty nejotrlejší, 
propadla šílenství samoty a bezútěšnosti, nebo 
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podlehla v nekonečném boji s neúrodnou půdou a 
nevyzpytatelným počasím. Auguria má podobné 
klima jako jih Impéria, byť teplejší a vlhčí. Na 
ostrově se však vegetaci vůbec nedaří, a to i přes 
magií podporované pokusy jej zalesnit. 

Auguria je mrtvým místem. Tak trochu k tomu 
přispívá i fakt, že se zde nechalo pohřbít už 
několik velkých mágů, obvykle do 
komplikovaných hrobek plných pastí, čekajících 
na nenechavce, již by se tam snad odvážili loupit. 
A tak stejně jako před dávnými věky tu sídlí jen 
kolonie buřňáků a několik párů hrdých mořských 
orlů. 

Crepus 
Po odtržení Hibernie hraje toto kdysi relativně 

malé přístavní městečko zcela klíčovou roli 
utábořena sedmá legie, dozírající na neklidnou 
severní hranici. Za posledních tři sta let prošlo 
dramatickým vývojem, bylo obehnáno hradbami 
a většina propuštěnců z armády dostává svoji 
půdu právě zde. Pokud by totiž došlo ke střetu se 
Seveřany, bude jich zapotřebí. 

Přesto je tento přístav ve Svobodném moři 
daleko klidnější než sousední Quercum. Kvůli 
menší míře kontrol a jeho pokojnějšímu 
charakteru sem míří podstatně více kupců a díky 
tomu město prosperuje. Crepus není jenom 
obchodní branou k Říši. Představuje i významné 
spojení do Hibernie, která se rok od roku stává 
stále důležitějším odbytištěm zboží. 

Naneštěstí nebyla poloha Crepu zvolena příliš 
šťastně. Pro původní účel malého rybářského 
přístavu nevelká zátočina plně vyhovovala, ale 
dnes musejí obchodní lodi často čekat, než se 
uvolní nějaká mola, a potom zde vypuká divoký 
závod o to, kdo se k  němu dostane první. 

Heliora 
Největší a nejskvostnější ze všech lidských 

měst je hlavní město Říše. Musí takové být, aby už 
jen svou epochální nádherou dalo najevo převahu 

nad všemi nepřáteli Impéria. Je první ve všem, 
v bohatství, počtu obyvatel, úchvatnosti budov ale 
i počtu zlodějů, vrahů a spiklenců. Město je tak 
veliké, že se sem musí po řece dovážet potraviny 
každý den a z celé Říše, aby se jeho chřtán nasytil. 
Pokud by nepřítel dokázat odříznout město od 
zásobování, vyhladověl by zdejší obyvatele do 
měsíce. 

Ačkoliv Helioru neobléhala žádná nepřátelská 
síla již více jak sto let, není městem míru. Jako 
centrum země je zmítáno válkou mezi rivalskými 
frakcemi u imperátorova dvora. Politické vraždy 
jsou zde na denním pořádku a i přes snahu Zlaté 
gardy udržet pořádek se zde ozbrojenci různých 
členů nobility střetávají v soubojích a 
hospodských rvačkách každý den. A v temných 
uličkách číhají nespočetní hrdlořezové, kteří by 
pro pár měďáků zabili i vlastní matku. 

Tato chlouba s vysokými hradbami z bílého 
mramoru, četnými paláci a chrámy ukrývá něco 
zcela výjimečného. Chrám všech bohů, obrovskou 
stavbu se zlatou kupolí, kde nejvyšší pontifik 
vzdává hold všem bohům Pětice. 

To ale není vše, i nádherné mosty přes Tireru, 
zdobené sochami a reliéfy proslulých říšských 
sochařů, jsou pastvou pro oko. V Helioře se dbá 
na pořádek a tresty jsou přísné. Zlatá garda sice 
nemůže být všude, ale v lepších čtvrtích města 
dochází ke krádežím nebo něčemu horšímu jen 
zřídka. Trhy zde překypují zbožím i z těch 
nejodlehlejších částí Creetu, ale na druhou stranu 
je zde poměrně draho. Za luxus se totiž platí jistá 
cena. 

Důlní městečko Costia v Oparových horách je 
největším producentem železa a mědi v celém 
Impériu. Dobývání četných nalezišť těchto 
vyhledávaných kovů komplikuje jen neschůdný 
terén a podivné magické úkazy, kterými jsou celé 
hory proslulé. 

Bukolické nížiny, na nichž se popásají ovce a 
za nimi se tyčící štíty Oparových hor. Taková je 
krajina okolo Palatina, jednoho z měst na Via 

ilustrace Eddie Smith 
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Veneficara, spojující Helioru s přístavem Crepus. 
Palatinum má zvláštní status nejen jako důležitý 
producent vlny, ale také jako spojnice do 
Crussonu. 

Poměrně prudkou Tireru lze schůdně překročit 
pouze na několika málo místech jejího toku. 
Jedním z nich je i Pontia, sídlo ženijní legie a také 
místo s nádherným jednoobloukovým mostem 
přes rozběsněný tok. Tento vrcholný stavitelský 
zázrak městu nakonec vynesl i jeho jméno. 

Longijské ostrovy 
Není snad místa vzdálenějšího od hranic Říše, 

než jsou Longijské ostrovy. Přesto k ní však 
formálně přináleží a poslední dobou se horečně 
investuje do budování zdejšího přístavu. Je tomu 
tak zřejmě proto, že se Impérium chystá konečně 
uchvátit moc v Silvanii a potřebuje základnu pro 
svoje výboje. 

Z malého městečka, kde proplouvající lodě 
nabíraly pitnou vodu, se tak znenadání stává 
vojenský přístav se vším všudy. Na kotvách zde 
leží snad dvacet říšských dromon a VIII. 
imperiální legie zde buduje svoje stálé ležení. 
Díky přísunu dřeva z nekonečných pralesů 
Silvanie se ve zdejších docích dokonce začínají 
stavět nové lodi, a to vše má být jenom začátek. 

Pravdou ale je, že tak blízká základna 
imperiální flotily přidělává stratégům Spojenectví 
vrásky. Co když cílem připravované výpravy není 
Silvanie? Už nějakou dobu panují obavy, že 
Impérium připravuje válku. Možná se Říše chystá 
znovu uchvátit moc v bývalé Atlantské guberinii a 
Coturum je prvním krokem na této cestě. 

Mirabilis 
Okolí Mirabilis a vlastně celý západ patří k 

nejdivočejší oblasti Impéria. Obdělaná země je 
přerušována borovými a jedlovými lesy s občas se 
vyskytujícími duby, javory a platany, hojnější jsou 
zde také břízy. Nejběžněji se zde pěstuje oves, 
žito, dále fazole, tuříny, zelí, salát a mrkev. Zdejší 
osadníci také chovají skot, ovce a prasata. 
Hlavním vývozním artiklem je dřevo. 

Samotné město je vybudované na místě 
přistání prvních Latinů. V zátoce otevřené k jihu 
leží rušný obchodní a válečný přístav. Díky jeho 
poloze vzdálené největším nepřátelům se právě 
zde nacházejí velké loděnice, kde se staví 
inovované a ještě lepší dromony pro imperiální 
válečnou flotilu. Mimo to zde v chráněné zátoce 
přistává řada obchodních plavidel přivážejících 
zboží z oblasti Svobodného moře i Atlantského 
spojenectví. Mirabilis těží hlavě z obchodu se 
Seveřany, kteří směňují běžné materiály za kůže a 
kožešiny divokých severských zvířat. 

Svými stříbrnými doly je proslulé městečko 
Alba na samých hranicích kraje Mirabilis. Alba 

navíc leží na vojenské silnici spojující Mirabilis 
s Tirerem. Tím je jeho význam coby místa 
odpočinku kupeckých karavan zajištěn. 

Rybářský přístav Aventia se nachází na samé 
hranici s Hibernií. Je to místo častých kontaktů se 
Seveřany. Ať už přátelských či nikoliv. Nedaleko 
odsud začíná i Pax Latina, systém strážních věží, 
které střeží neklidnou hranici na řece Nebelii. 

V oblasti známé jako Vraní skály leží městečko 
Batium, oblíbené mezi latinskou nobilitou pro 
svoje vyhlášené lázně. Několikero zde 
pramenících horkých pramenů má prý nevídané 
účinky na lidských organismus. 

Quercum 
Největší imperiální válečný přístav nese název 

Quercum. Obrovská vojenská základna má za 
úkol ubránit Říši před prvním náporem Crussonu 
na moři i na zemi. Původní malé crussonské 
městečko se během staletí změnilo k nepoznání. 
Ulice postavené do šachovnicového půdorysu a 
silné hradby jej chrání proti vpádům po zemi, ale 
dřevěné hradby města tvoří lodě. Dvě plně 
vyzbrojené flotily dromon jsou dnem i nocí stále 
připraveny vyplout do boje. 

Klid přístavu střeží dvojice majáků uzavírající 
ústí. Oproti jiným podobným stavbám jsou však 
tyto osazeny i posádkami s balistami. Quercum 
sice slouží i jako obchodní přístav, ale přistávají 
zde takřka výhradně jen imperiální obchodní lodi. 
Zřejmě proto, že všechna ostatní cizí plavidla jsou 
s vojenskou důkladností prohledávána. 

Quercum je jedním z mála míst, kde se lze 
setkat s otevřeným vyznáváním Jediného. Zdejší 
obyvatelé však otevřeně nesouhlasí s výkladem 
Svatého písma tak, jak jej prezentuje Nesmrtelný 
prorok a plně podporují boj Impéria proti němu. 
Přesto se netěší plné důvěře ostatních obyvatel 
Říše. Možná i proto má za městem ležení legie, 
jejímž úkolem je, krom udržování pořádku, bránit 
hranici na Písečné řece. 

Nejblíže hranici na Písečné řece se rozkládá 
městečko Trebia. Je to křižovatka cest a také sídlo 
dvou legií, které hlídají východní Pax Latina. Tedy 
systém strážních věží a pevnůstek podél Písečné 
řeky, jež tvoří hranici s Crussonem. 

Soumračné ostrovy 
Bičované mrazivými větry a mořskou vodou 

obsahující ledovou tříšť jsou Soumračné ostrovy 
jedním z nejméně pohostinných míst k životu. 
Přesto zde žije poměrně početná populace Latinů 
ve městě jménem Corona septentrionalis. O 
Koruně severu se snad nedá říct, že by byla 
významným přístavem, ona je prostě přístavem 
jediným. Nehostinné pobřeží Hibernie nikdy 
neposkytovalo příliš vhodných kotvišť a poté, co 
padla do rukou Seveřanů, je jedinou možnou 
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zastávkou lodí na severní cestě právě Corona 
septentrionalis. 

Malé městečko rozvíjející se kolem přístavu 
spíše živoří, ale kupci plující z Mirabilis do 
Svobodného moře musí chtě nechtě zaplatit 
cokoliv, oč si místní řeknou. Jedinou nevýhodou 
Koruny severu je, že v zimě zamrzá. Někdy se 
přístav nevymaní ze sevření ledu celé čtyři měsíce 
a s železnou pravidelností zde uvízne nějaká loď, 
která se na poslední chvíli snažila proplout 
severní trasou. Většinou pak – i přes veškerou 
snahu posádky – led prorazí boky lodi a to, co se 
z ní nepodaří do jara vyložit, se potopí spolu s ní. 

V zimě však Corona obchoduje jinak. Spousta 
drobných osad na dalších Soumračných ostrovech 
i na pevnině je náhle dosažitelná po ledě a prudký 
severák, který tu v tuto roční dobu často vane, 
dokáže hnát po ledu sáně opatřené plachtou 
rychleji, nežli by je táhlo koňské čtyřspřeží. 

Tirerum 
Tirerum je říční přístav prakticky patřící 

Vznešenému řádu. Samo město je klíčovou 
křižovatkou celé řady kupeckých stezek a 
pravidelně se zde konají velké trhy. Jezero 
Palustero je překladištěm zboží posílaného na 
sever do Heliory. Dopravuje se sem vlna, 
kožešiny a měděná ruda z Pásového pohoří. 
Důležitým vývozním artiklem je také tirerská 
hořčice. Navíc je Tirerum důležitým náboženským 
centrem – Triina katedrála je oblíbeným poutním 
místem. 

V oblasti zvané Šerá skála leží městečko 
Aqueileia. Pramení zde několik horkých i 
studených pramenů, jejichž vlastnosti jsou 
považované za magické. Na rozdíl od Batia, 
vyhledávaného nobilitou je Aqueileia duchovním 
místem. Většinu městečka tvoří obrovský 
klášterní komplex zasvěcený celé Pětici. 

Na Via Australis z Tirera do Spojenectví leží 
městečko Caelia. Původní legionářský tábor a 
přepřahací stranice se postupem času s přílivem 
kupců a nových osadníků rozrostl v poměrně 
veliké městečko. 

Letium leží v ústí Brázdního průsmyku, který 
se prostírá mezi Předělovým pohořím a oblastí 
Mlžných skal. Krom toho odtud vybíhá jedna 
z mála doposud používaných stezek vedoucích do 
hloubi tajemné Silvanie a tak se Letium hemží 
dobrodruhy a průzkumníky, kteří se chystají 
proniknout do tajemství Lesní říše. 

 

Vzdálenosti a rychlosti 
Albatar – Delfer (moře): cca 250 mil 
Albatar – Lirrei (moře): cca 330 mil 
Albatar – Meance (řeka): 47 mil 
Albatar – Meance (Přístavní cesta): 44 mil 

Arbrus – Atlantea (Via Salaria): 134 mil 
Arbrus – Covan (Via Campana): 177 mil 
Arbrus – Tirerum (Via Australis): 151 mil 
Ascara – Delfer (Cesta krve): 187 mil 
Ascara – Delfer (řeka): 199 mil 
Ascara – Meance (Perleťová cesta): 127 mil 
Atlantea – Lirrei (Via Triumphalis): 162 mil 
Atlantea – Telon (řeka): 151 mil 
Atlantea – Telon (Via Populea): 147 mil 
Corona Sept. – Crepus (moře): cca 490 mil 
Corona Sept. – Mirabilis (moře): cca 850 mil 
Corona Sept. – Quercum (moře): cca 455 mil 
Corona Sept. – Wrakow (moře): cca 510 mil 
Coturum – Mirabilis (moře): cca 660 mil 
Coturum – Ridell (moře): cca 475 mil 
Coturum – Telon (moře): cca 500 mil 
Crepus – Heliora (Via Veneficara): 167 mil 
Crepus – Nocturna (Via Flammea): 189 mil 
Crepus – Wrakow (moře): cca 425 mil 
Delfer – Menfr (moře): cca 680 mil 
Delfer – Menfr (Stezka stínů): 230 mil 
Delfer – Wrakow (moře): cca 410 mil 
Heliora – Mirabilis (Via Imperata): 361 mil 
Heliora – Quercum (cesta) 247 mil 
Heliora – Tirerum (řeka): 179 mil 
Heliora – Tirerum (Via Ignicula): 182 mil 
Menfr – Wrakow (moře): cca 350 mil 
Lirrei – Meance (Cesta mostů): 114 mil 
Lirrei – Telon (moře): cca 350 mil 
Lirrei – Telon (Pobřežní cesta): 286 mil 
Quercum – Wrakow (moře): cca 360 mil 
Ridell – Telon (moře): cca 135 mil 
 
V běžném terénu urazí: 
poutník 1,5 míle / hodinu; resp. 12 mil / den 
vojsko 2 míle / hodinu; resp. 16 mil / den 
(po silnici) 
jezdec 4,5 míle / hodinu; resp. 36 mil / den 
posel 5 mil / hodinu, resp. 120 mil za den 
(při pravidelném střídání koní) 
povoz 1,5 míle / hodinu, resp. 12 mil / den 
říční lodi (po proudu) cca 48 mil / den 
resp. 2 míle / hodinu 
říční lodi (proti proudu) cca 24 mil / den 
resp. 1 míle / hodinu 
obchodní oceánské lodi cca 30 mil / den 
resp. 1,25 míle / za hodinu 
válečná oceánská plavidla cca 48 mil / den 
resp. 2 míle / hodinu;  
krátkodobě až 4 míle / hodinu 
 

BAŽINY A MOKŘADY 
Jezeří se rozkládá v okolí řeky Nigratie na 

hranicích Lirrei a Meance. Vytváří jej síť potůčků, 
jezírek, bažin a mokřadů. Je to prastaré území, 
prakticky nenarušené činností lidí a uchovávající 
si stále silnou magickou moc. Napříč Jezeřím vede 
sice „vodní cesta“, ale pokud nemáte sebou 
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zkušeného průvodce je více než pravděpodobné, 
že se stanete obětí jednoho z dravců, kteří zde žijí. 

Jediným další větším shlukem podmáčených 
ploch Creetu, které mají význam ve světovém 
měřítku, je Telonská delta. Řeka Angera se 
v oblasti zvané Gryfí skála rozděluje ve dvě 
ramena a ta se posléze rozlévají do sítě drobných 
říček, které se protkávají celou telonskou krajinou. 
Jen s velkým vypětím pradávných imperiálních 
ženistů se podařilo v této nehostinné krajině 
vybudovat pevnou silnici – Via Populea, které 
Telon spojuje s Atlanteou a dalšími městy. 

LESY 
Většina Gubernie je poměrně holá, nicméně 

v ohbí Oparových hor se rozkládá jeden hluboký 
jehličnatý hvozd zvaný Mrazivý les. Některé 
zdejší stromy zřejmě pamatují příchod prvních 
lidí a možná i dávnější okamžiky. Tohoto 
zvláštního lesa se Seveřané velmi obávají a 
neodvažují se chodit dále, než na jeho kraj 
s odkazem, že v jeho hloubi straší. 

Nejrozsáhlejší souvislý lesní porost Creetu 
tvoří bezpochyby nekonečné Silvanijské hvozdy. 
Tato takřka nedotčená původní krajina 
představuje divokou a neprostupnou změť 
stromů, padlých kmenů, křovisek, roklin a 
zrádných strží, které číhají na kohokoliv, kdo je 
dost bláhový na to, aby do nich vkročil. Hovoří se 
o tom, že v jeho nitru žijí víly či skřítci a že jej 
svou mocí chrání poslední z draků. Říká se 
mnohé. Ale nikdo neví, kde končí pravda a začíná 
mýtus. 

Jižně od Via Imperata a západně od Batia se 
rozkládá Spálený les. Své jméno si vysloužil 
velmi prostě. Když 
Latinové dobývali země 
Creetu pokusili se 
získat si zde půdu 
žďářením původního 
hvozdu. Les vypálili a 
založili si zde políčka. 
Jenže během pár desítek 
let les znovu vyrostl. 
Částečně kvůli tomu, že 
prvních osadníků bylo 
málo a částečně, jak se 
povídá, zapracovala 
magie Creetu. Dnes už 
zde žádná políčka 
nejsou. Těch nemnoho 
obyvatel, kteří zde 
zůstali a neodešli do 
úrodnějších krajů na 
východě, chová ovce na 
několika málo stráních, 
které zůstaly 
nezalesněné. 

Šeroles leží v podhůří Pásového pohoří. 
Začíná na samých hranicích města Remona a 
pokračuje dále na jihovýchod. Většina lidí se 
tomuto místu vyhýbá. Pokud o jiných lokalitách 
kolují jen báchorky a domněnky, pak o Šerolese se 
jednoznačně ví, že tu za nocí není bezpečno. A 
nejen proto, že zde žijí smečky vlkodlaků. 
Šerolesem byla kdysi dávno proklučena tzv. 
Železná stezka spojující Zapomenutý průsmyk a 
podhorské důlní městečko Sangira s Remonou a 
zbytkem Spojenectví. Prakticky jediné spojení do 
Crussonu je velmi hojně využíváno, to však nijak 
neumenšuje jeho nebezpečnost. Na Železné stezce 
leží trojice hostinců, vzdálených od sebe na den 
cesty vozem. Jsou to opevněné stavby s vraty 
okovanými železem, jejichž vlastníci jsou 
povětšinou tvrdí muži s vojenskou zkušeností. Je 
to nutné. Kdokoliv by se odvážil v noci ulehnout 
mimo jejich zdi, nedočkal by se rána. 

OCEÁNY A MOŘE 
Bouřné moře omývá jižní břehy Silvanie a 

Atlantského spojenectví a je součástí Oceánu 
ztracených duší. Svůj název si vysloužilo pro 
nevyzpytatelné změny počasí a četné bouře, které 
zde zuří zejména v létě. 

Ledový oceán je typický tím, že se na něm 
v zimě objevuje vrstva ledu, která uzavírá některé 
severní přístavy. I v létě zde panuje riziko 
střetnutí s ledovými krami a ledovci. Kolem 
pobřeží Hibernie teče Frigo, chladný mořský 
proud velké síly. 

Námořníci věří, že v Oceánu ztracených duší 
žijí duše těch, kteří zahynuli na moři. Prý se z nich 
po smrti stávají delfíni. Někteří říkají, že v oceánu 

ilustrátor neznámý 
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nekonečně trpí a že se dá občas zaslechnout jejich 
kvílení. 

Na rozdíl od Ledového oceánu, jehož je 
součástí, Svobodné moře z větší části nezamrzá 
ani v zimě. Je to místo čilého obchodu s řadou 
přístavů a velkou mírou pirátské aktivity. 

Temný oceán omývá západní část Creetu. 
Svoje jméno si vysloužil tmavou, takřka černou 
barvou vody odrážející temné nebe i dno. 

OSTROVY 
Auguria, též známá jako Popelavý ostrov, je 

formálně stále součástí Věčného impéria. Leč na 
tomto šedavém ostrově žije jen velmi málo lidí a 
špatně se zde shání i pitná voda, o čemž se 
přesvědčilo už několikero posádek, které se zde 
byly nuceny vylodit. 

Nejvýchodnější částí Creetu je Jehla, osaměle 
z moře se tyčící sopka. Tento ostrov, ležící 
východně od Pirátských ostrovů, prý ukrývá 
legendární pirátský poklad, což znovu a znovu 
přivádí hledače až do samotné blízkosti 
nebezpečného kráteru. 

Kosatky jsou ostrovy ležící jižně od Meance, 
k němuž původně patřily. Dnes spadají dva bližší 
ostrovy pod nadvládu Crussonu, zatímco ten 
vzdálenější nyní spravuje Lirrei. Mercanta, která 
vede vůči Crussonu otevřený boj, však na tomto 
ostrově – nyní známém jako Vendetta, buduje 
svoji pevnost a námořní základnu. 

U jihozápadního cípu Silvanie leží tři 
Longijské ostrovy. Jsou součástí Věčného 
impéria, které tu má i válečný přístav Coturum. 
Díky dostupnosti hojného množství dřeva zde 
najdeme i velké imperiální loděnice. Ostrovy jsou 
také oblíbeným místem odpočinku pro svou 
takřka idylicky poklidnou atmosféru a krajinu 
s roztroušenými usedlostmi. 

Očistec je jméno ostrova, který leží u 
západních břehů Hibernie. Je to místo, kam se 
posílají lidé Říši a jejímu vladaři nepohodlní, které 
však nelze jednoduše nechat zabít. Dožijí zde své 
dny v pokání a vzývání bohů Pětice, kterým je 
zasvěcen celý obrovský chrámový komplex na 
ostrově postavený. Očistec je zcela soběstačný, co 
se týče potravin, ale úniku z ostrova je zamezeno 
tím, že zde nejsou žádné přístavy a lodi sem 
připlouvají pouze se zajatci. 

Ostrovy pánů moří sice oficiálně stále tvoří 
součást Věčného impéria, ale nad jejich obyvateli 
vykonává pravomoc toliko nejvýše postavený 
pirátský kapitán. Tyto vulkanické ostrovy jsou 
plné horkých pramenů a gejzírů, ale lidem nejsou 
zrovna nakloněny. Kromě dvou největších – 
Alvalu a Nabatisu – není žádný z nich trvale 
obýván. 

Severně od Crussonu leží také malý, leč 
významný Ostrov snění. Je to místo, kde se podle 
všeho narodil Nesmrtelný prorok. Stal se tak 
významným svatým místem, které horliví věřící 
často navštěvují. 

Jako Ostrovy vyhnanců jsou označovány dva 
ostrovy ležící v severní části Crussonu západně od 
Velrybích ostrovů. Jmenují se tak proto, že se sem 
kdysi uchylovali lidé pronásledovaní přisluhovači 
Nesmrtelného proroka. Dnes zde již nežije nikdo. 
Původní osada, vybudovaná zejména bývalými 
delferskými šlechtici, byla vypálena a ti, kteří 
nezahynuli, prchnuli na Ostrovy pánů moří. 
Zůstal tak jenom název. 

Ovčí ostrovy představují skupinku tří malých 
ostrůvků ležících severně od břehů Hibernie. Na 
jednom z nich stojí dokonce i klášter zasvěcený 
Trie Válečnici. Zdejší mniši, mnohdy vysloužilí 
členové Řádu Věčného impéria, spravují ve jménu 
imperátora ostrovy i jejich nepočetné 
obyvatelstvo. 

Ridellské souostroví je částí Atlantského 
spojenectví. Kromě významného přístavu, 
univerzity a kláštera, který se zde nachází, je 
většina ostrovů vyhrazena zemědělství. Ostrovy 
jsou charakteristické svými majestátními 
křídovými útesy, které se zdvihají vysoko nad 
vodní hladinou jako hradby pevností. Mnohé 
ostrovy tak nejsou přístupné jinak, než přes most 
z jiného ostrova. 

Východně od Delferské zátoky se z moře tyčí 
Smaragdová hora. Ostrov, který je pravou 
šperkovnicí Crussonu díky drahokamům skrytým 
pod zemí. Pro svoje bohatství je přísně střeženým 
místem, což ale nezabránilo řadě útoků na něj 
nebo na plavidla z ostrova odplouvající. 

Soumračné ostrovy leží severně od Dýkové 
zátoky. Na největším z ostrovů se nachází i malý 
ale strategický přístav Corona septentrionalis. 
Soumračné ostrovy jsou stále součástí Věčného 
impéria a kromě části vojenské flotily zde má svůj 
tábor VI. imperiální legie. Legionáři spolu 
s vysloužilými veterány, kterým zde byla 
přidělena půda, tvoří většinu obyvatel ostrovů. 
Lidé se zde živí lovem tuleňů, rybolovem a 
chovem ovcí, ostrovy však přesto musí být 
zásobovány potravinami. Naštěstí jsou zde bohatá 
ložiska stříbra, která jsou zřejmě jediným 
důvodem, proč se zde Říše obtěžuje držet tak 
silnou posádku. 

Velrybí ostrovy, ležící severovýchodně od 
Crussonu, jsou početnou skupinou ostrovů a 
ostrůvků. Svoje pojmenování dostaly podle toho, 
že tudy každoročně plují hejna velryb a číhají zde 
na ně velrybáři. Nehostinná povaha většiny těchto 
ostrovů znemožňuje jejich trvalé osídlení, takže 
jediné lidi potkáte pouze na největším z nich, 
Kalibaru. 
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POHOŘÍ A VRCHY 
Alirijská vrchovina na 

severovýchodě Crussonu je poměrně 
hojně osídlená (v porovnání se 
zbytkem kraje). Chovají se zde kozy, 
na drobných terasovitých políčkách se 
pěstuje obilí a zelenina. Co je však 
zřejmě nejpodstatnější, Alirijská 
vrchovina je občasným zdrojem 
zlatého kovu. 

Ledové vrchy tvoří nejvyšší část 
Oparových hor. Krom toho, že jsou 
jejich štíty celoročně pokryty sněhem, 
se také proslýchá, že kdesi mezi nimi 
má své doupě prastarý drak. 
Povídačky o pokladu samozřejmě 
přilákaly už řadu nenechavců. Ale co 
je ještě zajímavější, těží se zde velmi 
kvalitní mramor, kvůli kterému 
neváhal Tirerus I. vylámat 
nepřístupným terénem silnici, aby 
mohl vystavět svoje vysněné město 
v celé jeho kráse. 

Mlžné skály jsou nižším 
pokračováním Předělového pohoří. 
Zdejší kamenitá krajina není příliš 
pohostinná, a pokud jí putujte, může 
se stát, že celé dny nenarazíte na 
živou duši. A co je horší, občas ani na 
pramen vody. 

Oparové hory tvoří přirozenou 
hranici Hibernie a Impéria. Jako snad 
každé méně pohostinné místo Creetu 
jsou opředené řadou báchorek a 
legend. Pravdou však je, že v Oparových horách 
existuje několikero údolí olemovaných znameními 
z lidských lebek. Není radno do nich vstupovat. 
Někteří říkají, že si je za své sídlo vybrala strašlivá 
čarodějnice. Faktem zůstává, že kdo se do nich 
vydal, už se nevrátil. Jen je vyzdobila další nová 
lebka. 

Hranice Crussonu a Spojenectví tvoří z větší 
části Pásové pohoří. Jeho nejvyšší vrchol Mlžná 
špice se vypíná nad jedním ze tří známých 
přechodů této bariéry – Zapomenutým 
průsmykem. Další dva průsmyky do Crussonu 
vedou z okolí corvanské pevnosti. Pásové pohoří 
bohaté na železnou rudu, zlaté i stříbrné žíly je 
relativně hojně osídleno. Zdejší horalé často 
odpírají poslušnost svým lenním pánům a 
považují se za samovládce svých horských 
údolíček, které jim poskytují vše, co potřebují 
k přežití. 

Hranice Silvanie a Impéria tvoří nejvyšší 
vrcholy Předělového pohoří. Zdejší údolí jsou 
poměrně hustě osídlená smělými pastevci a 
množství průsmyků slouží odvážlivcům 
k občasným výpadům na panenská území Lesní 

říše. Navíc v okolí městečka Alba se nacházejí 
stříbrné doly, takže jde i o kraj poměrně bohatý. 

Nad crussonskou Ascarou se zdvíhají vrcholky 
Sokolích hor. Nejde o nikterak vysoké vrchy, ve 
srovnání s nedalekým Pásovým pohoří jsou to 
trpaslíci, ale jak ční z jinak ploché krajiny, působí 
přesto monumentálně. Jejich středem si proráží 
cestu řeka Tunssala. 

Šerá skála je obrovský, takřka jednolitý 
kamenný blok prostírající se severně od Aquelieie. 
Prakticky na něm není nic zvláštního, ale jeho 
výhružný charakter mnohé lidi znepokojuje a zase 
jiné neobvykle přitahuje. V jedné z jeho proláklin 
si svůj nový domov našla řada poustevníků, 
považovaných za svaté muže. 

Severozápadně od Předělového pohoří v okolí 
městečka Batium se vypínají Vraní skály. Je to 
oblast rozvrásněných čedičových skalisek, které 
roztroušeny v krajině jako prsty. Zatímco Batium 
je poměrně dobře chráněno, drobné zemědělské 
usedlosti rozptýlené po okolí se stávají častým 
terčem lapků, kteří mají kdesi ve skalách své 
utajené sídlo. 

ilustrátor neznámý 
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PRŮLIVY 
Mezi Silvanií a nejsevernějším z Longijských 

ostrovů se prostírá úžina známá jako Longijský 
průliv. Pod dohledem strážních věží a majáků 
přístavu Coturum zde plují lodi po trase 
z Mirabilis do Ridellu nebo Telonu. Průliv je velmi 
nebezpečný kvůli mnoha mělčinám, ale zároveň je 
nejkratší možnou trasou pro všechny lodě, které 
nechtějí Longijské ostrovy obeplouvat z jihu. 

Na stejné trase z Mirabilis do Ridellu leží i 
Ohnivý průliv mezi ostrovem Auguria a 
pevninou. Ten je místem výnosného rybolovu, 
protože tudy také táhnou početná hejna ryb. 

ŘEKY A JEZERA 
Aliria je krátká prudká a nesplavná řeka ústící 

do moře nedaleko přístavu Sarhai. Jako všechny 
řeky v oblasti Crussonu je však životodárná, 
obklopena vesničkami a políčky. Voda je totiž ve 
zdejším suchém podnebí takřka stejně vzácná jako 
v Alirijské vrchovině dobývané zlato. 

Angera začíná svou pouť z Pásového pohoří 
jako prudká bystřina, aby se posléze změnila 
v širokou a línou řeku. K této takřka magické 
přeměně dochází v místech zvaných Blankytné 
jezero, kde se Angera a její četné přítoky zaráží o 
sevření skal a rozlévá se do krajiny. Od 
Blankytného jezera dále je Angera splavná až ke 
své deltě a některými rameny až k přístavům 
Telon a Durnabe. 

Fontibia pramení nedaleko od městečka 
Batium. Nicméně její vody jsou po velkou část 
toku považována za smrtící, protože v řece nežijí 
žádné ryby. Snad je to dáno příměsí horkých 
pramenů, které do ní přitékají v okolí Batia. 

O Formose se spíše jen tuší, že pramení kdesi 
v Předělovém pohoří. Měla by to být řeka, na níž 
leží ztracené město Silvanum. Každopádně je její 
poslední úsek bez problému splavný a voraři 
z řad legionářů v jejím okolí dobývají dřevo pro 
stavbu města Coturum, což se pochopitelně 
neobejde bez nebezpečí. 

Glatia je poměrně bouřlivá řeka na celém svém 
oku, plná vodopádů a peřejí. Podobně jako mnoho 
jiných si vymlela v podloží svou cestu 
z Oparových hor do Ledového oceánu. Nedaleko 
místa, kde spadá svým největším vodopádem do 
hlubiny, leží i město Nocturna. 

Hraniční řeka je největším přítokem Tirery a 
také – jak její název naznačuje – hranicí mezi 
Impériem a Spojenectvím. Není mnoho míst, kde 
by se dala bez problémů překročit, a tak se většina 
poutníků soustředí okolo Arbruského brodu. 

Kalema je největší crussonskou řekou, kolem 
níž se koncentruje většina zdejšího života. 
Každoroční záplavová vlna, která přináší úrodné 
bahno, pomáhá zdejším zemědělcům nakrmit 

četné obyvatelstvo Crussonu, které by jinak 
živořilo na poušti a v suchých stepích. V ústí 
Kalemy leží hlavní město Crussonu – Menfr, ale 
neméně důležitý je i Diman, kde lze Kalemu 
suchou nohou přejít po monumentálním mostě. 

Nebelia tvoří hranici mezi Hibernií a 
Impériem. Je to místo zahalené tajemstvími stejně 
jako všudypřítomnou mlhou, kterému se většina 
lidí vyhýbá. Jen zřídkakdy někdo přebrodí její 
bouřlivý proud této řeky. 

Nigratia se vine údolími Pásového pohoří, aby 
posléze napájela komplex jezírek a potůčků 
známých jako Jezeří. Existuje několik legend o 
tom, jak si vysloužila své jméno. Některé hovoří o 
obrovském černočerném drakovi, který si ji zvolil 
za svůj domov. Jiní odvozují její název od barvy 
jejího dna, tvořeného oblázky černé žuly. 

Perleťová řeka je spojnicí mezi Meance a jeho 
přístavem Albatar. Je to mírná a dobře splavná 
řeka hemžící se rybami. Je také obývaná skupinou 
nomádů, kteří žijí v plovoucím městečku na 
vorech, a proto si říkají Voraři. 

Písečná řeka tvoří současnou, leč velmi 
bouřlivou hranici mezi Crussonem a Impériem. Je 
známa jako zlatonosná řeka, ale také řeka, která 
spatřila víc krve obou stran, než jakékoliv jiné 
místo Creetu. 

Scorma tvoří jeden z důležitých přítoků jezera 
Sidžali, na kterém leží město Ascara.  Scorma není 
splavná, kromě krátkého úseku před jezerem, ale 
jezero samotné je plné lodí a lodiček. Jezeru 
Sidžali dominuje velký ostrov, který je považován 
za svatý a na nějž nepřísluší vstupovat nikomu 
s výjimkou kněží. 

Tirera je jednou z nejdůležitějších dopravních 
tepen Impéria. Jelikož je to dobře splavná a 
poměrně líná řeka, je hojně využívána pro 
přepravu všeho možného. Na Tireře leží hned tři 
významná města Heliora, Pontia a Tirerum. Navíc 
se řeka rozlévá ve dvě rozlehlá jezera. Několik mil 
po proudu od Heliory se rozprostírá Korunní 
jezero. Naopak Tirerum leží na březích Ohnivého 
jezera. 

Tunssala je řekou spojující Ascaru s Delferem. 
Její splavný tok umožňuje dopravu různého zboží 
i stavebního materiálu. Tunssala napájí také jezero 
Sidžali a posléze z něj blízko Ascary vytéká. 

ZÁLIVY A ZÁTOKY 
Jako Azurová zátoka je známa oblast mezi 

Ostrovy vyhnanců a Velrybími ostrovy. Je 
oblíbená zvláště mezi rybáři, ale obchodní 
plavidla, která si tudy zkracují cestu, často narazí 
na piráty, kteří zde mezi ostrovy rádi číhají. 

Největším výběžkem Bouřného moře je 
Baranský záliv oddělující Silvanii od zemí 
Spojenectví. Je to místo živé lodní dopravy a také 
hojného rybolovu. Ústí do něj řeka Tirera. 
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Hibernijské pobřeží je rozbrázděno celou 
řadou hlubokých zátok, z nichž některé nemají 
žádné oficiální pojmenování. Nejznámější z nich je 
Černá zátoka, do níž ústí řeka Nebelia. Podle 
legend se Černá zátoka občas zahaluje mlhami a 
tehdy z nich nezřetelně vystupuje obrys ostrova, 
z něhož se ozývá vyzvánění zvonů. 

Ústí Tunssaly se otvírá v Delferskou zátoku, 
brázděnou četnými loděmi, které se vydávají do 
přístavu stejnojmenného města. Vzhledem 
k jejímu dosti velmi mělkému dnu je zde však 
velmi obtížná navigace a kapitáni, kteří ji neznají, 
často uvíznou. 

Ústí Angery se rozpadá v deltu a vytváří také 
dvě zátoky. Ta severozápadnější dostala podle 
nedaleko ležícího města a rybářského přístavu 
jméno Durnabská. Je to místo poměrně poklidné, 
kde se říční voda mísí s mořem a kde je možno 
pozorovat hejna zde hnízdících kormoránů. 

Jižně od Soumračných ostrovů se hluboko do 
pevniny zařezává Dýková zátoka. Je obklopena 
četnými osadami Seveřanů, kteří se tu věnují 
zejména lovu tuleňů a rybolovu. 

Lirreiský záliv je přirozeným pokračováním 
řeky Nigratie. Ačkoliv tudy proplouvají obchodní 
lodi směřující do Lirrei, hovoří se o jakémsi 
strašlivém monstru, které se na dně moře skrývá. 
Občas prý, alespoň podle vyprávění, napadá 
proplouvající lodi, byť se tak nestalo již více jak 
padesát let. 

Jižně od přístavního města Mirabilis se 
rozkládá Perlová zátoka. Je to klidné a příhodné 
kotviště chráněné před prudkými vlnami hluboko 
do moře vybíhajícím Mysem záchrany. 

Severně od břehů Silvanie leží Rudý záliv, 
nazvaný tak proto, že se zde získává velmi vzácné 
a drahé nachové barvivo. Toto barvivo pochází 
z drobných mořských korýšů, kteří patří k 
nejoblíbenější kořisti zdejších rybářů. 

Jižnější z ústí Angery tvoří Telonskou zátoku 
pojmenovanou po velmi významném obchodním 
a také vojenském přístavu Spojenectví. Je typická 
svými četnými ostrůvky, na nichž jsou umístěny 
majáky navádějící lodě k bezpečné cestě do 
přístavu. 

Severně od imperiálního přístavu Crepus se do 
nitra země zařezává Tulení zátoka. Ta tvoří 
přirozenou hranici Hibernie a Věčného impéria, 
ale mimo to je i lovištěm místních rybářů z obou 
stran těchto znepřátelených zemí. 

Písečná řeka tvořící hranici mezi Impériem a 
Crussonem ústí ve Zlatou zátoku. Tento úzký 
pruh vody dostal svůj název po zlatých 
šupinkách, které sebou z hor přináší Písečná řeka 
a které se ukládají na dně. Snad díky nim má voda 
v zátoce skutečně nazlátlou barvu. 

.
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Lid Creetu 
Lidé. Tak stejní a přece tak odlišní. Ať už se 

vydáte kamkoliv, vždy narazíte na dobráky i 
podvodníky, na truchlivce i šibaly. Lidé všech 
zemí jsou si v mnohém podobní, ale přesto 
existuje něco, co je rozděluje. Nemluvím teď ani o 
temných očích Crussoňanů nebo výrazných 
nosech Latinů. Mám na mysli tradice, které jsou 
pro každou kulturu svébytné. A o těchto tradicích, 
o uspořádání vztahů mezi lidmi pojednává tato 
kapitola. 

 
Otcovská moc má spočívat v laskavosti, nikoliv 

v příkrosti. 
- Flavius Marcianus 

RODINA 
Základní jednotku každého lidského 

společenství tvoří rodina. Svazky, které ji vážou, 
jsou velmi silné. V Impériu uplatňuje nejstarší 
muž každé rodiny nad jejími ostatními členy 
velkou moc. Rozhoduje prakticky o všem a má 
právo prodat děti do otroctví nebo je dokonce i 
zabít, pokud se mu tak zlíbí. To se sice stává jen 
zřídka, ale pravdou je, že člověk zůstává pod 
kontrolou otce rodiny až do konce jeho nebo 
svého života. 

Do jaké míry je pro Latiny rodina významná, 
dokládá například to, že se vedou velmi rozsáhlé 
záznamy o rodokmenech sahající až k prvním 
osadníkům. Imperátor je považován za otce 
celého Říše. 

Ačkoliv Latinové na rozdíl od Crussoňanů 
nerecitují jména svých předků jako mantru, mají 
silný vztah ke svým blízkým předkům a ke svým 
žijícím příbuzným. Do rodiny se počítají všichni, 
kteří sdílejí jednu domácnost, což jsou všichni 
spříznění s patriarchou pokrevně, ale i 
služebnictvo a čeleď. Rodina je také tím jediným, 
zač jsou prostí lidé ochotni položit život. Bojovat 
za vlast nebo čest přísluší nobilitě a jezdcům. 

V Crussonu se obvykle jako rodina chápe 
nikoliv domácnost, ale celý kmen. Těchto kmenů 
je v Crussonu nyní něco okolo sto padesáti. 

Postavení ženy je v obou zemích překvapivě 
totožné. Jsou považovány za svým způsobem 
děti, které vyžadují neustálý dohled, aby mohly 
ve světě fungovat. Přesto však mají ženy nezvykle 
velké slovo v domácnosti a mnohdy se starají o 
finanční záležitosti rodiny. 

 
Nic není tak typické pro přízemního ducha jako 

láska k majetku.  
- Marcus Tullius 

STAVY 
Podle pradávných tradic Creetského impéria 

se za svobodné občany Říše považují mužové, 
kteří mají občanská práva příslušející jejich rodu a 
společenskému postavení. Oni a jen oni mají 
právo volně nakládat s veškerým majetkem a 
uzavírat sňatky, účastnit se sněmů a hlasovat v 
nich i zastávat veřejné úřady. Občanství se nabývá 
buď rodem nebo udělením. Občany rodem jsou 
děti pocházející z rodičů, kteří mají imperiální 
občanství. Udělit občanství může buď imperátor 
nebo jeho zástupce. 

Říšská společnost je rozdělena do čtyř hlavních 
stavů. Dříve bylo jejich rozdělení velmi 
vyhraněné, ale nyní se rozdíly stále více stírají a 
muži, jejichž pradědové byli prostými občany, se 
mohou stát členy senátu. Vznešení Latinové však 
stále shlížejí na své níže postavené druhy svrchu. 

 
K nobilitě patří příslušníci nejvyšší vrstvy 

společnosti, pradávných vládnoucích rodů, jimž 
se tradičně toto postavení přiznává a jež se 
vzájemně za nobilis uznávají. Postavení rodů se 
ustálilo již v počátcích Impéria. Teoreticky jde o 
potomky vládců Pětiměstí. Většina členů nobility 
dokáže vystopovat svoje předky až k prvním pěti 
konzulům Creetu. Zpočátku se jejich okruh 
nešířil, teprve imperátor Atlanteus začal udělovat 
postavení nobility. Dříve měli také právě jen tito 
vyvolení všechna práva občanská, zejména 
výsadu zastávat veřejné úřady. Jejich hmotné 
postavení se opírá především o rozsáhlý 
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pozemkový majetek. Nobilita se totiž 
nevěnuje obchodu, který je považován za 
degradující. Její příslušníci investují 
maximálně přes prostředníky. 

Nobilita má právo nosit tógy s 
širokým purpurovým pruhem. Má také 
povinnost sloužit v armádě jako 
důstojníci a ve veřejné službě jako 
senátor, vysoký představitel vlády nebo 
kněz. I ten nejnižší příslušník nobility, tj. 
prvního stavu, má jistá práva. Člen 
nobility nemůže být souzen, zodpovídá 
se jen patriarchovi své rodiny nebo 
místokráli a imperátorovi, na jejichž 
území pobývá. Měl by však dodržovat 
kodex nobility. Může očekávat, že bude 
ubytován v domě kteréhokoliv jiného 
člena nobility, a od něj se očekává, že 
učiní to samé. Jeho slovo je závazkem a 
daná přísaha musí být dodržena za 
každou cenu: jde totiž o otázku cti. A čest 
má mezi prvním stavem rozhodující 
význam. 

 
Obyvatelé Creetu od sebe dodnes 

rozeznávají vznešené vrstvy a prostý lid 
poměrně zvláštním způsobem – podle 
míry nicnedělání – schopnosti oddávání 
se pozemským radostem a vyhýbání se 
strastem. 

Ne snad, že by šlo o lenost, ale takový 
vladař nebo pán, který nevytváří 
vlastnoručně prakticky nic, je považován 
za něco lepšího než kupříkladu herec, 
který sice také manuálně nepracuje, ale vydělává 
si na své skrovné živobytí sám. Naopak herec 
požívá více prestiže než řemeslník jakým je třeba 
švec, který pracuje rukama, má však alespoň svoji 
dílnu a nehrabe se v zemi. Ti, kteří pracují 
s půdou, jsou nahlíženi jako něco nízkého a níže 
už stojí snad jen žebráci, zloději, vrazi a 
pochopitelně otroci. 

Současné rozdělení bohatství je rovněž 
zarážející – 90% majetku shromažďuje v rukou 
10% populace. Nobilita má taktéž ve svém držení 
75% půdy. Moc a vážnost, které se tyto rody těší, 
je enormní, a jako by to nestačilo, hierarchie se 
projevuje i mezi nimi. 

Za nejurozenější jsou považováni příslušníci 
pěti rodů, které mohou doložit svůj původ až do 
doby vzniku Creetské říše. Níže stojí ještě dalších 
zhruba dvacet rodin na nobilitu povýšených 
jezdců, které mají díky svému postavení a 
bohatství status jakési nižší nobility. Kromě nich 
existuje skupina jezdců, kteří nikdy povýšení do 
stavu nobility nebyli, a kterým se říká „svobodní 
jezdci“ (ve Spojenectví se jim říká rytíři). Název 
jezdci se údajně odvozuje od toho, že si sebou 

jejich praotcové přivezli do Creetu koně. Na rozdíl 
od skutečné nobility mohou svobodní jezdci 
obchodovat a řada z nich je dnes velmi bohatých. 
Tvoří také jádro těžké kavalerie Impéria. Díky 
sňatkům se někteří svobodní jezdci dostali i do 
senátu. 

Tato střední třída je spolu s nobilitou 
považována za kultivovanou. Tahle směsice 
obsahuje krom jezdců i všechny kněze, učence, 
umělce, dobrodruhy, vládní úředníky a podobné 
osoby. Řemeslníci jsou sem řazeni jen občas a jen 
někteří (vesničtí kováři rozhodně ne, zlatotepci 
občas ano). Tato třída vykazuje značnou moc 
zvláště ve městech a získala si ostatně i nepřející 
respekt nobility, která často potřebuje jejich 
pomoc. 

Prostý lid, který obdělává půdu, se za 
kultivovaný rozhodně nepovažuje a je často 
předmětem vtípků vyšších vrstev. Avšak i přes 
svoje nízké postavení požívá prostý lid jistých 
práv, která vyplývají z praktikovaného 
zvykového práva. 

V Říši a Crussonu, kde existuje otroctví, stojí 
nejníže otroci. Život i práce otroka náleží pánovi a 
ten s ním může zacházet podle svého uvážení. Do 

Ilustrace Sergey Musin 
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postavení otroka se může dostat i občan, který 
nemůže plnit svoje finanční závazky, a proto je 
přiřčen věřiteli. Jinak se otroky zpravidla stávají 
ve válce zajatí cizinci. 

 
Podobný systém stavů funguje i v Crussonu. 

Většina nobility a zároveň dřívějšího nejvyššího 
kléru však byla zlikvidována, nebo se uchýlila do 
ústraní v Ascaře. Střední stav tvoří v Crussonu 
nižší kněží. 

 
Vládcové jsou smrtelní, stát je však věčný. 
- Publius Cornelius 

ÚŘADY A TITULY 
Systém povinností, titulů a cti svazuje 

creetskou společnost do více méně feudálního 
systému. Jeho jádrem je země darovaná v léno 
výměnou za prokázané služby. Feudalismus se 
postupně provázal s filosofií a náboženstvím tak, 
že je nyní nedílnou součástí mysli creetského lidu. 
Jeho původ sahá až do dob před vznikem 
Creetské říše, neboť vznešení si tyto způsoby 
přinesli ze své staré vlasti. 

Systém Creetské říše vypadal dlouhou dobu 
následovně: Přímými podřízenými imperátora 
byli tři místokrálové vládnoucí vzdáleným 
provinciím. Uvnitř každé provincie pak jednotlivé 
kraje kontrolovaly hlavy nejvýše postavené 
nobility s tituly tribunů. Nižší tituly zahrnují 
jezdce, kteří měli právo nosit zbraň. 

Dědičné právo umožňuje členství v senátu. 
Většinu v něm mají členové nobility s několika 
málo jezdci a prostými občany. Členů senátu je 
okolo tří set a právo jmenovat nové senátory má 
imperátor nebo senát sám. Členství v senátu je 
doživotní a k výsadám senátorů patří nosit tuniku 
s nachovým pruhem a zlatý prsten. Mají také 
volný přístup k imperátorovu dvoru. Senát 
hlasuje o významných otázkách a jako jediný má 
vliv na rozhodnutí imperátora. Senát rozhoduje 
hlavně o zvyšování daní a vyhlašování války. 

Ačkoliv jsou pozice ve vládních úřadech 
otevřeny mužům všech stavů, jsou ovládány 
povětšinou stále nobilitou, protože vládní posty 
nejsou placené a bez platu si výkon takové funkci 
může těžko někdo jiný dovolit. 

ETIKETA A OBŘADY 
Životní očekávání Creeťanů nejsou přehnaná, 

neboť se většina z nich nedožije čtyřicátého roku. 
Panuje zde i velká úmrtnost dětí, jen polovina 
narozených se dočká prvních narozenin a další 
polovina z této poloviny pak dospělosti. A tak 
ačkoliv má žena běžně šest, ba i více potomků, 
dospělosti se dožijí tak dvě, možná tři. To má 
pochopitelně svůj dopad i na přístup lidí k malým 

dětem. Věnují jim sice velkou péči, ale na příchod 
smrti jsou připraveni v každém okamžiku. 
Zármutek nad jejich ztrátou v tomto věku je tudíž 
nezřídka jen krátký. Jak dítě roste, posiluje se i 
jeho hlubší začlenění do rodiny, a dítě ve věku 
patnácti let je považováno prakticky za dospělé. 

Kmetský věk se považuje za výjimečný a 
hodný patřičné úcty. Důvody, proč se lidé 
nedožívají příliš vysokého věku, jsou zejména dva 
– války a nemoci, obvykle jdoucí ruku v ruce. 
Ačkoliv poslední staletí byla, díky bohům, 
relativně klidná, v drobných potyčkách a 
následkem epidemie neštovic, dýmějového moru, 
cholery a tyfu zahynula takřka třetina obyvatel. 
Své vykonaly i divoké a stále drzejší vlčí smečky, 
draci a bazilišci číhající na neopatrné poutníky a 
konečně i velké zemětřesení, které někteří 
považují za první předzvěst konce světa. 

Jakkoliv představuje smrt běžnou součást 
života, je jí i narození. Zvláště v oblasti Crussonu 
rodí ženy děti takřka neustále. Některé zdejší 
rodiny mají až 23 dětí, ale o to dříve zde ženy 
přirozeně umírají. Zdá se, že zrození si vybírá 
svou daň ve smrti. I svatby se zde odehrávají 
relativně brzy – děti z vyšších vrstev bývají 
zaslíbeny nezřídka již ve věku pěti let, ačkoliv 
samotná svatba se neodehrává před 12. rokem. 
Většina žen také nemůže rodit děti dříve jak v 
patnácti letech věku a pokud otěhotní, má 
těhotenství obvykle fatální následky buď pro ni 
nebo pro jejího potomka. 

I přesto je lid silně věřící. Kněží stojí jakoby 
stranou věcí, a i pokud mohou pomoci, často tak 
neučiní, neboť považují události, zejména pak 
nemoci, za projev boží vůle. Trest za hříchy v 
tomto nebo minulém životě. 

Obecné mínění považuje smrt za přirozené 
pokračování života. Obyvatelé Impéria věří v 
převtělování a v to, že v mezidobí mezi 
převtělením tráví jejich duše čas buď v rajských 
zahradách Arborei nebo v peklech Ignirei. 
Posmrtný život trvá podle učenců asi sto let, a 
poté se musí duše vrátit na svět, aby byla 
podrobena nové zkoušce. Pokud dokáže úspěšně 
přestát všechny prověrky, dosáhne dokonalosti a 
bude jí dovoleno odpočívat ve věčnosti. Tato víra, 
stále a znovu dokola opakovaná ve všech 
chrámech, umožňuje utišit jinak rostoucí 
nespokojenost prostého lidu. 

 
Popel vše srovná. Nerovni se rodíme, rovni 

umíráme.  
- Lucius Annaeus 

Umírání a pohřeb 
Zatímco v Crussonu se lidé umírajícího straní a 

jeden z nich je vybrán, aby mrtvolu zabalil do 
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plátna a co nejrychleji odvezl do stepí či pouště, 
kde ji má pochovat, u Latinů je tomu zcela jinak. 

U lože umírajícího se shromáždí příbuzní a 
přátelé. Když zemře, zatlačí mu oči a zavolají ho 
několikrát jménem. Zesnulý je pak omyt, upraven 
a oblečen do nejlepšího roucha. Pak je umístěn na 
lehátku v nejvýznamnější místnosti domu, kolem 
jsou rozsvícena světla a zapálena pryskyřice nebo 
jiné vonné látky. Vchod do domu je ozdoben 
cypřišovými nebo piniovými větvemi. Po dobu 
vystavení se domem ozývají smuteční zpěvy a 
nářky plaček. V den pohřbu doprovázejí pozůstalí 
zesnulého v průvodu k žárovišti nebo hrobu. V 
průvodu jdou hudebníci a za nimi kráčejí příbuzní 
a přátelé ve smutečním oděvu a s neupraveným 
zevnějškem. 

Po uložení do hrobu se s nebožtíkem rozloučí 
hlasitým trojnásobným pozdravem a vykonají 
obřad. Den pohřbu pak zpravidla zakončí 
hostinou. Po osmi dnech se nebožtíkovi obětuje a 
uspořádá se další zádušní hostina a tím končí 
období smutku. 

 

Zásvětí 
Latinové věří, že poté co duše opustí smrtelné tělo, 

odchází do Zásvětí. Do světa bohů. Jeho první část – 
Arborea – je sídlem Pětice. Je to překrásné místo, 
rozsáhlé pláně pokryté roztroušenými skupinkami 
stromů, mezi nimiž tančí šťastné duše společně 
s božími posly a služebníky. Popíjejí nektar, užívají si 

všemožných radovánek, kterých se jim možná na světě 
nedostalo. 

Ne všem je tu však dovoleno setrvat. Do osmi dnů 
musí duše předstoupit před Pětici bohů, aby byla 
souzena. Každý z bohů rozhoduje o osudu duše 
vzhledem k tomu, jak se vyrovnala s atributy, které ten 
který bůh představuje. Regus zkoumá, jakým byla duše 
vládcem či poddaným. Seluna hodnotí jeho 
obchodnického ducha, jak dokázal nakládat s majetkem. 
Solaris se zajímá o řemeslnou zručnost. Timnia soudí 
to, jak se duše chovala k lidem okolo sebe, jestli dokázala 
milovat a byla milována. Zdali se starala o rodinu. 
Konečně Tria hodnotí vítězství duše. Nejen na poli 
válečném, ale v celoživotním souboji o přežití. Pokud se 
alespoň tři bohové shodnou na tom, že duše není hodna 
pobytu v Arborei, je tato poslána do temné části Zásvětí 
– Ignitrey. 

Ignitrea je od Arborey oddělena širokou propastí 
přes kterou vede jediný most, tenký jako ostří meče. Na 
jeho konci začíná země ohňů. Neomezené panství 
Chaosu. Duše, které sem vstoupí, se ocitají 
v nekonečném řetězci utrpení. Na troud vyschlý 
vzduch, pálící země. 

Zhruba po stu letech se duše znovu zrodí do 
smrtelného těla. Je to její další příležitost osvědčit se. 
Některé staré duše už však Arboreu neopouštějí, stávají 
se božími posly a služebníky, zatímco bohové Pětice 
naopak tvoří nové mladé a nezkušené duše, které se 
teprve musí osvědčit. Každé duši však hrozí jisté 
nebezpečí. Některé temné a zkorumpované duše se 
dokonce stávají vojáky Chaosu, Ďasy. Jsou to armády 
poslední války. Poslední války mezi bohy. 

ilustrátor neznámý 
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Manželství je jako obležená pevnost. Ti venku se 
dobývají dovnitř, ti uvnitř se snaží dostat se ven. 

- Crussonské přísloví 

Manželství 
Jak v Crussonu tak v Říši se smí dívka vdávat 

po dovršení 12 let. O tom, koho si vezme, 
rozhodují otcové zúčastněných rodin a rozhodnutí 
často následuje až po náročném vyjednávání. Při 
svatbě přechází žena z moci otce své rodiny a 
vstupuje do rodiny manželovy. V Crussonu obřad 
probíhá za požehnání kněze a deseti svědků. 
V Impériu jde o úřední úkon, kde oba snoubenci 
podepíší svatební smlouvu. Seluně se pak obětuje 
moučný koláč. 

Ke svatebnímu obřadu patří ty nejkrásnější 
šaty, v Říši je to zvláštní bílá tunika a závoj barvy 
plamene spolu s účesem spleteným ze šesti 
copánků a věncem z kvítí. V Crussonu je nevěsta 
oděna do toho nejlepšího, co se posbírá mezi jejím 
příbuzenstvem, což často představuje dosti 
bizarní směsici. 

V Crussonu následuje po obřadu bujará 
hostina, která pokračuje až do rána následujícího 
dne. V průběhu noci spolu manželé ulehnou na 
lože. Po ránu bývá zvykem ukázat svatebním 
hostům krví potřísněné prostěradlo jako důkaz 
toho, že došlo ke styku a že nevěsta byla panna. 

 
Špatní lidé žijí, aby jedli a pili, dobří lidé jedí a pijí 

proto, aby žili.  
- Flavius Marcianus 

Jídlo a stolování 
Po celém Creetu je pravidlem, že hlavní jídlo 

dne je večeře. Na rozdíl od nobility jedí prostí lidé 
mnohdy jen dvakrát denně. Jejich typickým 
pokrmem je moučná kaše. Doplňuje se 
luštěninami a různou zeleninou, sýrem, vejci a 
ovocem. Maso domácích zvířat a zvěřina 
představují pokrmy pouze sváteční. Častěji si je 
mohou dovolit jen boháči. Obvyklou přílohou 
jsou pšeničné placky nebo chléb. Medu se užívá 
jako sladidla. 

K večeři se prostírá všem společně v hlavní 
místnosti obydlí. V Říši muži obvykle během 
konzumace leží, zatímco ženy sedí. Nádoby s 
pokrmy se staví na stůl a každý stolovník vezme 
svoji misku do levé ruky, o níž je opřen, a pravou 
si nabírá pokrm do úst buď prsty nebo lžící. Před 
jídlem a mezi ním podává otrok umyvadlo na 
opláchnutí rukou a ručník. 

Pokud se jedná o přepychovou hostinu, je 
běžným pravidlem servírovat jídlo v určitém 
pořadí, nejprve studené chody (vejce, saláty, 
měkkýše či ryby). Poté masitá jídla a na konci 
hostiny sladké pečivo a ovoce jako zákusky. K 
jídlu se většinou popíjí, při předkrmu medovina a 

při zákuscích ředěné víno. Zábavou během 
hodování je obyčejně hovor, předčítání, recitace, 
hudba, produkce placených tanečnic nebo 
kejklířů. Při zákuscích hosté často hrají v kostky a 
podobně. 

V Crussonu se jídlu nepřikládá taková 
důležitost. Neexistují žádná přesná pravidla 
stolování. Obvyklé je pouze se před každým 
jídlem modlit k Jedinému jako poděkování za jeho 
dary. 

Koupání a mytí 
Denní mytí rukou i nohou a pravidelné 

koupání celého těla je starým říšským zvykem. 
Voda se bere z řek nebo potoků a k mytí je určena 
malá tmavá místnost v domě. Veřejné lázně 
(thermae) bývají velké a okázalé budovy. Lázně 
mívají oddělené místnosti pro koupání ve 
studené, teplé a vlažné vodě, případně mají i 
parní lázeň. Voda se ohřívá v kotlích nad 
topeništěm a rozvádí se potrubím. Aby se horká 
voda v kotli snáze udržovala na potřebné teplotě, 
nedoplňuje se kotel přímo studenou vodou, nýbrž 
předehřívanou vodou z jiného kotle. Ve frigidariu 
bývá bazén někdy značných rozměrů, v němž je 
možno plavat, v caldariu stojí naopak vany s 
horkou vodou. 

V suchém Crussonu je voda velmi vzácná a 
proto drahá a ceněná. Používat ji k mytí se 
považuje za zvrhlé a koupe se pouze nevěsta před 
svatebním dnem. 

 
Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje 

na beztrestnost. 
- Marcus Tullius 

ZÁKON A ZLOČIN 
Ve všech zemích bývalého Impéria platí 

takzvané Heliorské právo, zavedené Tirerem I. 
Toto právo není sepsáno, ale jeho zdrojem je to, co 
je spravedlivé a slušné. Nejpřísněji jsou 
posuzovány zločiny proti státu – vlastizrada nebo 
královražda – trestané okamžitou a strašlivou 
smrtí rozčtvrcením. Neméně přísné jsou tresty za 
vraždu člena nobility či rouhání se proti Pětici 
bohů a útoky proti církvi. V některých místech 
může být smrtí upálením trestáno i čarodějnictví, 
zvláště černá magie. Za zabití prostého člověka se 
lze vykoupit vyplacením váhy mrtvého ve stříbře, 
pokud tak ovšem nemůžete učinit, čeká vás 
provaz. 

Vážným zločinem jsou i prohřešky proti 
kodexu vojska. Dezerce, drancování a plenění, 
podobně jako zboj, loupežnictví a pirátství má za 
následek buď smrt nebo doživotní galeje. 

Relativně mírnými tresty je postihováno šíření 
podvratných řečí či křivá přísaha – vytržení 
jazyka, za krádež – utětí ruky, případně pranýř. 
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Svévolné nošení mečů a dalších zakázaných 
zbraní ve městech se trestá, pokud nejste 
členy nobility či jezdců, zabavení zbraně a 
žalářem. Je také zvykem, že se spory a 
urážky na cti řeší božím soudem, tedy 
soubojem. 

 
V Crussonu je právo součástí Svatého 

písma. Kromě něj žádné jiné právo 
neexistuje. Tresty jsou obvykle povahy „oko 
za oko“. Zohavení je běžnou formou trestu; 
finanční pokuty jsou prakticky neznámé. 
Vrah je zabit, pokud rodina oběti 
nesouhlasí, že přijme platbu krve. Muž 
usvědčený ze zabití sousedova kozla musí 
zaplatit jeho cenu majiteli. Zloděj ztrácí 
pravou ruku při prvním prohřešku, levou 
nohu při druhém a hlavu při třetím. 
Křivopřísežníkům je vytržen jazyk. 

Leč aby byl někdo odsouzen, musí mu 
být prokázáno, že skutek spáchal záměrně. 
Tudíž ani smrt, zranění nebo finanční škoda 
způsobená nechtěně není trestána. Aby byla 
prokázána vina, musí se mezi věřícími najít 
jako svědci buď dva muži nebo jeden muž a 
dvě ženy. Pokud se tak nestane, není člověk 
usvědčen. Všechny případy jsou 
posuzovány knězem. Ten jedná rychle a je 
prakticky neovlivnitelný. Nevěřící nejsou 
chráněni a nemají žádná práva. Mohou být 
okradeni, zbyti, zotročeni nebo zabiti. 

 
Nikdy neber to, co ti nepatří, pokud si to 

nemůžeš odnést s sebou. 
- motto Atlantských zlodějů 

Atlantští zloději 
Atlantští zloději byli původně cechem 

nejrůznějších tamních obchodníků, zejména 
pivovarníků a vinařů. Když jim byla upřena 
výhradní várečná práva uvnitř hradeb města, 
vyhlásili svým konkurentům otevřenou válku. 
Tato válka vedla nakonec k naprostému zákazu 
výroby těchto nápojů uvnitř města a k přísné 
kontrole a zpoplatnění dovozu vína a piva. 

Cech, kterému se tehdy lidově říkalo „zloději a 
vydřiduši“, si poradil po svém. Začal sem toto 
zboží pašovat. Tato činnost k sobě připoutala další 
kriminalitu a to dalo vznik neblahé proslulosti. 
Dnes atlantští zloději zastřešují velkou část 
legálních i nelegálních činností v rámci města. O 
jejich drzosti panují naprosto neuvěřitelné 
historky. Například o vpádu na zasedání Rady, 
kde prý ukradli žezlo Atlantského království až 
po vyproštění svých druhů z nejhlubšího a 
nejtemnějšího žaláře Spojenectví. 

I přes enormní snahu vládců města se nikdy 
nepodařilo chytit nikoho, kromě malých ryb, 

takže o dnešní organizaci tohoto cechu se mnoho 
neví. Jsou velmi chytře rozděleni do malých 
skupinek, které působí samostatně. Každý zná 
totožnost jen několika dalších členů. V jejich 
prospěch hraje i dokonalá znalost úkrytů, 
únikových cest po střechách a skrze stoky. Štědré 
dary na správných místech jim získaly přízeň 
úředníků i obyvatelstva a existují náznaky, že se 
jejich vliv šíří i do dalších měst, například do 
Lirrei. Někteří  se domnívají, že jejich prsty sahají 
od Heliory po Meance, ale to se zdá být přehnané. 

Nicméně v nedávné době si na ně kdosi velmi 
nepěkně došlápl. Najal totiž členy vražedného 
cechu Půltváří, aby se s atlantskými zloději 
vypořádali. Možná, že zcizili něco, na čem tomu 
dotyčnému opravdu záleží. A tak nyní v Atlantei 
probíhá nebezpečná a vleklá válka. Válka vedená 
skrytě a tajně. Přestože je však nepřítel silný, 
nezdá se jeho vítězství pravděpodobné, protože 
atlantských zlodějů je skutečně hodně. 

 
Hněv pomine, nenávist v srdci zůstane.  
- motto půltváří 
 

ilustrace Nicolas Bouvier 
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Půltváře 
Vyznavači Jediného boha se různí. Jeho 

fanatičtí stoupenci založili i zabijácký kult 
působící po celém Creetu. Tito nájemní vrazi jsou 
známi tím, že si před provedením úkolu barví půl 
tváře nabílo a půl načerno. Svoje oběti zabíjejí buď 
z politických důvodů, nebo na zakázku. Mají totiž 
pocit, že je nutné svému bohu předkládat lidské 
oběti a posílat tak do jeho říše duše dříve, než 
nastal jejich čas. 

Jste-li pravé víry, můžete si za nemalou sumu 
najmout jejich služby i vy, pokud potřebujete 
odstranit někoho nepohodlného. Stačí zanechat na 
oltáři v chrámu jméno oné osoby. Druhý den tam 
najdete lísteček s určenou sumou. Na potvrzení 
platby zanecháte na místě zlaťák a už jen čekáte, 
kdy vámi vybraná oběť zahyne. Potom věnujete 
chrámu neobyčejně štědrý finanční dar. Vždycky 
se pochopitelně najdou i chytráci, kteří nezaplatí. 
Takoví záhy skončí svůj život a to velmi bolestivě. 

 
Takový je způsob žen: než se začnou upravovat 

a než jsou s tím hotovy, uplyne rok. 
- Marcus Terentius 

ODÍVÁNÍ 
Způsob oblékání vypovídá mnohé o jeho 

nositeli. Je to první zpráva, kterou dáváme svému 
okolí o tom, jaké je naše povolání či postavení a 
jaká jsme osobnost. Ačkoliv střih se může velmi 
lišit, základní komponenta – kvalita látky – hraje 
neméně důležitou roli ve výsledné podobě oděvu 
a jeho slušivosti. V zemích Creetu se šaty vyrábějí 
ponejvíce ze lnu a vlny nebo kůže, případně ze 
vzácného hedvábí. 

Kůže pro výrobu oděvů a oděvních doplňků se 
získává vyděláním kožek nejrůznějších zvířat. 
Jedná se hlavně o kůže telecí, ale setkáme se i s tak 
exotickými kůžemi jako jsou dračí, považované 
zejména pro svou ohebnost kombinovanou s 
přirozenou pevností za skvostný materiál na 
výrobu brnění. Samostatnou kapitolu tvoří potom 
kožešiny, které se získávají hlavně na chladném 
severu od tamních lovců dravé zvěře. Velmi 
ceněna je hlavně kožešina sněžného tygra. 

Daleko běžnější je však lněné plátno, kterým se 
odívají jak bohatí tak chudí. Výroba této látky není 
jednoduchá, protože vlákno je poměrně křehké a 
nesnadná je i údržba oděvu, který má tendenci se 
mačkat. Je však pevný i lehký a rovněž rychle 
schne. Výrobou plátna se zabývají tkalci po celém 
Creetu, neboť len je velmi odolná rostlina, které se 
daří snad všude. 

Hedvábí je šatem nobility. Je to velmi drahá 
látka, kterou záhadně získávají jenom obyvatelé z 
několika málo horských vesnic na crussonské 
straně Pásového pohoří. To, jak se vyrábí, sice 
úzkostlivě tají, ale přesto se roznesla zvěst, že je 

vlákno snad produktem nějaké larvy. Jsou tací, 
kteří by za ni byli ochotni nabídnout i 
astronomickou sumu, najít se ovšem odvážlivec, 
který by se pro ni vydal mezi nepřátelské horaly. 
Oděvy z hedvábí jsou lehké, hřejivé i chladivé a 
snadno se barví. Hedvábí se také dále různě 
zpracovává a to zejména na brokát, těžkou látku s 
reliéfním vetkaným vzorkem a nebo samet, silnou 
měkkou hedvábnou látku, vyrobenou pomocí 
vytváření oček na přízi. 

Konečně vlna je používána hlavně mezi střední 
a nižší třídou. Vyrábí se převážně z kvalitní, 
měkké ovčí příze, ale byly zaznamenány i pokusy 
získávat vlnu z jiných zvířat. Vlna dobře izoluje, je 
savá, pružná a dobře se barví. Je možno ji 
zpracovávat třemi různými způsoby: česáním, 
plstěním a spřádáním. Česaná příze vyžaduje 
dlouhý vlas a používá se na kvalitní tkaniny. 
Spřádaná příze má kratší vlas a vytváří drsnější 
strukturu než prosté česání. Konečně plstění 
splétá dohromady vlněná vlákna, aby vznikl 
měkký netkaný vlněný produkt. Ovce se chovají 
hlavně v Meance, ale velká stáda najdeme i v Říši 
a překvapivě i na Pirátských ostrovech. 

Pomineme-li Seveřany, oděné převážně 
v kožešinách, oblékají se obyvatelé Creetu 
poměrně dosti podobně. Crussoňané používají 
pro jednotlivé kusy oděvu sice odlišné názvy a i 
poněkud jiné střihy, ale výrazněji se neliší. 
Základním kusem roucha dospělého představuje 
tóga z vlněné látky přirozeně nažloutlé barvy. Jde 
o upravený pruh materiálu ve tvaru poloviční 
elipsy s výstřihem uprostřed rovné hrany. Tóga se 
věší na levé rameno tak, aby vpředu splýval její 
okraj do půli lýtek, zatímco část visící z levého 
ramene dozadu se přetáhne přes záda a pod paží 
kolem pravého boku. Zbytek látky se pak ovine 
kolem těla v pase a nebo se přehodí přes levé 
rameno dozadu. Výše postavení se odívají velmi 
řasnatou tógou. Barva tógy mé také svou hlubší 
symboliku. Při pohřbech a smutečních událostech 
se nosí tóga temných barev, nachový lem u tógy 
se povoluje jen členům nobility a senátorům. Celo-
nachovou tógu smí obléknout toliko imperátor 
nebo jím jmenovaný vojevůdce. Pod tógou se 
obléká zástěra kolem beder. Ta je občas jediným 
úborem při těžké práci zvláště u otroků. Jindy se 
pod tógou nosí tunika – sešívané roucho prostého 
střihu s otvorem pro hlavu a ruce. Tunika, občas s 
dlouhými rukávy, se může nosit i jako svrchní 
oděv. Na ochranu před chladem a deštěm se 
používají pláště z vlny, plsti nebo kůže. Proti 
přílišné zimě se obléká několikero tunik, kazajek, 
dále pak ovinky nohou a těžké pláště. Nosí se také 
šátek kolem krku a kalhoty. Jako obuv slouží 
kožené boty či sandály. Muži chodí obvykle 
prostovlasí, občas si však nasadí plstěný klobouk 
nebo širák. To platí zejména pro území Říše. 
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Na jihu nosí muži obvykle do pasu sahající 
kabátec a přiléhavé kalhoty, obojí spíše tmavších 
barev. Občas se pak omezují pouze na bílou košili 
s nabíranými rukávy a přes ni přehozenou 
koženou vestu, obvykle v teplejších dnech. 
Obouvají buď střevíce nebo vysoké poloshrnuté 
boty, tzv. škorně. Mezi oblíbené pokrývky hlavy 
patří okrouhlé čapky, případně kulaté klobouky s 
perem. 

 
Krása je všude vítaným hostem. 
- Telonské přísloví 
 
V Říši nosí ženy dbalé pověsti obvykle šaty 

střízlivého střihu a barev, brání se novotám a 
výstřednostem. Mužské tunice odpovídá ženská 
stola, dlouhé sešívané plátěné roucho sahající až 
k zemi, i když je přepásáno. Má krátké rukávy a 
dole podsazení. Pokud žena vychází z domu, 
musí na sebe vzít přehoz, tak jako muž tógu. 
Jedná se o pallu. Ženská obuv je podobného rázu 

a tvaru jako mužská, liší se jen jemnějším 
provedením a větší rozmanitostí barev. Ocitne-li 
se obyvatelka Říše mimo domov, musí mít vždy 
zahalenou hlavu. K přikrytí hlavy slouží cíp pally 
nebo závoj. Všechny kusy oděvu jsou z vlny 
domácí výroby. Lněného plátna se používá jen 
omezeně. Výstřední barvy a střihy jsou v oblibě u 
žen méně dbalých své pověsti, u cizinek a hereček. 

Jinde má ženský šat převážně přiléhavý 
živůtek s oválným výstřihem, s knoflíky nebo 
hustým šněrováním a dvojitými rukávy. Stejně tak 
sukně bývá většinou dvojitá, přičemž vrchní bývá 
obvykle na bocích rozstřižená. 

V chladnějším počasí oblékají jak ženy tak i 
muži kolový (do tvaru kruhu střižený) plášť. 

Oděv venkovanů a řemeslníků je pochopitelně 
jednodušší (u vesničanů i výrazně chudší). Základ 
tu tvoří suknice po kolena nebo kratší, v pase 
podkasaná a přiléhavé nohavice. 

 
 

ilustrace Marisa Lopez Moreno 
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Účesy 
Vlasy bývají nejčastěji přistřiženy nůžkami. 

Střídavě bývá u mužů v módě si tvář holit, nebo si 
naopak pěstovat vous. Hladká tvář je rozšířeným 
zvykem zejména u mužů veřejně činných. Bohatší 
plnovous je pokládán za vnější znak lidí 
zabývajících se učeným bádáním a přemýšlením. 

Dívky nosí vlasy dozadu sčesané a zavázané 
do uzlu na šíji nebo na temeni. Vdané ženy si 
upravují účes složitější a vysoký, ovinutý stuhami. 
Kadeřemi spletenými ze šesti copánků se zdobí 
nevěsty a vestálky. Donedávna převládal účes s 
pěšinkou uprostřed, vlasy se česaly na obě strany 
do vln a na koncích byly natočeny v prstence, 
volný uzel spočíval na šíji. Dnes se dává přednost 
přirozenějším účesům, byť jsou v módě bohaté 
vlny. 

O úpravě vlasů Crussoňanů toho moc nevíme. 
Ženy zde mají ve zvyku skrývat svou tvář pod 
šátkem a muži nezřídka též, vzhledem k častým 
prašným bouřím. 

 
Koketnost je základ ženské povahy, všechny ženy ji 

ovšem neuplatňují, protože některé jsou na to moc 
hloupé a jiné moc chytré. 

- Vincenco da Silva 

Ozdoby 
Prsten, nošený na prsteníku levé ruky, se 

používá jako pečetítko. Bývá železný nebo zlatý, 
bez kamene a jeho nošení je stavovským právem 
svobodných rytířů a výše postavených. Zlatý 
prsten býval průkazem senátních vyslanců a 
znamením, že je občanu udělen statut nobility. 

Spony slouží ke spínání roucha a zavěšování 
ozdob. Bývají bronzové, stříbrné nebo zlaté. 
Oblouk spony se někdy roztepává do lodičky. 
Ozdoby se liší v bohatosti rytí, rozmanitých 
tvarech oblouku a třmenu, v navlékání 
jantarových kousků a jiných ozdobných kamenů. 

Náramky se vyskytují u mužů jen jako 
vyznamenání udílené za statečnost, nosí se nad 
loktem a jsou zlaté nebo stříbrné. Ženy se zdobí 
náramky zpravidla jen na pravé ruce, a to na 
většinou na předloktí. Náramek nad kotníkem se 
nepovažuje za slučitelný s postavením ctnostné 
ženy. Náhrdelník je šperkem výhradně ženským. 
Bývá ze zlatého nebo stříbrného drátu nebo z 
jednotlivých článků. Na něj se zavěšují medailony 
nebo amulety. Náušnice se těší velké oblibě, 
zvláště řetízkové náušnice s perličkou, nebo 
filigránové s přívěsky či kruhové. Jehly do účesu 
bývají bronzové, kostěné, stříbrné či zlaté. 

 
Je zajímavé, kolik mužů s budoucností padne 

do rukou žen s minulostí. 
- Antonio Valero 

Kurtizány 
Mezi přední výrobce šatů patří nepochybně 

krejčovské dílny z Meance, které šijí z drahých 
látek na zakázku pro nobilitu ze všech okolních 
zemí. Jejich dílo je vyhledáváno a taktéž náležitě 
oceňováno, ovšem módní trendy a tudíž to, co se 
bude nosit, často udávají telonské kurtizány, 
proslulé společnice členů nobility, kteří si sem až 
nezvykle často pořádají vyjížďky. Ostatně rčení: 
„Co se dnes nosí v Telonu, bude se zítra nosit i 
v Říši,“ nevzniklo náhodou. 

Telonské kurtizány patří k světově proslulým a 
pověstným příslušnicím onoho nejstaršího 
povolání. Na rozdíl od svých prostších kolegyň 
jsou vzdělány ve všech oborech, jaké se hodí pro 
tu nejctihodnější dámu, dále v umění lásky a 
mnohdy i v řadě jiných. Získat si jejich přízeň není 
rovněž nikterak snadné. Musíte je zahrnovat 
dárky a pozorností, a přesto vám osud nemusí být 
nakloněn. Kurtizány si totiž mohou dovolit své 
klienty vybírat, a pokud se jim nelíbíte, máte 
jednoduše smůlu. 

Kurtizány mají natolik vybrané chování, že 
snesou srovnání s nobilitou, patří to k jejich velmi 
důkladnému a všestrannému výcviku. Mohou tak 
svoje milence doprovázet na všechny společenské 
akce, které se v Telonu odehrávají, ať už jsou to 
takřka každodenní bankety, divadelní představení 
nebo turnaje. 

Správná kurtizána také musí držet krok 
s dobou, a proto hraje módní oděv velmi 
důležitou roli a tyto ženy za ně platí enormní 
sumy. Kurtizány oblékají to nejdražší a 
nejodvážnější, co kdy opustí krejčovské salóny v 
Meance. 

Snad nepřekvapí, že řada mladých dívek, 
obzvláště pak z venkova, touží stát se kurtizánou 
a pokud jim to rodiče nevypohlavkují z hlavy, 
přicházejí za tímto cílem do Telonu. Bohužel, jen 
málokterá má to štěstí. Možná se vás ujme nějaká 
bývalá kurtizána, aby vás vyškolila v tomto 
vznešeném umění, ale daleko spíš skončíte v 
nějaké zapadlé přístavní uličce v ušmudlaných 
šatech a vydělávajíc si na živobytí, jak se dá. 

 

OBCHOD 
Pokud hledáte něco, co spojuje Creet víc než 

vzájemná nenávist a válka, pak je to obchod a 
touha po zisku. Ačkoliv silnice spojující města 
Impéria mají sloužit rychlému přesunu vojsk, 
zdaleka nejvíce po nich jezdí vozy obchodníků, 
přepravující zboží z jednoho místa na druhé. Co 
může být lepším důkazem toho, že obchodování 
má převahu nad válčením než to, že v přístavech 
kotví pětkrát víc obchodních plavidel než 
válečných? 
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To, v čem žijeme nyní, jsou časy skutečně zlaté: za 
zlato největší čest, za zlato lásku máš. 

- Marcus Terentius 

Měna 
Všechny země s výjimkou Crussonu používají 

za základ měny stříbrná platidla. Říšské corony 
nebo atlantské argenty jsou bez okolků přijímány 
po celém světě. V Crussonu dávají bohatí 
obchodníci přednost zlatým dinairům. Jejich 
směnný poměr je různý, ale obvykle platí, že tři 
argenty mají cenu zhruba dvou coron a třicet 
coron (nebo čtyřicet pět argentů) má cenu jednoho 
dinairu. 

Drobnější mince představují měďáky. 
Atlantská štístka, která mají hodnotu dvacetiny 
argentu, říšské caputy pak zhruba třicetiny 
corony. V Crussonu používají k drobnějším 
platbám velmi často právě tato cizí platidla. 

Kvůli vzácnosti drahých kovů je však často 
těžké k mincím přijít. Proto je doposud většina 
obchodu provozována ve formě směny. To platí 
zvláště v izolovaných nebo odlehlých vesnicích. 
Na většině míst si cestovatelé mohou stravu 
jednoduše odpracovat (obvykle čtyři hodiny za 
jedno jídlo). 

Zvláštním platidlem jsou pak směnky 
Mercanty. Jde o písemná pečetěná potvrzení, která 
vás opravňují k tomu, vybrat si v jakékoliv 
pobočce tohoto největšího cechu obchodníků 
peníze ve zboží nebo hotovosti. Pochopitelně že 
vystavení směnky také něco stojí. 

 
Zlatem se dají vylomit i ocelové brány. 
- motto Mercanty 

Mercanta 
Už v době odtržení Atlantské gubernie od 

Věčného impéria vládlo v oblasti Meance spíše 
než jmenovaný správce mocné obchodní sdružení 
známé jako Mercanta. Jeho peníze vybudovaly 
z malého provinčního městečka skutečnou perlu 
východu. Mercanta se také podílela na 
prohloubení koryta řeky Perleťové řeky, která 
měla umožnit vplouvat sem oceánským lodím 
s nákladem. 

Když Crusson vpadl roku 410 do Meance, 
postaral se vliv Mercanty o to, že s Crussonem 
přerušilo všechny obchodní styky nejen 
Spojenectví, ale i Impérium. Najala také stovky 
žoldáků, kteří měli město bránit. Přesto roku 413 
Meance padlo. Po čase se i Mercanta musela vrátit 
k obchodu s Crussonem. Dodnes však neustává ve 
skryté podpoře místních povstalců a spřádá plány 
na osvobození své země. 

Obchodní faktorie Mercanty byly po ztrátě 
Meance rozptýleny do mnoha přístavů. Od 
Telonu a Lirrei až po pirátský Wrakow, od 

Delferu až po Mirabilis stojí obchodní domy 
Mercanty, které uvnitř neskrývají jen sklady 
zboží, ale i něco daleko nebezpečnějšího. 
Mercanta rozestřela napříč světadílem obrovskou 
síť informátorů a obchod s informacemi jí nyní 
vynáší možná stejně tolik jako obchod se zbožím. 

O to pikantnější se může zdát, že Mercanta 
spravuje také největší síť poštovních služeb. 
Imperiální kurýrní služba působí totiž jen v rámci 
Říše, zatímco prostřednictvím Mercanty můžete 
poslat svůj list za drobný poplatek do celého 
světa. 

 
Veslování je práce a štěstí je vítr, opírající se 

do plachet. 
- Lirreiské přísloví 

Námořní obchod 
Moře má pro lid Creetu velký význam. Mnozí 

námořníci dokonce vzdávají hold oceánu, jako by 
to bylo božstvo. Není těžké to pochopit. Vždyť 
právě moře jim poskytuje obživu. Nejen rybářům, 
kteří se vracejí s plnými sítěmi, ale i posádkám 
kupeckých lodí, které si svým uměním ovládat 
plachty a kormidlo vyslouží pořádnou odměnu. 
Moře je však neklidné místo. Pluje po něm příliš 
snadná kořist, než aby to mnohé nelákalo. A tak 
se občas mořská hladina barví krví. 

Mezi obchodními a válečnými plavidly je 
zásadní rozdíl. Nespočívá přitom ani tak ve 
výzbroji té či oné lodi, ale v jejím uspořádání. 
Válečná loď musí být hlavně rychlá a pevná, proto 
jsou konstruované jako velmi štíhlé a pohybují se 
obvykle za pomoci vesel, aby nebyly v boji závislé 
na rozmarech větru. 

Naopak obchodní plavidla musí hlavně 
pojmout co největší množství nákladu. Na jejich 
rychlosti tak příliš nezáleží. Proto jsou stavěny 
obvykle širší a s větším ponorem kvůli lepší 
stabilitě na rozbouřeném moři. Hlavní hnací silou 
lodi je vítr v plachtách, a tak loď vystačí s menší 
posádkou několika desítek mužů. Nosnost 
obchodních lodí se obvykle pohybuje okolo 100 – 
200 tun, ale Mercanta si kdysi nechala postavit loď 
Profectia o nosnosti 1000 tun – to však byl zcela 
výjimečný případ. 

Při skutečně příznivém větru mohou obchodní 
plavidla dosáhnout rychlosti až 3 uzlů, což značí 
asi 35 mil za den, ale takové počasí většinou 
dlouho nevydrží. Jenom ti nejzkušenější kapitáni 
umí odhadnout vývoj i sílu větru dopředu a jejich 
cena je tudíž značná. Nicméně kupci, kteří vezou 
zboží, jež snadno podléhá zkáze, dokáží takové 
mistrovství ocenit. 

 
Obchodní plavidla převáží nejrůznější zboží od 

potravin, přes nástroje až po šperky. Například 
Ostrovy pánů moří jsou zásobovány zejména 
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obilím, kterého je tu značný nedostatek. Stejně tak 
tam putují i různá hospodářská zvířata, jako jsou 
krávy, ovce, kozy, prasata, husy nebo slepice. Říše 
si potrpí na telonský olivový olej a atlantská vína. 
Naopak Crusson nabízí velmi drahá koření, 
například pepř, hřebíček, muškátový oříšek, 
skořici nebo kardamon. 

Běžný obchodní artikl představují také látky, 
ať už jsou zhotoveny z vlny, lnu, konopí nebo 
crussonského hedvábí. Velmi ceněné jsou také 
hibernijské kožešiny. Hlavními odběratelem 
těchto komodit jsou přístavní města Spojenectví, 
vyhlášená svými odvážnými střihy oděvů. 

Naproti tomu šperky bývají jenom drobným 
doplňkem ostatního nákladu. Zato však 
povětšinou nejcennějším. Díky bohatým 
nalezištím zlata se proslulým výrobcem šperků 
stal zejména Crusson, dovážející na ně i říšské 
stříbro, lirreiský jantar a hibernijské drahokamy. 
Skutečná dáma ozdobená šaty z Telonu a šperky z 
Delferu pak nemůže než nevlastnit i ridellský 
parfém. Toto ostrovní město je dodavatelem 
parfémů a různých léčiv do celého Creetu. 

Vyvážejí se však dokonce i celé lodi. Vyhlášené 
loďařské dílny, zvláště telonské a lirreiské, často 
pracují na imperiální zakázku a proslýchá se, že 
dokonce stavěly i válečnou dromonu 
Nesmrtelného proroka – jednu z mála 
crussonských dromon vůbec. 

Velmi žádaný mramor z Ledových vrchů se 
obvykle vyváží z Mirabilis, kam se splavuje po 
řece. V Předělovém pohoří získává Říše zase 
petrolej, o kterém se traduje, že tvoří součást 
obávané zbraně – Solarisova ohně. Crusson nabízí 
spoustu hodnotného zboží v podobě věhlasného 
jemného pergamenu, skla a keramiky. Často se 
odtud potají pašuje také hašiš. Stejně tajně se 
obchoduje se zbraněmi a rovněž s věděním – tedy 
knihami. Tresty za jejich odhalení na palubách 
lodí jsou mnohdy velmi kruté. 

 
Nikde není práce bez zisku, ani zisku 

bez vynaložené práce. 
- motto Arte della Lana 
 
Většinu obchodu na moři sice stále ovládá 

Mercanta, ale do popředí se tlačí i další dravé 
kupecké cechy. Největší výrobce sukna ve 
Spojenectví, Arte della Lana, vytušil po pádu 
Meance příležitost a přestal je prodávat Mercantě. 
Tento mocný cech, živící tisíce lidí, se nyní 
nevěnuje jen výrobě a barvení, ale jeho obchodní 
lodi dopravují do Crussonu látky a zpět přivážejí 
kamenec, zcela klíčovou surovinu, která se 
používá k zajištění stálosti barvy. Ročně ho tak 
přepluje oceán přes tisíc tun. 

Zatímco crussonští kupci působí ve své vlasti 
jednotlivě a izolovaně, v Impériu si založili 

společný cech pod názvem Vyvolení. Nemají ale 
na růžích ustláno, protože vedou skrytou válku o 
přístavní skladiště a trhy se sdružením, které je 
zde doma a které je známo jako Zlatý jednorožec. 



 

UMĚNÍ VÁLKY 
KAPITOLA 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umění války 
Válka tvoří neodmyslitelnou součást Creetu. 

Od drobných pohraničních šarvátek, které 
probíhají prakticky neustále až po hrozivé 
konflikty zachvacující čas od času celé zdejší říše. 

Když do zemí Creetu přišli první lidé, mnozí 
z nich prožívali ještě bronzové zbraně. Umění 
tavby železa bylo sice již známo, ale zdaleka ne 
každý si železnou výzbroj mohl dovolit. Dnes je 
všechno jinak. U pasu crussonských kočovníků 
visí častokrát scimitary z proslulé ascarské oceli. 
Kroužkové zbroje atlantských rytířů pomalu ale 
jistě nahrazuje plátová zbroj. Doba bronzu už 
dávno skončila a období železa zvolna 
pohasíná. Pomalu ale jistě nastává věk 
oceli. 

SLOŽENÍ ARMÁD 
Kdysi dávno, když byla většina 

Creetu pod nadvládou Věčného 
impéria, platila povinnost táhnout do 
boje, pokud byly narušeny hranice 
Impéria. Branná povinnost se 
vztahovala na každého občana 
mužského rodu. Toto pravidlo, stejně 
jako mnohá další, přetrvalo s jistými 
obměnami doposud jak v Říši tak ve 
Spojenectví. Ve věku mezi 16–25 lety 
prodělávali a v Impériu dodnes 
prodělávají všichni svobodní občané 
desetiletý vojenský výcvik. 
Prodloužený, v případě válečného 
konfliktu naneurčito. 

Proslulé imperiální legie, které jako 
hlavní válečná síla Impéria přetrvaly 
dodnes jen s pár obměnami, se skládají z 
jízdy, lehké a těžké pěchoty, technických 
oddílů, pištců a trubačů. Služba v jízdě 
je vyhrazena jen nejbohatším občanům a 
každá legie má 300 jezdců. Legie se dělí 
na manipuly po dvou stech mužích ve 
třech řadách těžkooděnců a to tak, že za 
mezerou manipulů přední řady stojí 
manipul zadní řady. Před nimi stojí na 

bojišti obvykle ještě řada manipulů lehké pěchoty. 
V legii je 30 těžkých manipulů a 10 lehkých. 

Zlatá garda, strážící Helioru, se skládá z 10 
kohort o početní síle 1000 mužů. Auroři, jak si 
říkají její členové, podléhají toliko imperátorovi, 
jsou pečlivě vybíraným elitním oddílem a také 
právě z nich jsou vybíráni instruktoři pro řadové 
vojsko. 

Imperiální občan je oděn při výkonu vojenské 
služby v tuniku bez rukávů, krátký plášť a v 
případě služby v Hibernii rovněž i kalhoty. U 
těžké pěchoty má přilbu ze silného plechu kryjící 

ilustrace Pascal Quidault 
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skráně a týl, na kterou se dá nasadit chochol. Dále 
nosí pancíř z tvrdé kůže (případně kovu, ale jeho 
pořízení je soukromou věcí). Je chráněn 
plechovými holeně a poloválcovým 4 stopy 
vysokým štítem ze dřeva, potaženým kůží a na 
hranách vyztuženým plechem. Jeho zbraní je buď 
dlouhé bodací kopí, nebo dvě lehčí vrhací. Krátký 
meč je pevný, dvojsečný s ostrým hrotem a čepelí 
o délce 2 stopy a 2 palce. Nosí se v pochvě 
zavěšený z levého ramene k pravému boku. 
Lehká pěchota je opatřena koženou přilbou a 
kulatým štítem o průměru 3 stopy. Jako zbraně 
používají kopí a lehké oštěpy.  

Jezdci mají těžké šupinové brnění, malý kulatý 
štít a kopí. Každý voják vlastní také misku na 
vodu, ve skupině po osmi pak stany a zásoby. 
Speciálním typem jízdní jednotky jsou katafrakti 
verbovaní zejména v oblasti města Quercum. 
Nejen jezdci, ale i koně jsou chráněni kroužkovou 
zbrojí kombinovanou s kovovými pláty. Jezdci 
jsou ozbrojeni dlouhým a krátkým mečem a 
krátkým prolamovaným lukem crussonského 
typu. 

 

Rozmístění imperiálních legií 
• I legie (Zlatá garda) – Heliora 
• II legie (Odvážní) – Mirabilis 
• III legie (Imperiální zmije) – Quercum 
• IV legie (Píseční škorpioni) – Quercum 
• V legie (Osvícení) – Tirerum 
• VI legie (Temná legie) – Corona septentrionalis 
• VII legie (Námořní legie) – sídlo Crepus, rozptýl. 
• VIII legie (Imperiální orli) – Coturum 
• IX legie (Severní legie) – Palatinum 
• X legie (Jízdní legie) – Quercum, katafrakti 
• XI legie (Jižní legie) – Caelia 
• XII legie (Nezničitelní) – Crepus 
• XIII legie (Ženijní legie) – sídlo Pontia, rozptýl. 
 
Po odtržení od Impéria se města Spojenectví 

vydala svou vlastní cestou. Jádro armády tvoří 
osobní družiny jednotlivých tribunů. Jedná se 
většinou o těžké jezdectvo inspirované do značné 
míry imperiálními katafrakty. Na rozdíl od nich se 
ale v zemích Spojenectví začíná u členů noblity 
stále více prosazovat těžká plátová zbroj, doposud 
vídaná spíše na turnajových kláních. Jde o 
záležitost velmi nákladou, ale také nadmíru 
prestižní, kolika „rytíři“ ten který tribun 
disponuje. Oproti přísnému výcviku katafraktů 
však rytíři zřídkakdy bojují jako jednotka a dávají 
přednost osobnímu hrdinství na bojišti. 

Do konfliktů jsou rovněž jako první 
nasazovány relativně početné vojenské posádky 
jednotlivých měst cvičených a vybavovaných 
v duchu heliorské Zlaté gardy. Jejich výzbroj však 
nesestává z kopí a krátkého meče, nýbrž z na jihu 
stále populárnější kombinace dlouhého meče a 

píky. Zcela speciálním případem pak jsou 
Telonské strážní oddíly ozbrojené rapíry, zde 
velmi oblíbenou soubojovou zbraní. 

Pokud je do války povolána celá zemská 
hotovost, tvoří tito noví odvedenci, kteří už si 
v mládí odkroutili povětšinou jen několikaletý 
výcvik či se z něj svému pánu vyplatili, pomocné 
sbory lučištníků a lehké pěchoty. Lučištníci 
Spojenectví však přesto patří mezi velmi obávané. 
Dostřel atlantských dlouhých luků je znásoben 
jejich proslulou schopností poradit si s prakticky 
jakoukoliv známou zbrojí. 

 
Pokud Crusson kdy disponoval pravidelnou 

armádou, je to už dávno zapomenuto snad 
s výjimkou ascarských stráží, které jsou 
doživotními služebníky zdejšího kalifa. Ascarská 
stráž je vybavena špičatými helmami se zlatým 
zdobením, takřka jedenáctistopými kopími, 
scimitary, kroužkovými zbrojemi doplněnými o 
kruhové chrániče zad a prsou. 

Jádro crussonských vojenských sil tvoří klér, 
který je zde mnohem početnější než kdekoliv 
jinde. Crussonští kněží nezasvěcují svůj život 
bohu tak jako kněží Pětice. Krom své církevní 
služby vykonávají i běžné řemeslo a také mnohdy 
slouží v armádě Jediného. Ta je roztroušena po 
celém území Crussonu, ale hlavní síly jsou 
soustředěny v Meance, které je jí okupováno, 
Delferu a Menfru. Jak je dobře známo mají 
příslušníci armády Jediného zapovězen vstup do 
Ascary. 

Hranice na Písečné řece a rovněž celou 
Crussonskou poušť však chrání nomádští 
nájezdníci. Pokud se tedy jejich občasné výpady 
do Říše a případné obtěžování imperiálních 
jednotek, které na toto území proniknou, dá 
nazvat obranou. 

Ani armáda Jediného ani nomádi nejsou 
vybaveni unifikované. Někteří mají po různu 
poskládané části výzbroje legií či vojáků 
Spojenectví, často velmi letité. Různé druhy nožů, 
scimitarů, kladiv a luků jsou běžné. Zbroj může 
buď chybět zcela – tzv. zbroj víry, nebo mít různý 
charakter až po masivní plátové brnění ne 
nepodobné rytířům Spojenectví. 

 
Podobně také Seveřané nemají žádnou 

jednotnou výstroj. Krom faktu, že prakticky 
nerozlišují mez lovem a bojem, a tudíž jsou jejich 
zbraněmi nejčastěji lovecké nástroje, se nedá 
konstatovat nic jiného. I oni se často rádi 
dozbrojují získanými zbraněmi padlých legionářů. 
Bývají často chráněni několika vrstvami kožešin 
spíše než železnou zbrojí, která člověka 
v hibernijských mrazech většinou nezahřeje. 

 



 

 

CREET 
U

M
ĚN

Í V
Á

LK
Y 

72 

A z těchto všech skupin pak čerpají žoldáci. 
Prodejné vojenské skupiny, které pomáhají jednou 
Crussonu, jindy Impériu a tu zase Spojenectví. 
Velká řada žoldáků jsou Seveřané či jejich 
potomci. Ale není nic divného vidět třeba 
crussonské žoldáky bojující bok po boku 
s legionáři proti Crussonským nomádům, s nimiž 
sdílejí takřka totožnou výzbroj. Jde čistě jen o to, 
kdo a kolik za jejich služby zaplatí. 

RYTÍŘSKÉ ŘÁDY 
Rytířské řády by měly zosobňovat 

představovat ideály, které lidé očekávají u svých 
hrdinů. Mnohdy tomu tak však není. Jakkoliv se 
Nejvznešenější řád Věčného impéria snaží takto 
vystupovat, má svoje notoricky známé obtíže. 
Jeho příliš těsný kodex jej značně svazuje a 
neumožňuje mu dostát svému poslání. 

Nobilimus Ordo Equester 
Celým jménem Nobilimus Ordo Equester 

Imperii Aeternalis. 
 
„Officium meum est pro utilitate publica vitam 

devovere.“ 
- Fra. Iulius Alerio, první velimistr řádu 
 
Řád Impéria se zrodil pod vlivem tragických 

severních válek, které znamenaly další trpkou 
prohru Impéria, ztrátu Hibernie a Atlantské 
gubernie. Objevovaly se názory, že za porážkou 
stojí morální úpadek Říše a že započalo její 
konečné zhroucení. Tehdy byly položeny základy 

organizace, jejímž účelem bylo obnovení zašlé 
slávy. U jejího zrodu stálo sedm rytířů, kteří 
zasvětili život bohyni Trie a jali se organizovat 
pomoc potřebným a zmírnění poválečných útrap. 
Celou Říší se postupně šířily zvěsti o jejich činech, 
kdy pouhým dotykem ruky uzdravovali smrtelně 
nemocné a ochraňovali prostý lid před řáděním 
tlup banditů. K původním sedmi se postupně 
přidávali další stoupenci, ať již rytíři, kněží či 
prostí lidé. Svou činností během krvavých let 
došlo toto neformální bratrstvo oficiálního uznání 
jak Triinou církví tak imperiální mocí, a roku 317 
byla vydána privilegia ustavující Nejvznešenější 
řád Věčného impéria. 

 

Organizace 
 
„Ordo firmus necessarius est, ut beneficentiam 

agamus.“ 
- Fra. Terentius Rufus 
 
Přestože se všichni členové řádu nazývají 

bratry a sestrami (Frater, Soror), je řád vnitřně 
strukturován na rytíře, kněží a služebné bratry a 
sestry. Všichni ale požívají stejné prestiže, která 
vyplývá z přináležitosti řádu a službě Impériu. 
Není nikterak snadné stát se členem kterékoli 
vrstvy, uchazeči musí dostát přísným nárokům. 
Představeným řádu je velmistr, volený výborem 
určeným na shromáždění generální kapituly, 
jemuž všichni bratři a sestry přísahají věrnost. 
Pozemky a sídla v držení řádu jsou rozděleny do 
provincií, v jejichž čele stojí velký preceptor. 

ilustrátor neznámý 
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Jednotlivé domy jsou nazývány preceptoria v čele 
s preceptorem. Sídlem řádu je mohutná pevnost 
nedaleko Tirera. 

Kněží sloužící v řádu jsou vychováváni v 
klášterech Církve Trii Milosrdné a těm, kteří 
přestože nemají vyhlídky (či si nečiní nároky) na 
postup do vyšších pozic v hierarchii církve, ale 
přesto jeví silnou víru a oddanost Říši, je 
nabídnuto členství v řádu. Jejich role pak spočívá 
ve vedení bohoslužeb, předčítání svatých textů a 
práci v řádových špitálech a chudobincích. 

Paladini, jak jsou řádoví rytíři nazýváni, plní 
především službu válečníků Říše, ale stejně často 
jako v bitvě je lze nalézt po boku kněží ve službě 
potřebným. Mohou se jimi stát pouze osoby 
patricijského původu, a to dvěma způsoby. První 
spočívá v tom, že nadějní mladí chlapci jsou 
svěřeni do výchovy řádu, kde jsou pod vedením 
kněží a rytířů vychováváni ve víře a válečnickém 
umění. Ne všichni ale splní požadavky potřebné k 
tomu, aby byli přijati do řádu jako rytíři, mohou 
však sloužit jako služební bratři, v obou případech 
se vzdávají dědických nároků. Nadějný kandidát 
však ještě musí před pasováním strávit několik let 
jako panoš (armiger) zkušenějšího rytíře, který ho 
uvede do praxe rytířského života. Teprve poté 
může složit svatý slib a být přijat jako člen řádu. 
Rodiče, kteří touží svěřit svého syna do řádové 
výchovy, podle zvyku poskytnou spolu v čase 
jeho přijetí do řádu dar minimálně ve výši 
nákladů na jeho výchovu. 

Častý je i druhý způsob, kdy je členství v řádu 
nabídnuto slibnému zkušenému rytíři, který již 
prokázal své dovednosti. Takřka všichni přijmou, 
a poté co podstoupí několikaleté zasvěcování do 
regulí řádu (většinou jako panoši některého z 
paladinů), složí slavnostní přísahu řádu. Touto 
cestou mohou rytířského stavu dosáhnout i ženy. 
Ty, ačkoli jsou v porovnání s armigery 
považovány spíše za paladiny, přesto nemohou 
získat plný rytířský status a jsou podřízeny 
jinému rytíři. Je jím čerstvě pasovaný paladin a 
vztah mezi tímto rytířem a armigerou je proto 
spíše rovnocenným partnerstvím než vztahem 
nadřízeného k podřízenému. Dlužno podotknout, 
že jakýkoli milostný poměr je přísně zakázán. 

Řád je ovšem otevřen i prostým lidem, kteří 
chtějí sloužit Trii Vítězné a Impériu. Mohou tak 
činit jako služební bratři a sestry, kteří tvoří 
početně většinu členů řádu. Ani zde však 
nepředstavuje přijetí snadnou záležitost – je 
požadována morální bezúhonnost a značná 
profesní kvalifikace. Služební bratři a sestry, 
jejichž činnost má širší rozsah než u kněží či 
rytířů, totiž udržují organizaci řádu v chodu. Jsou 
tvořeni řemeslníky, kuchaři, podkoními, či pěšími 
ozbrojenci… Spravují také administrativu řádu, 
jako je registrace příspěvků a darů, které vedle 

výnosů z pozemků tvoří značnou část příjmů 
řádu. 

 

Poslání 
 
„Imperium aeternum momentum vitae meae est.“ 
- Fra. Lucius Lorimer 
 
Jedním z cílů řádu Impéria je obnova Creetské 

říše a to jak formou diplomatickou, tak i 
vojenskou. Členové řádu bývají proto často 
vyslanci a vyjednavači, účastní se mnohých 
státních či náboženských ceremonií. Stejně tak ale 
zastávají pozice na vojenském poli při boji za 
slávu Říše, kde plní funkci polních velitelů, a 
vedou útoky jízdy a po bitvě dohlížejí na 
ošetřování zraněných. Jednotky složené výhradně 
z paladinů se objevují pouze za výjimečných 
případů vážného ohrožení Říše. 

Pro ideál creetského kontinentu sjednoceného 
pod slunečním půlkotoučem je podle filosofie 
Řádu nezbytné, aby byl doprovázen ideálem 
morálním. Byla to totiž právě duchovní a morální 
zkaženost, která přivodila pád původní říše. Řád 
proto prosazuje myšlenky Dobra, Řádu (v opozici 
k Chaosu) a ušlechtilosti a věnuje se péči o 
všechny, kdo potřebují pomoc a ochranu. Po celé 
Říši se proto nachází síť špitálů, chudobinců a 
sirotčinců spravovaných řádem, kde jsou služby 
potřebným poskytovány zdarma. Všichni členové 
řádu se snaží vést příkladný život a inspirovat tak 
své okolí k následování vyšších etických principů. 

 

Regule řádových rytířů 
 
„Stricta disciplina vivendi nulla molestia est.“ 
- Fra. Silvius Cladian 
 
Paladini se dají popsat jako kněží válečníci. 

Bílé roucho, které nosí přes běžný oděv i zbroj, 
symbolizuje jejich vnitřní čistotu, ke které se 
zavázali sliby osobní chudoby, pokory a 
poslušnosti. Žijí pospolitým životem, jedí ve 
společném refektáři a pravidelně se účastní všech 
bohoslužeb a půstů, s výjimkou doby, kdy se 
kvůli povinnostem zdržují mimo državy řádu. 
Tehdy stačí jen odříkávat sérii modliteb. Všichni 
rytíři rovněž každoročně několik týdnů slouží 
potřebným ve špitále či chudobinci. Mimoto je 
zvykem odevzdávat desetinu svých příjmů řádu, 
oblékat se zdrženlivě a stravovat se střídmě. 

Morální kodex správného rytířského chování je 
velice komplexní a kromě teoretické výuky v 
seminářích si jej každý novic osvojuje ještě v praxi 
jako armiger během služby u některého z již 
stávajících rytířů. Ve stručnosti by se regule 
paladinů daly vyjádřit pojmy zdvořilost, 
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upřímnost, odvaha, čestnost, pokora, cudnost a 
milosrdenství. Od rytíře se vyžaduje kromě 
dodržování etikety a mravů přísné sebeovládání, 
respekt k pocitům ostatních i takt a laskavost jak v 
činech tak mluvě. Paladin nesmí nikdy vědomě 
vyslovit lež, ačkoli může odmítnout odpovědět či 
odpovědět jen částečně. A jednou dané slovo je 
nutno dodržet za všech okolností. Oddanost 
poslání a závazkům u paladina převažuje nad 
strachem z protivenství, bolesti či smrti. Také 
proto nemůže rytíř opustit bojiště, dokud na něm 
ještě setrvává některý z jeho spolubojovníků. 
Nesmí rovněž dopustit, aby jeho skutky či naopak 
nečinnost přivodily utrpení nevinnému. Jakkoli 
může paladinova odvaha v boji a nasazení v 
pomoci potřebným vzbuzovat vděk, měl by se 
vyvarovat pýchy, o svých činech mluvit skromně 
a největší odměnou by mu měl být sám pocit z 
dobře vykonané povinnosti. A přestože rytíři 
skládají slib cudnosti, je jim dovolen sňatek, ale 
bývá to až po několika letech služby v řádu, kdy 
starší rytíři nastoupí na místo učitelů přijatých 
noviců. 

Je zřejmé, že ačkoli se paladini těší vysoké míře 
prestiže, jejich život podřizovaný ušlechtilým 
morálním nařízením není v cynickém, lhostejném 
a sobeckém světě nijak lehký. Možná proto jsou 
tak obdivováni, že jsou schopni následovat ideály, 
které sice mohou být vznešené, ale nikdo jiný by 
nebyl ochoten se jimi řídit. 

Každý řádový rytíř se při svém pasování 
zavazuje přísahou věrnosti a poslušnosti Triině 
církvi a vladaři Impéria. U imperiální moci je tato 
poslušnost často jen de iure, protože de facto jsou 
oddáni myšlence Dobra a „zlatého věku“ Impéria, 
s níž se imperátorova vůle nemusí vždy nezbytně 
shodovat. Několikrát se proto řád dostal do sporu 
s imperátorovou mocí a jednou tento konflikt 
málem vyústil až v zánik řádu. 

Povinnosti vůči vládě spočívají v armádní 
službě, ochraně hranic Impéria řádem 
spravovanými pevnostmi či reprezentaci dvora na 
rytířských kláních. Církevní edikty vyžadují od 
řádových rytířů striktní dodržování 
náboženských ceremonií a slavností, mezi jinými 
to jsou účast na mších, držení půstů, o svatých 
dnech boj pouze v sebeobraně. Od všech členů 
řádu je vyžadována každodenní modlitba, ráno 
jako první věc po procitnutí a večer poslední věc 
před ulehnutím na lože. A ač paladini postrádají 
kněžské svěcení, v nepřítomnosti kněze je jim 
dovoleno zastoupit jej při církevních obřadech. 
Rytíř řádu u lože umírajícího bývá vnímán jako 
symbolický doprovod na poslední cestě. Při 
narození dítěte působí jako ochránce před zlými 
duchy, kteří by je mohli ohrožovat. 

Svou oddanost víře a Impériu dávají najevo 
Triiným symbolem na štítě, černým havranem na 

zlatém půlkotouči v bílém poli. Kromě těchto stále 
platných závazků může být kterýkoli paladin 
kdykoli pověřen zástupcem církve či státu misí, 
kterou může představovat doprovod poselstva do 
vzdálených končin, a paladin je povinován jejím 
vyplněním, přestože to může narušit jeho osobní 
záměry. Obecně by se řádoví rytíři měli snažit bez 
ohledu na vlastní osobu pomoci všem, kdo by 
jejich asistenci mohli potřebovat. 

Stejně jako jsou tyto regule a nařízení přísná a 
náročná, jsou přísné i tresty za jejich porušení. 
Podle míry závažnosti prohřešků mohou mít 
tresty podobu od veřejné omluvy, 
několikadenního půstu a modliteb, přes pokání 
určené Triiným knězem (příkladem může být 
pouť naboso na svaté místo) až po ztrátu boží 
milosti a potupné vyloučení z řádu. To bývá 
veřejné a provinilec se proto kvůli hanbě a 
pohrdání, které jej pronásledují, obvykle vydává 
do dobrovolného vyhnanství mimo državy a vliv 
Říše. 

 

Rituál pasování paladina 
 
„Iterum nata sum. Et fratrem germanum cepi.“ 
- Sor. Patricia Alvita 
 
Když je po letech, která strávil jako armiger, 

doporučen svým mentorem k pasování, nastává v 
životě mladého rytíře významná chvíle. Nejprve 
stráví o samotě v Triině chrámu v Tireře dva dny 
jen o chlebu a vodě rozjímáním a modlitbami. 
Poté je za úsvitu vyveden do hlavní lodě, kde je za 
přítomnosti představených řádu, církve a státu 
odsloužena mše, na jejímž konci přijímaný 
poklekne před hodnostáři a odříká přísahu. 
Zástupce církve jej pak oblékne v bílé roucho, 
symbol čistoty, se kterou vstupuje do nového 
života, a do ruky mu vloží štít, který symbolizuje 
víru, která jej zaštítí od všeho zlého. Poté 
předstoupí zástupce státu, poklepe jej obřadním 
mečem a pak mu připne pochvu s mečem, 
symbolizujícím jeho službu Impériu a nezvratné 
rozhodnutí bojovat se zlem. Nakonec mu velmistr 
řádu nasadí přílbu, která značí odhodlání kráčet 
přímo po cestě ctnosti a chránit ty, kteří to 
potřebují. Poté vyjde před chrám, kde nasedne na 
koně a v doprovodu šesti starších paladinů 
(symbolika odkazující na sedm rytířů, kteří stáli u 
zrodu řádu) projíždí za jásotu davu ulicemi 
Tirera. Den pasování nového paladina je v Tireru 
svátkem a vrcholí večerní slavností s hostinou, 
zpěvem a tanci. Armigera podstupuje rituál ve 
stejnou dobu jako její mentor a jede pak v 
průvodu městem vedle něj v doprovodu pěti 
rytířů. 
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Slova přísahy paladina 
 
„Meum dictum, mea fidelitas, mea vita.“ 
- Fra. Querellius Maccius 
 
Přesné znění přísahy se pro jednotlivé vrstvy 

řádu vzhledem k nárokům mírně liší, ale v 
hlavních bodech, jimiž jsou služba impériu a 
církvi, je shodné. Příslušníci rytířské vrstvy 
skládají přísahy dvě. První, když se stávají 
armigerem, a tu skládají velmistrovi řádu. Druhá, 
jejíž znění je uvedeno níže, je součástí ceremonie 
pasování a paladin ji skládá veřejně nejen 
velmistrovi ale i zástupci církve a státu. 

 
Já, ###, v tento slavnostní den 

slibuji na svou čest být poslušen ideálů Creetského 
impéria, 

reprezentovaného Jeho nejvyšší jasností velekrálem 
a imperátorem, 

jediným vládcem Creetu, ###, a Svaté církve Trii 
Vítězné. 

Nadto se zavazuji ctít posvátné regule 
Nejvznešenějšího řádu Věčného impéria 

a veškeré edikty mého imperátora a mé církve. 
A slibuji ctít odkaz a památku všech bratrů, 
členů Nejvznešenějšího řádu Věčného impéria, 

kteří zasvětili své životy tomuto ušlechtilému cíli. 
Skládám tuto přísahu o svobodné vůli, 

bez nátlaku či očekávání osobních výhod. 

Z historie řádu 
 
„Tempora praeterita speculum nostrum sunt.“ 
- Fra. Eligius Labrencis, řádový kronikář 
 
363 po Zl. – Bylo to během strašlivého šílenství 

Krvavých let, skupina uprchlíků, mezi nimi i ženy 
a děti, byla napadena uctívači Chaose sotva na 
dohled městských hradeb. Snažili se bránit, ale 
masakr byl nevyhnutelný. V ten moment vyrazil 
od města osamělý jezdec, mladý rytíř jménem 
Cornelius. Zapojil se do boje a zaměstnával 
chaotiky, aby tak umožnil poutníkům útěk do 
bezpečí města. A ač stál proti mnohonásobné 
přesile, neustoupil, až byl nakonec stržen z koně a 
zabit. Přesto jeho obětování přineslo uprchlíkům 
dostatek času na záchranu. 

423 po Zl. – Crusson po neúspěchu v dobývání 
Corvanu opět zkoušel štěstí s nájezdy na hranice 
Říše. Odražením jednoho z těchto výpadů byly 
pověřeny jednotky pod velením Fra. Aleria Nepa. 
Ten, po přechodu řeky, kde mělo dojít ke střetu s 
crussonskými vojsky, nařídil zničit most, aby tak 
zabránil legiím pod svým velením byť i v 
pomyšlení na ústup či v případě jejich porážky, 
aby se zabránilo postupu nepřítele. 

425 po Zl. – Tím, že imperátor Athinus II. 
udělil Konkláve čarodějů ostrov Auguria, vznikl 
první vážný konflikt mezi imperátorem a řádem, 
kterému se nemohlo líbit zmenšování území Říše, 

ilustrátor neznámý 
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navíc naprosto bezdůvodné. Možná že i tento 
postoj řádu dodal odvahu Říšským mágům k 
tomu, aby zorganizovali převrat. S krutým 
vražděním se ale řád nemohl ztotožnit, a tak 
Athinovi pomohl utéci právě na Augurii. Po jeho 
návratu na trůn nastaly další čistky a mnoho jejich 
obětí opět nalezlo azyl za zdmi řádu. 

431 po Zl. – Když po Athinově smrti začaly o 
moc soupeřit rody Atticus a Nasica, řád se 
nepostavil na žádnou stranu a snažil se konflikt 
urovnat v zájmu stability Říše. Když však do hry 
vstoupili vrazi rodu Nasica, řád se otevřeně 
postavil na stranu rodu Atticus. Na změnu 
rovnováhy sil bylo již pozdě a navíc byl velmistr 
řádu, Fra. Illarius Pluvius, zavražděn a když 
zanedlouho poté nastoupil na trůn nový 
imperátor, visel osud řádu na vážkách. Nový 
velmistr, Fra. Viator Rogatus, musel vynaložit 
veškeré své diplomatické umění. Byla to nakonec 
pevná podpora Triiny církve, díky níž byl řád 
zachráněn, jeho sídlo bylo ale přeloženo z Heliory 
do Tirera. 

462 po Zl. – Poté co byl Creet zpustošen 
zemětřesením, bylo nutno odstranit škody a 
zmírnit utrpení obětí. Několik následných měsíců 
představovalo proto pro řád období horečné 
činnosti. Po tuto dobu byly zapomenuty i staré 
sváry a řád organizoval pomoc i do okolních 
zemí, převážně pak do táborů Seveřanů, které 
zemětřesení zasáhlo obzvláště krutě. 

489 po Zl. – Začalo opět sílit nebezpečí 
představované stoupenci Chaose v Crussonu a 
Říše zostřila obranu na hranicích, což doprovázely 
i výpady na území Crussonu. Jednotka pod 
vedením mladého paladina Fra. Morina Annaea 
narazila na nepřítele, který se ale vyhýbal 
přímému střetu. Místo toho kroužil na koních 
kolem a ostřeloval pochodující vojáky. Těžce 
oděným jezdcům ani legionářům nemohli příliš 
uškodit, což ani nebylo jejich cílem. Vojáci Říše 
totiž strádali v horku pouště a spršky šípů tak více 
než na tělo měly vliv na morálku. Fra. Morinus 
nakonec ztratil trpělivost a oddělil se s jezdci od 
pěšáků k pronásledování nepřátel. Legionáři 
vyrazili také tím směrem a nakonec narazili na to, 
co zbylo z jízdy poté, co byla Crussoňany 
zmasakrována. Neuvážené jednání Fra. Morina 
Annaea slouží jako odstrašující příklad novicům, 
že odvahu a odhodlání nelze zaměňovat s 
bezhlavostí a neopatrností. 

Řád růže 
 
„Je posláním tohoto rytířského řádu zachovat 

Atlantské království, za jakoukoliv cenu. I za cenu 
nejvyšší!“ 

- Z výnosu krále Justiniana I., prvního krále 
atlantského 

 

Poslání 
Kdysi dávno existovala skupina zvaná Rytíři 

růže. Tato organizace byla založena v roce 302 
takzvaným Modrým ediktem prvního atlantského 
krále Justiniana Rudovouse. Tento edikt také 
stanovuje poslání a postavení rytířů Růže. Ve 
stručnosti jsou to tyto: 

- rytíři Růže jsou postaveni výše než prostý lid, 
mohou žádat jeho služby kdekoliv a kdykoliv. 

- rytíři Růže jsou svobodnými pány, kterým 
přináleží právo jezdit na koni a nosit zbraň. 

- rytíři Růže jsou podřízeni toliko králi a pouze 
ten smí soudit jejich činy, kdokoliv jiný se pokusí 
jim bránit, propadá hrdlem. 

- rytíři Růže jsou povinni vyhledávat všechny 
hrozby království a zavčasu je zničit, a to za 
jakoukoliv cenu. 

- posláním rytířů růže je zachovat království 
Atlantské celistvé a svobodné. 

Historie Řádu 
V roce 302, když Justinian Rudovous Řád 

založil, jmenoval do jeho čela tři mistry, kteří měli 
stanovit základ tří aspektů výcviku budoucích 
rytířů. Byl to sir Tulius, Justinianův mistr šermíř, 
Anather Veliký, mistr magických umění a bratr 
Thomasso, veliký učenec a zvěstovatel Regovy 
víry. 

Tito tři vybírali do řad budoucího Řádu 
schopné muže a cvičili je ve víře, umění 
šermířském, magickém a diplomatickém. Výcvik 
probíhal zpočátku na královském dvoře, ale 
posléze věnoval spokojený král rytířům svůj 
lovecký hrádek daleko od civilizace až pod 
vrcholy Pásového pohoří. Během dvaceti let se 
rytíři stali silou, se kterou bylo třeba počítat. 
Mnoho z nich putovalo krajem a ochraňovalo 
prostý lid před nebezpečím, které stále číhá v 
hloubi lesů i za humny chalup. Sloužili i jako 
diplomaté (a mnohdy též zvědové) u dvorů 
ostatních vládců a vlivných příslušníků nobility. 
Jejich skutečná síla je však použita až ve válce v 
Crussonu, kdy jejich malá jízdní jednotka často 
decimuje zadní voje nepřítele a narušuje systém 
zásobování. 

Naneštěstí nedlouho poté přichází jedno z 
nejtěžších období v historii Řádu. V roce 335 po 
Zl. usedá na trůn Justinian II. Šílený a záhy se 
rozpoutá jeho hrůzovláda. Nejistý si svým 
vlastním trůnem se pokusí zničit všechny byť 
domnělé hrozby a rytíři Růže mu padnou za oběť 
jako první. Královská armáda smete hrádek 
jediným úderem. Rytíři růže se rozprchnou po 
kraji, často nacházejí útočiště na dvorech nobility, 
která sice vůči králi reptá, ale zdráhá se vystoupit 
proti němu otevřeně. 
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Nyní nastává onen rozhodující okamžik 
výkladu poslání rytířů Růže. Jelikož je bezpečnost 
království ohrožována jeho vlastním vladařem a 
posláním rytířů není podporovat krále, ale udržet 
království celistvé, učiní tak. Na straně nobility, 
která v obavách o vlastní krky vytáhne do pole, 
rozhodnou v krvavé bitvě o příštím osudu 
Atlantského království. Na jeho místě vzniká 
volné sdružení tribunských státečků, které je však 
zcela proti mysli rytířů, a ti se nadobro rozcházejí 
s Velkou radou, která se takto ustavila. Jejich 
původní poslání s koncem království zaniká, ale 
členové Řádu nechtějí zničit tuto tradici. 

Ustává také jejich příjem z královské pokladny 
a tak hrozí, že řád dočista zanikne. Naštěstí se 
corvanský tribun a také hlava mocné obchodní 
organizace rozhodne, že vojenskou sílu by mohl 
potřebovat, a vyhradí rytířům část pevnosti. 
V průběhu let tak řád plně sroste s mocenskou 
strukturou zdejšího kraje, rytíři se stávají veliteli 
pevnostní posádky a z jejich čela volený velmistr i 
corvanským tribunem. Mění se také jejich 
praktiky. Ty tam jsou rytířské ideály, čest a 
spravedlnost. Řád používá všechny zbraně, které 
jsou dostupné a dají se použít, a to pro dobro 
Corvanu i Spojenectví, pokud tyto dvě věci nejsou 
v rozporu. To vše vyjde najevo za vlády Lucase 
deArney. V jeho době čítal řád asi tisíc rytířů a 
mnoho tovaryšů i noviců. Jenže crussonské 
armády sevřely zemi do kleští a rytířům je pro 
jejich pověst dána důvěra, aby změnili temný 
osud země. 

Naneštěstí ambice Lucase deArney směřují 
k atlantskému trůnu, a tak se zaprodá do služeb 
Nesmrtelného proroka. Výměnou za jeho 
podporu mu ponechává Meance a rozhodne se 
dobýt ostatní části Spojenectví. Agenti Řádu 
číhající dlouhá léta v záloze, na jeho pokyn 
zabíjejí, zatímco vojska táhnou nikoliv na pomoc 
plundrovanému východu, ale dobývat Atlanteu. 
Lucas trpí šílenými záchvaty podezřívavosti a 
začíná popravovat vlastní velitele, protože se 
domnívá, že proti němu chystají spiknutí. Ti ho 
ve strachu o vlastní životy raději sesadí a 
stáhnou se do Corvanu. Jenže škoda už je 
napáchána a po pádu města roku 410 již není 
šance Meance zachránit. Tribuni ostatních zemí 
Spojenectví zuří, ale přímého útoku proti Řádu 
se neodváží. Od té doby panuje mezi Corvanem 
a ostatními tichý svár. Nikdy se neprojevil 
navenek, ale hornatá země na hranicích tří států 
zůstala osamocena. 

Řád se uzavřel v pevnosti a nikdo nemá 
tušení, co jeho mistři chystají. Bývalý tribun 
Corvanu se zasedání Rady Spojenectví 
nezúčastnil ani jedenkrát a ani ten současný se 
na ní neobjevuje příliš často. Všichni ale vědí, že 
rytířů bude třeba, protože další válka se blíží a 

jedině mocné pevnosti na hranicích mohou zemi 
ochránit před neodvratnou zkázou. 

Organizace rytířů 
Rytíři Růže platili po staletí za mocný spolek 

schopný měnit běh dějin a dodnes je mnozí 
považují za ochránce Spojenectví. Jejich současné 
poslání není tak jasné. Slouží svým vlastním cílům 
a plánům jednajíce ve jménu Rega, ale velmi často 
volí svoje vlastní cesty, jak nastalé situace řešit. 
Toto jejich vlastní zájmy sledující chování 
nevzbuzuje důvěru obyvatel a mnoho lidí je 
přesvědčeno, že se jejich skutky neslučují 
s posláním rytířů. 

Řád má svoji velmi přísnou hierarchii, 
odpovídající úrovni schopností, vědění a mystérii, 
která byla jeho členům odhalena. Na nejnižším 
stupni hierarchie stojí novici, čerstvě přijatí 
členové Řádu, kteří procházejí tvrdým výcvikem 
ve všech uměních členů řádu. Musí ovládnout boj 
se zbraněmi, seznámit se s historií a zvládnout 
jazyky. Naučí se základy magie a skrze 
náboženské mystérium k nim sestoupí Regus, aby 
je vedl na jejich cestě. 

Když je výcvik novice dokončen, stává se 
tovaryšem, který doprovází rytíře na cestách a 
pomáhá mu v jeho poslání. Po určité době, kdy 
jeho představený usoudí, že už je toho hoden, je i 
on pasován na rytíře. Starší rytíři se stávají mistry, 
zůstávají v pevnosti, dohlížejí na výcvik noviců a 
rozhodují o dalším směřování Řádu. Ze svého 
středu si volí velmistra, který se stává corvanským 
tribunem a reprezentuje Řád růže navenek. 

ilustrátor neznámý 
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Volání vln 
Není tomu tak dávno, co do Telonu připlula 

karavela, v jejímž boku zela díra zhruba velikosti 
dospělého člověka. Naštěstí to bylo nad čarou 
ponoru a námořníci to přetáhli plachtou. Podle 
toho, co pak povídali v přístavních krčmách, se 
prý o loď otřel vorvaň. Ti se sice tady na jihu 
vyskytují jen vzácně, ale žádné jiné vysvětlení pro 
to nemám. Ale rozhodně to není jediné nebezpečí, 
které na moři číhá. 

 
V nepřízni počasí se teprve projeví ta pravá 

moudrost. 
- námořnické přísloví 

POČASÍ 
Většina námořníků se shodne, že jejich 

největším nepřítelem je počasí. Nikdy ale nejsou 
zajedno, co je nejhorší. Někteří říkají, že přímo 
vražedná je plavba Ledovým oceánem v zimě, 
kdy na lanech mrznou kapky vody a prudkým 
severním vichrem hnaný sníh bičuje i tak kluzkou 
palubu. Hlídka v ráhnoví vyhlíží ledovce, ale 
v husté mléčně bílé mlze spatří stěží figuru na 
přídi lodi. 

Jiní láteří na letní bouře, které se s oblibou 
prohánějí zvlášť v okolí Ridellských ostrovů. Vítr 
tady dosahuje neuvěřitelných rychlostí, takže se 
trhají plachty, které nikdo nestihl včas skasat, a 
obrovské vlny často loď i převrhnou. 

Zase jiní mají za to, že nejhorší je bezvětří. 
Splihlé plachty visí bez pohybu ze stožárů a 
unavená posádka se skrývá před nesnesitelným a 
spalujícím vedrem poledního slunce. V takové 
chvíli je každá plachetnice snadnou kořistí 
pirátské galéry, pokud se objeví poblíž. Když 
nemá kapitán na palubě mocného čaroděje, který 
dokáže ovládnout počasí, sotva může doufat, že 
se situace brzy změní. Bezvětří v Oceánu 
ztracených duší trvá v dusných letních dnech 
často celé týdny, načež je obvykle vystřídá 
strašlivá průtrž mračen. 

TVOROVÉ Z HLUBIN 
O nebezpečenstvích číhajících pod hladinou se 

traduje spousta strašidelných historek. Nikdy si 
nemůžete být jisti, zda to, co námořníci vyprávějí, 
je pokus jak získat zdarma další žejdlík piva, nebo 
skutečnost. Přesto se však zdá, že alespoň něco 
z toho se musí zakládat na pravdě. 

Kdysi dávno přivezla do Ridellu loď obrovské 
chapadlo (snad pozůstatek kalamara nebo 
chobotnice), které námořníci v boji o záchranu 
lodi usekli. Dodnes jej rozporcované uchovávají 
naloženo v láku kdesi v archivech Ridellské 
univerzity. Historky o obřích chobotnicích 
napadajících lodě se neshodnou v tom, zda se 
snaží stáhnout pod hladinu celou loď, nebo zda 
na palubě jen loví členy posádky. Přihodily se 
však i případy, kdy se kalamar pokusil loď 
chapadly rozdrtit. 

Obdobně nebezpečné mohou být i různé 
druhy velryb. Obvykle lodi sami nenapadají, ale 
pokud je pronásledují velrybáři, nebo když do 
nich loď nechtěně najede, může se to námořníkům 
zle nevyplatit. Každoročně se u Velrybích ostrovů 
ztrácí jedna nebo dvě plavidla. 

Občas se vynoří zprávy o ostrůvcích, na 
kterých se někteří členové posádky vylodili, jen 
aby se ukázalo, že jde o krunýř velké želvy, která 
se krátce nato potopila. Je až s podivem, kolik 
námořníků neumí plavat, a tak mají tato 
„vylodění“ často za následek ztrátu části mužstva. 

Námořníci, zvláště ti plavící se severní trasou 
z Mirabilis do Svobodného moře, se nezřídka 
zmiňují o spatření vodních víl, tvorů, kteří jsou 
napůl ženami a napůl rybami. Spíše je však na 
příliš dlouhé plavbě už opustil rozum. 

 
Osud může odejmout bohatství, nikoliv však 

odvahu. 
- záznam z deníku plavidla, jehož posádka pomřela 

v bezvětří hlady 
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HLAD A NEMOCI 
Asi před dvěma staletími dorazila 

k delferskému přístavu loď. Na její palubě nebyl 
nikdo živý a chudí rybáři z přístavu se ji jali 
prohledávat v naději na rychlé zbohatnutí. Dříve 
než se přístavní stráži podařilo zasáhnout, byla 
polovina jejího vzácného nákladu pryč. Co bylo 
však horší - na pevninu se dostal i jeden 
neviditelný pasažér. Mor. Jenom velmi nevybíravé 
praktiky správy města zabránily jeho rozšíření. 

Lodě představují smrtelné pasti, poněvadž 
před chorobou není kam uniknout. Pokud se na 
palubu dostane jediná nakažená osoba, onemocní 
nakonec všichni. Neplatí to jenom pro mor, zcela 
běžně se na lodích šíří i další obávané nemoci od 
tyfu a úplavice přes choleru a šarlatovou smrt až 
k obávaným neštovicím a černému kašli. 

K typickým chorobám dlouhých plaveb patří 
také kurděje, při nichž námořníkům krvácejí a 
otékají dásně a vypadávají zuby. I proto se kvality 
a zkušenosti námořníků často odhadují podle 
stavu chrupu. 

Více než nemocí se však námořníci obávají 
toho, že jim dojde pitná voda. Ačkoliv si jí vždy 
nabírají značnou zásobu, někteří kapitáni neradi 
plují z dohledu pobřeží, aby mohli v případě 
jejího nedostatku neprodleně přistát a nabrat 
čerstvou. Občas však bezvětří uvězní loď na 
dohled od pobřeží, a přesto příliš daleko od 
vodního zdroje. Ne všechny lodě totiž mají člun, 
díky němuž by námořníci mohli dosáhnout břehu. 

Podobě tragické následky může mít i 
nedostatek jídla. I když lodě bývají štědře 
zásobeny soleným masem a suchary, někdy se 
stává, že se maso přesto zkazí a suchary sežerou 
mouční červi. Je známo, že v několika případech 
se posádky lodí dokonce uchýlily ke kanibalismu. 

PIRÁTI A KORZÁŘI 
Aby nebezpečí číhajících na statečné 

námořníky nebylo málo, je zde vždy ještě riziko 
napadení jinou lodí. V dobách válek se obchodní 
plavidla nepřátelského státu stávají často kořistí 
válečných lodí protivníka. 

Ale ani v dobách mírových není na moři příliš 
bezpečno. Mercanta, největší obchodní spolek 
Creetu, se nikdy nesmířila se ztrátou Meance. Její 
obchodně-válečná plavidla napadají crussonské 
lodě a po vyloupení je potápějí. Tím se odlišují od 
klasických pirátů, kteří dávají přednost tomu, loď 
pouze obrat o zboží. Pokud totiž posádka ví, že jí 
nehrozí smrt, pakliže se vzdá, k boji obvykle ani 
nedojde. 

Ačkoliv se největší doupata pirátů se nacházejí 
na ostrovech Svobodného moře, neznamená to, že 
by byly ostatní části Creetu pirátských přepadů 
ušetřeny. I Bouřné moře má svoje bandity, kteří se 
skrývají na Kosatkách nebo možná na Longijských 
ostrovech. 

Oproti představám suchozemců piráti 
obchodní lidi zřídkakdy pronásledují. Obvykle 
buď číhají v úkrytu za nějakým ostrovem či 
mysem nebo se blíží ze směru proti 
vyhlédnutému obchodnímu plavidlu. Často 
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předstírají, že jsou také obchodní nebo vojenskou 
lodí spřátelené mocnosti až do chvíle, kdy je příliš 
pozdě na únik či manévrování. Pokud vůbec 
dojde k boji, bývá obvykle pouze symbolický. 

Právě proto, aby je piráti takto nepřekvapili, se 
kapitáni obchodních lodí snaží svoji trasu i cenu 
nákladu utajit. Ne vždy se to však podaří a ne 
vždy je to možné. Některé oblasti, zvláště pak 
průlivy, značně omezují možnosti výběru trasy a 
právě tam mají ve zvyku číhat piráti. 

Přestože se všechny státy Creetu pokoušejí 
proti pirátství bojovat, příliš se jim to nedaří. 
Ačkoliv tresty jsou obvykle velmi vysoké, stát se 
pirátem představuje stále velké lákadlo. 

NÁMOŘNÍ BOJ 
Nezměrné bohatství, které se plaví po mořích, 

přitahuje vždy nežádoucí pozornost. V časech 
války a nezřídka i v dobách mírových jsou 
obchodní plavidla napadána hlídkovými loděmi 
znepřátelených států, nemluvě o nejrůznějších 
banditech, kteří založili svou existenci právě na 
tomto druhu kriminality. Tento stav vede k tomu, 
že zatímco na hranicích vládne poměrně klidná 
situace, na moři se válka vede takřka neustále. 

V dobách bojů o Svobodné moře křižovaly 
oceány stovky válečných plavidel. Dnes už je 
situace jiná. Stavět, vystrojovat a udržovat tolik 
válečných lodí značně zatěžuje státní pokladny. 
Vládci se museli smířit s jistými ztrátami 
z obchodu a kupci si nyní vypomáhají, jak mohou. 
Prvním krokem lstivého souboje mezi lovcem a 

kořistí hraje utajení. Pokud se podaří udržet 
v tajnosti datum vyplutí a cíl plavby, stejně jako 
cíl cesty, je napůl vyhráno. Proto často ani 
posádka netuší, kdy a kam loď míří, a je najímána 
až na poslední chvíli. 

Jestliže již dojde ke střetu, nemívá obchodní 
plavidlo obvykle šanci. Pirátské a válečné lodi 
jsou štíhlejší a tudíž rychlejší, navíc obvykle 
poháněné nejen plachtami, ale také vesly. 
Dostižené kupecké plavidlo se pak obvykle brání 
spíše jen symbolicky. 

Jiná situace nastává, pokud dojde ke střetu 
dvou bojových lodí. Pakliže jedno z plavidel 
netouží po bitvě, nastává často únavné 
pronásledování, které mnohdy končí naprostým 
vyčerpáním veslařů. Čas od času však lodi změří 
své síly. Vesly poháněné dromony nesou kromě 
početné vojenské jednotky o síle až dvou set mužů 
řadu různých zbraní. 

Zvláště imperiální námořnictvo věnovalo 
spoustu energie tvorbě řady důmyslných zbraní. 
Balisty a katapulty vrhající šípy, železné kule nebo 
koše s hořícím asfaltem jsou právem obávané, ale 
nejstrašlivější je Solarisův oheň, látka vyrobená 
z tajných přísad, která hoří i na vodě a není 
nikterak snadné ji uhasit. Dosah měchy 
poháněných trubek se Solarisovým ohněm je sice 
velmi omezený, ale nikoliv bezdůvodně vzbuzuje 
v nepřátelích Impéria děs. 

Další oblíbená taktika galér a dromon spočívá 
v proražení trupu lodi nepřítele bodcem 
upevněným na přídi lodě. Přesto však nemají 
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Latinové boj na moři nikterak v oblibě a snaží se 
jej maximálně připodobnit boji na souši. I proto je 
řada válečných plavidel Impéria a Spojenectví 
opatřena na přídi zvláštním můstkem se železným 
ostnem, otáčejícím se kolem stěžně, který slouží 
k zahákování nepřátelské lodi. Námořníci jej 
nazývají corvus (havran) podle zašpičatělého 
ostnu připomínajícího zobák. Po něm mohou 
přejít na palubu nepřítele pěchotní sbory a pak 
nastává krvavá řež. 

STAVBA LODÍ 
Dnes už se asi nedozvíme, jak vypadala 

plavidla, kterými do zemí Creetu připluli první 
osadníci. Podle jedněch to byly veslice podobné 
galérám, ale s mnoha řadami vesel nad sebou. Jiní 
mají za to, že to byly prosté velké čluny 
s rozložitou čtvercovou ústřední plachtou. Ať tak 
či onak, základní rysy stavby lodí se uchovaly 
dodnes. 

Suchozemská krysa by řekla, že loď se skládá z 
trupu, stěžňů, plachet a lan, a v podstatě by měla 
pravdu, i když by to žádný mořský vlk otevřeně 
nepřipustil. Trup se v námořnické hantýrce 
nazývá lodní těleso a stěžňům, ráhnům, lanům a 
plachtám se dohromady říká takeláž. 

Námořníci reagují poměrně prudce, když 
někdo označuje přední část trupu jako předek. 
Správně jde o příď, stejně jako hovoříme o zádi, 
levoboku a pravoboku. 

Pokud jste někdy pozorovali stavbu 
plachetnice, víte, že její břicho připomíná tak 
trochu lidskou kostru. Jen místo páteře má kýl, na 
který navazuje vpředu čelen, mnohdy trčící z lodi 
dál, než doplivne lodní kuchař. 

Na kýl jsou příčně připevněná žebra, díky 
nimž loď ve stavbě skutečně vypadá jako lidská 
kostra. Ale říct to nějakému staviteli lodí nahlas, 
svěří vás do vybrané péče jednoho z přístavních 
dělníků. Na žebra se pak přibíjí obšívka lodi, a 

aby do ní neteklo, utěsňují se spáry mezi jejími 
prkny koudelí zalitou smolou. 

Pak jsou tu nástavby, pokračování lodních 
boků, vytvářející nad zádí a občas i přídí 
přístřešky, v nichž bydlí cestující a velitel lodi. 
Prostí námořníci musí pochopitelně přebývat v 
zatuchlém a temném podpalubí, kde často 
pobíhají krysy. Ne suchozemské, ale ty malé 
chlupaté, které se občas stávají vylepšením 
lodního jídelníčku. 

Jak je známo dokonce i suchozemci, lodě se 
staví ze dřeva. Nejlepší je dub nebo borovice, 
případně jedle, a stěžně se většinou tesají z dobře 
rostlých smrků. Trupy imperiálních válečných 
veslic jsou občas pobité tenkou vrstvou železa, 
aby vydržely útok taranem, ale o to rychleji jdou 
ke dnu, když se do lodi dostane voda. 

Co se takeláže týče, ta je tvořena několika 
stěžni, mezi než se počítá i vpředu vystupující 
čelen. Její pohyblivou složku tvoří ráhna, na 
kterých jsou svou horní hranou uchycené plachty. 
Spodní rohy plachet se uchycují buď na ráhno 
pod nimi nebo na palubní úvazníky, pokud se 
jedná o nejspodnější plachty. Co suchozemské 
krysy většinou nevědí je, že ráhna jsou uprostřed 
ke stěžňům zavěšena tak, aby se jimi dalo otáčet 
nebo je vytahovat a stahovat. 

Základní plachty se dělí jednak podle tvaru na 
trojcípé (nebo nesprávně latinské, i když 
Crussoňané je používají zrovna tak) a čtyřcípé. 
Podle zavěšení potom na ráhnové (zavěšené na 
normálních ráhnech, připevněných příčně ke 
stěžni), tyčové neboli vratiplachty (které jsou 
jednoduší na obsluhu a odebírají plachtám před 
nimi méně větru) a stěhové, které jsou upevněné 
na stězích (lanech vedoucích od prvního stěžně k 
čelenu). A to je všechno, co taková suchozemská 
krysa jako ty, potřebuje pro první plavbu vědět. 
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TYPY LODÍ 
Říká se, že co loď - to originál a v podstatě je to 

i pravda. Byť by ji i stavěl stejný mistr, je každé 
plavidlo něčím odlišné a něčím specifické. Přesto 
se však lodě dělí do několika základních typů 
podle více méně osvědčených konstrukcí a 
stavitelských škol. 

Dau 
Dau je souhrnné říšské označení pro velkou 

rodinu různých typů crussonských lodí, 
vyznačujících se určitými společnými znaky. Dau 
je ve skutečnosti zkomolené crussonské slovo pro 
plachetnici. Společným znakem všech dau je 
dlouhý přední vaz, vystupující velmi šikmo z 
poměrně krátkého kýlu. Podobně bývá na 
některých dau i zadní vaz. Tento tvar trupu 
zvyšuje manévrovatelnost lodi. Na jednotlivých 
dau se používají trapézové plachty připevněné na 
dlouhých, ze dvou částí spojených a šikmo 
zavěšených ráhnech. Hlavní stěžen bývá 
nakloněný dopředu a nese větší plachtu, zatímco 
zadní, menší stěžeň vychází ze záďové nástavby. 
Plachty bývají záplatované – v bouřce je totiž 
třeba buď zmenšit plochu plachet a nebo, což je 
jednodušší, dovolit, aby se roztrhaly na cáry a tak 
se zabránilo převržení lodi. 

Mezi největší dau patří baghala, dvoj až 
trojstěžňová obchodní loď s nosností od 150 do 
400 tun. Jejím charakteristickým rysem je 
zrcadlová záď a vůbec zvýšená celá zadní 
polovina paluby. Ghanije je menší loď s nosností 
od 70 do 200 tun. Je oblíbenou pirátskou a 
válečnou lodí se dvěma stěžni. Nejrozšířenějším 
typem jsou však sambuky a bumy. Sambuky jsou 
menší lodě připomínající atlantské karavely, 
jejichž nosnost nepřesahuje 80 tun, bumy jsou 
větší a jejich charakteristickým znakem je 
prodloužený přední vaz a na něj navazující čelen, 
na němž je uchycena stěhovka. Menší bumy se 

používají podobně jako sambuky, zaruky, khalisy, 
bedany a další malé lodě při lovu perel, jako 
přívěsné čluny při obsluze lodí v přístavech a 
podobně. 

Dromona 
Po rozpadu Věčného impéria se rozhořel 

vleklý spor o nadvládu nad Svobodným mořem. 
Boj mezi Crussonem, Věčným impériem a 
Ostrovy pánů moří. Hlavním bojovým plavidlem 
Latinů, které však v omezené míře používali a 
dodnes užívají i ostatní účastníci sporu, se stala 
dromona. (Ve Spojenectví se jí obvykle říká 
galéra.) Představuje to jednu z nejnebezpečnějších 
lodí dneška. Největší z nich mají na každé straně 
dvě řady vesel, které může dohromady 
obsluhovat až 100 veslařů, a tři stěžně s trojcípými 
(latinskými) plachtami. Menší dromony mohou 
mít jen jednu řadu vesel a jeden stěžeň nebo něco 
mezi tím. Délka dromony se pohybuje od 90 do 
150 stop a šířka od 15 do 21 stop. Podle velikosti je 
na dromoně něco mezi 50 až 80 vesly, které 
procházejí otvory v boku lodi. Na každém boku 
dromony jsou umístěna veslová kormidla. 

Předností dromony je kromě její pohyblivosti i 
úžasná nosnost, která umožňuje nalodit řadu 
vojáků, zvláště lukostřelců, ale i pěchoty. Navíc 
kýl dromony vyúsťuje v zakřivenou ostruhu, 
ukrytou pod hladinou vody, která je schopná 
prorazit trup nepřítele a za pomoci vesel vycouvat 
dostatečně rychle, aby se nepotopila i s ním. 
Hlavním trumfem imperiálních dromon je však 
velmi sofistikovaná výzbroj. Vrhací stroje, které 
dokáží chrlit na nepřítele těžké olověné kule na 
vzdálenost přesahující dostřel luku. Balisty 
vystřelující těžké šípy a klestící tak paluby 
nepřátelských lodí. A konečně, největší postrach 
všech pirátů i crussonských kapitánů – Solarisův 
oheň, prudce hořlavá substance, kterou nelze 
uhasit a která hoří i na vodě. 

ilustrátor neznámý 
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Karavela 
Karavely jsou zejména obchodními loděmi 

Spojenectví, ale pro svoje přednosti se občas 
nasazují i do boje a na průzkumné výpravy. Velmi 
oblíbené jsou mezi piráty. Mnoho prvků této dvoj- 
až trojstěžňové plachetnice se zadním kastelem je 
seveřanského nebo crussonského původu, byť 
místem jejího vzniku jsou doky Atlantského 
spojenectví. Název karavela pochází z atlantského 
označení pro dubové dřevo (karvel), z něhož se 
tyto lodě staví. Karavely jsou malé asi 60 až 75 
stop dlouhé, lehké a rychlé lodi, které se snadno 
ovládají. Jejich nosnost však nepřesahuje 100 tun. 
Obvykle mají jen jednu palubu a nástavbu na 
zádi, trup štíhlý, nízký a ostře ukončený. Hlavní 
nejvyšší stěžeň bývá obvykle vztyčen v polovině 
střední paluby, další jeden či dva stěžně na 
záďové nástavbě. Karavela mívá trojcípé plachty, 
ale existují i tzv. ráhnové karavely s čtyřcípými 
ráhnovými plachtami. 

Latinská obchodní loď 
Ačkoliv i dromona může sloužit jako obchodní 

loď, ukázalo se, že levnější, a tudíž výnosnější, je 
provoz specializovaného plavidla. Podle velikosti 
se dělí na malou a velkou. Velká latinská loď je asi 
75 stop dlouhá, 21 stop široká a stejně tak vysoká. 
Má dvě paluby, přičemž do podpalubí lze 
nakládat i skrze malý boční otvor, jenž je v 
průběhu plavby uzavřený. Tento bachratý 
plovoucí sklad má dva stěžně, oba nesoucí trojcípé 
plachty. Malá latinská loď má jen jednu palubu a 
jeden stěžeň s trojcípou plachtou. 

Latinskými loděmi se to hemží nejen v 
přístavech Impéria, ale i Spojenectví a Crussonu, 
protože tyto lodi dokonale splňují poslání, pro 
které byly vytvořeny. Pro svoji neohrabanost 
nepřipadá v úvahu jejich nasazení v boji, a pokud 
nemají doprovod, stávají se snadnou kořistí 
pirátů. Crussoňané však našli způsob, jak 
proměnit malé latinské lodi ve smrtící zbraň. V 
době, kdy hořela válka o Svobodné moře, 
napěchovali několik z nich soudky s lampovým 
olejem, kterými polili i palubu, a pak je 
nasměrovali do imperiálních vojenských přístavů. 
V poslední chvíli je pak fanatičtí vyznavači 
Jediného boha zapálili a zničili tak nejednu 
válečnou loď imperiální flotily. 

Nef 
Kombinované dopravně-válečné plavidlo 

vycházející z konstrukce seveřanských plavidel 
výrazně ovlivnilo celý vývoj lodního stavitelství. 
Nese totiž několik pro dosavadní plavidla 
netypických rysů. Název této lodě se prý 
odvozuje od latinského slova navis (tj. loď, 
protože už neměla vesla, jenom plachtu). Nef je 

velmi vysoká, bachratá loď, jejíž délka se rovná 
třem jejím šířkám. Má vysoké boky, stejný tvar 
přídě a zádi a stěžen s ráhnovou plachtou 
uprostřed lodi. Nad přední a zadní palubou nefu 
jsou umístěny bojové plošinky, postavené na 
sloupech a chráněné ohradou ve tvaru zubaté 
hradní zdi. Délka nefu se pohybuje okolo 60 stop. 

Nefy zdaleka nevyužívají jen Seveřané. Z 
prazvláštních důvodů si je oblíbili kupci Mercanty 
a několik jich užívají i piráti z Ostrovů pánů moří. 
Do jejího podpalubí se totiž vejde překvapivé 
množství kořisti. Navíc poskytují její vysoká 
paluba a bojové plošinky jednoznačnou výhodu 
při boji na krátkou vzdálenost, kdy lze nepřítele 
ostřelovat shora. 



 

ZÁVĚR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr 
Vždycky budou existovat místa, 
kam lidská noha nevkročí, 
kam nevede žádná jistá cesta, 
kde svět se s vámi zatočí. 
 
Vyberte si jedno ze sta, 
Údolí či horské úbočí, 
Až bude to pro vás stará vesta, 
Osud zas stránku otočí. 
 
Lákají-li vás však více města, 
nestačí krčit obočí, 
když budete ptát se, kdo a zač vás trestá, 
vězte, že jen vy vozu  svého jste kočí. 
 
A vždycky budou existovat místa, 
kam vaše noha nevkročí 
nespatříte nikdy všechna města 
 a všechna horská úbočí. 
 

- Neznámý lirreiský básník, 338 po Zl. 
 
Nyní můžete již bez nebezpečí vstoupit 

rovnýma nohama do zemí Creetu, bez nebezpečí, 
že by vás mohlo něco nemile překvapit. Ať už 
jako hráč nebo Vypravěč víte dost na to, abyste 
mohli vytvářet nové úchvatné příběhy, které se 
budou odvíjet na pozadí věčného střetu civilizací, 
konfliktu kultur. 

Nezapomeňte hlavně na jedno – že to jak, se 
svět jeví, záleží hlavně na úhlu pohledu. 

 
Závěr však neznamená konec, pokud jste 

dočetli až sem a nemáte tedy ve zvyku 
otevírat knihu na poslední straně, možná jste 
přesvědčeni, že už víte o Creetu úplně vše. 
Není tomu tak. Soumrak magie shrnuje 
obecné informace nutné k tomu, abyste v něm 
mohli autenticky hrát. Existují však i další 
doplňkové materiály ke Creetu, které vřele 
doporučuji také prostudovat, pokud máte 
chuť. Jsou to: 

Creet: Sláva a čest: soubor nápadů, tipů i 
triků k tvorbě a hraní postavy, vedení hry a 

vytváření dobrodružství. Obsahuje náměty na 
tažení, příklady creetských postav mnoho dalšího 
(chystáno na rok 2006). 

Creet: Mapy: soubor map od velké A3 mapy 
Creetu, přes podrobnější mapy oblastí, měst, 
budov a míst (průběžně publikováno na 
www.d20.cz). 

Creet: Dekameron: soubor bezmála dvou 
desítek povídek ze světa Creetu (chystáno na rok 
2006). 

Creet: O Fortuna: Dříve známo jako d20 Lite. 
Příběhově orientovaný systém pro hraní v Creetu 
(chystáno na rok 2007). 

Creet: Temný kontinent: první kroky po 
prapůvodním kontinentu – Terra (chystáno na rok 
2007). 

a konečně 
Creet: Přízrak války: což bude název 

skutečného campaign settingu pro Creet, pokud se 
mi ho kdy podaří dokončit. 

 
Doufám, že se vám příručka líbila a pokud se 

podle ní rozhodnete hrát, že se podělíte o svoje 
herní zážitky, svoje připomínky a nápady. 
Neváhejte, protože tím můžete přispět k dalšímu 
rozvoji tohoto světa a také interakci s lidmi, které 
byste jinak třeba nikdy v životě nepotkali. 

 
Alnag (alnag@d20.cz) 

ilustrátor neznámý 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Tato stránka je záměrně prázdná)



 
VÍTEJTE V RENESANČNÍM SVĚTĚ, 

v místě střetu rozdílných civilizací i 
životních hodnot. Odvažte se vkročit do 
místa, kde zuří vleklá válka mezi 
pohasínající magií světa víl a nastupující 
mocí lidských náboženských kultů. 

 
Konfrontujte zmar, neodpustitelnou 

zradu a všudypřítomné intriky. Zažijte 
hlubokou lásku a kypící touhu, strašlivý 
hněv i ledově chladnou nenávist čekající 
na příležitost k odplatě. Bojujte, prchejte 
a skrývejte se. Malujte oslňující portréty, 
tesejte dech beroucí sochy nebo pište 
básně, jimiž dobudete srdce kurtizán. 
Čtete v zaprášených rukopisech nebo 
bádejte nad podstatou magických bestií. 

 
To vše a ještě mnohem víc se vám nabízí na stránkách této jedinečné 

výpravné publikace, která vás zavede do hlubin CREETu. 
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