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Kapitola 1

VÍTEJTE NA

ARBOŘE

Nechť jsi jako sněžná růže, která krásu květů obětovala v prospěch silných
kořenů prorůstajících ledovec i holou skálu.
Disput Anasij Chrupok k právě narozené dívce

Železná kola nás svými zuby nezdrtí! Plamenné oči démonů nechrlí oheň
a jejich samohyby kráčí krajinou jako děti, které se učí chodit. Bohové živí
i mrtví, mágové Lantary i divokého Amaldiru, stateční vojáci severu a
jihu, východu a západu, v našich srdcích tepe Arbořina krev. V těch jejich
se jen vaří voda!
Ctěna ze Šerohradu před bitvou o Spuzku
Vítejte na kontinentu, kde lidé, trpaslíci, obři a dal‑
ší obyvatelé žili v relativní harmonii do doby, než sem
portálem mezi dvěma planetami vtrhli záhadní tvorové,
kteří hledali nový domov a našli víc, než si mohli přát.
Úrodná území, bujné elfí lesy, přírodní poklady, o kte‑
rých na jejich rodné vulkanické Tenebře nikdo ani nes‑
nil, a především národy, jež v životě nespatřily vzdučný
karab, vlak, titána nebo píšťalu schopnou provrtat zbroj
kovovým projektilem. S technologiemi, které si tenebřa‑
né na Arboru přinesli, mohli víc než jen přežívat, mohli
dobývat.

SLOVNÍK POJMŮ

ky tenebřanů přežívají v Končině a hledají cestu ven,
arborské národy, vyčerpané hlídáním nebezpečných hra‑
nic se jen velmi pomalu sžívají s jizvami, které v takzvané
Marné válce utržila jejich domovina, a s faktem, že svět
už nikdy nebude stejný.
Na Arboru dolehla deprese. Většina obyvatel se smířila
s tím, že svět kolem nich zvolna umírá. Někteří ale naději
neztrácejí. Co když se podaří vzkřísit některý z Aspektů
a vlít světu do žil čerstvou magii? Nebo s pomocí teneb‑
řanské techniky vyčistit toxické řeky, postavit nová měs‑
ta, zavlažit poušť… Raněná Arbora natahuje ruku. Je jen
na tobě, jestli jí pomůžeš na nohy, nebo ji obereš o zbytky
soudnosti a budeš se těšit z jejího bohatství, než vydech‑
ne naposledy.

Vzdučný karab:

Tenebřanský výraz pro vzducholoď.

Titán:

Masivní parní robot tenebřanů využívaný
jak v boji, tak při stavitelských pracích.

Strůjce:

Hráč, který hru vede, připravuje dobro‑
družství a výzvy pro družinu dobrodruhů,
hraje nehráčské postavy a rozhoduje sporné
situace.
Arborské národy se ale nebránily jen meči a šípy, do
války proti tenebřanům vytáhli i s nečekaným trum‑
fem: silnou magií živenou arborskými božstvy – jede‑
nácti Aspekty. V největší bitvě v historii planety ale
Aspekty padly. Tenebřané však byli zahnáni do nehos‑
tinné Končiny.
I dnes jsou však jejich stopy stále všudypřítomné. Tro‑
sky technicky vyspělých měst, torza zázračných strojů
uprostřed polí a především vzácné střelné zbraně v ru‑
kách arbořanů znesvářených mezi sebou. Zatímco zbyt‑
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Základní knihy a doplňující
články
V knize Končina‑Svět, kterou jsi právě rozečetl, se se‑
známíš s herním prostředím, s jeho obyvateli, základní‑
mi reáliemi a s historií. Pro hraní v Končině budeš ale
potřebovat ještě knihy Končina
‑Pravidla a Končina
‑Dovednosti.
Všechny tři knihy jsou ale jen začátek, i když k úspěš‑
nému hraní stačí. Svět Končiny je ale mnohem kom‑
plexnější a na jeho detailní popis by nestačilo ani deset
knih… Proto budou na webu Koncina.cz pravidelně
vycházet placené články, jejichž hlavním účelem bude
herní svět rozšiřovat. Ze stejného důvodu se automatic‑
ky budou aktualizovat i obě základní knihy. K dispozici
budeš mít také interaktivní nahazování postav a příšer,

které urychlí čas především Strůjcům během přípravy
dobrodružství.
Pokud nejsi Strůjce, tvůj první krok před samotnou
hrou bude výběr jedné ze dvou herních frakcí a násled‑
ný výběr příslušné rasy. Arbořané mají na kontinentu
„výhodu domácího hřiště“, disponují magií, ale vývojově
se ještě nedostali za chladné zbraně. Hra za arbořana
bude vyhovovat především vyznavačům klasické fan‑
tasy. Zhostit se můžeš například role mocného skřítčího
iluzionisty, prozkoumat hory Amaldiru v kůži obra s ka‑
mennou rukou nebo se jako samotářský elf infiltrovat
do tajné tenebřanské enklávy. Možností je nepřeberné
množství.
Tenebřané jsou oproti tomu nevítaní hosté na cizím
území. Vyhnaní z domovské planety a zatlačení do skal‑
naté Končiny obklopené arborskými státy. Nevládnou
magií, ale díky gnómům mají značný technologický ná‑
skok. Dokáží vyrábět střelné zbraně a využít komplexní
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stroje na parní pohon. Pokud tedy preferuješ steampunk,
zahraj si za pilota jednoho z posledních parních titánů,
za zákeřného koboldího zabijáka nebo za gnómskou věd‑
kyni, jež svými vynálezy dokáže překvapit nejen v boji.

POZNÁMKA AUTORŮ
Dokonce ani bariéra mezi frakcemi
není nepřekonatelná. Ačkoliv arbořané
a tenebřané stojí už pár set let proti sobě, ve
světě Končiny hráčům nic nebrání vytvářet
i smíšené družiny – ať už vyvrhelů z obou
světů, kteří spojí síly proti oběma frakcím,
nebo například skupinu tenebřanských
únosců a arborských rukojmí, mezi kterými
se vyvine nečekané pouto. Smíšené party
by ovšem měli zakládat jen zkušení hráči.

Kapitola 2

ÚVOD PRO

HRÁČE

Následující dvě kapitoly jsou určeny především hráčům, pro které slouží jako
průvodce při výběru rasy postavy, za kterou budou hrát. Přečíst by si ji měli ale
i případní Strůjci, kterým následující řádky pomohou lépe pochopit odlišnosti
a motivace jednotlivých národů, které se na Arboře vyskytují.
Informace, které mají k dispozici arbořané se samozřejmě značně liší od
tenebřanských znalostí. Zatímco tenebřan bude vědět spoustu podrobností
o Končině, o opuštěných tenebřanských městech, o vynálezech… magii nerozumí,
místa od Končiny vzdálená zná jen z vyprávění, z výšky, prolétal‑li kolem ve
Vzdučném karabu, případně vůbec. O arbořanech pak přirozeně platí přesný opak.
Dění v Končině na jihu Arbory monitorují jen zdálky přes masivní ochrannou
zeď, zato o severu kontinentu by mohli vyprávět celé dny. A tenebřané by dychtivě
naslouchali, protože tento region nemají ani zmapovaný.
Hráčům samozřejmě nic nebrání v přečtení obrou stran mince (pokud jsi Strůjce,
pak je to dokonce nutný předpoklad). Jestli chceš ale hrát poctivě a užít si co
nejautentičtější dobrodružství, čti jen úvodní část pro frakci,
kterou jsi zvolil. Ostatní informace ti schopný Strůjce odhalí
a nadávkuje podle okolností, a herní sezení tak mnohem snáz
a efektivněji naplní překvapivým obsahem i dějovými zvraty.
Tyto dvě kapitoly lze také stáhnout samostatně přímo
z našeho webu na adrese www.koncina.cz/uvod–pro–hrace
a dát je hráčům k přečtení, aniž by museli číst celou knihu.

Arbořan
Ještě před pár staletími vedle sebe arborské národy žily
v míru a relativní harmonii. Moudří elfové se na severu
starali o své rozlehlé pralesy, vedle kterých sveřepí lidé
založili svůj první stát — Lantaru a západní pohoří Ira‑
zal prošpikovali trpaslíci chodbami spojujícími podzem‑
ní města.
Po Válce principů, ve které se rozhádaly dvě hlavní
frakce lantarských mágů, osídlili emigranti i panen‑
skou jižní Arboru. Vznikl přímořský Talmon, pouštní
Asmán a multikulturní Thilerion, kterému společ‑
ně vládli lidé, elfové, trpaslíci i skřítci. Později založili
lidé i Bolmir a osídlili Rovnozemí. Později se jinží stá‑
ty sjednotily pod křídly Rodvinského císařství, aby se
obchodně vyrovnaly mocné Lantaře. Na válku mágů se
rychle zapomnělo. Obchodní lodě začaly brázdit Vnitř‑
ní moře, uprostřed států rostla opulentní města a mezi
arbořany se čas od času prošli i stvořitelé — Aspekty,
které si chtěly na vlastní kůži vychutnat opětovný mír
panující mezi jejich „dětmi“. Nastal zlatý věk Arbory.
ovšem jen nakrátko.
Mezi obyvateli lesa Byronell začaly zvolna prosakovat
zkazky o děsivých bytostech. O démonech se zahalenými
obličeji a s rudýma očima, o ještěrech, kteří mění barvy,
o malých černých postavách s těžkými, hlučnými nástroji
v útlých rukách. Zvěsti o démonech, kteří kácejí stromy,
hloubí do země obrovské díry a vyrábějí mraky, se po Ar‑
boře rychle rozšířily. Někteří jim věřili, jiní se smáli nebo
báchorkami strašili neposlušné děti.
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Příliš pozdě zjistili arbořané, že rudoocí tvorové a je‑
jich přisluhovači nejsou jen výplody poblázněných elfů,
kteří se příliš vzdálili ze svého lesa. Svědků, kteří přežili
setkání s démony, přibývalo a jako důkazy často domů
přinášeli zranění způsobená dlouhými píšťalami, které
chrlí čmoud a oheň a vystřelují kovové projektily. Zvyšo‑
val se také počet pozorování velkých létajících objektů na
obloze a masivních kovových monster, která rvala stro‑
my z půdy i s kořeny, s lomozem a sykotem pouštěla do
vzduchu mračna dýmu a za sebou nechávala jen spoušť.

CALTHELOVA LINIE
Masivní hradba, na jejíž výstavbě se
podíleli lidští stavitelé společně s elfskými
druidy. Lidské opevnění zde bylo magicky
zpevněno kořeny statných stromů řízeně
prorůstajícími určitými částmi budov.
Je pojmenována podle elfího vojevůdce,
který ji navrhl a posléze zemřel v bitvě
u Spuzky.
Nakonec se vetřelci přestali skrývat a se svou masivní
válečnou mašinérií vyrazili na devastující pochod Ar‑
borou. Zastaveni na severu elfí magií na Calthelově linii
zamířili na mnohem méně chráněný jih a poměrně snad‑
no si podrobili téměř celé Rodvinské císařství. Za nimi
zůstávala jen spálená nebo alespoň rozbrázděná, bahnitá
a vyčerpaná zem. Stroje teneberských démonů polykaly

stromy, hlínu i kamení. Rozežíraly skály, aby z nich vy‑
ždímaly kov na stavbu železnice a začouzených měst,
kde jsou domy v zimě vyhřáté a v horku chladné.
Někteří arbořané padali rudookým ďáblům k nohám
bez boje, jiní vzdorovali, byli mučeni a umírali. Po téměř
dvou stech letech okupace tropického jihu a po vleklých
bojích o Calthelovu linii konečně arborští zvědové zjistili,
že jejich domovinu obsadili kolonizátoři z jiné planety —
z Tenebry. Na Arboru pronikaly stále nové vlny vetřel‑
ců portálem, na jehož místě vznikla později Spuzka —
— první tenebřanské město postavené na Arboře.
V posledním záchvěvu touhy po svobodě, podepření
nenávistí k cizorodým okupantům, národy Arbory spoji‑
ly své síly. Vytvořily masivní smíšenou armádu podpoře‑
nou kentaury, vílami, fauny a dalšími experimentálními
bytostmi, které Devara — jedna z Aspektů — vytvořila
specificky pro boj s tenebřany, a s vypětím všech sil se jim
podařilo vetřelce vystrnadit z měst a zahnat na útěk.
Největší a nejkrvavější z bitev se odehrála právě
u Spuzky. Panika, touha po pomstě, nespoutaná magie,
neutichající burácení tenebřanských děl, exploze smíše‑
né s nářkem raněných… To vše se slilo v jeden obrovský
masakr a chaos tak devastující, že v něm umíraly i sa‑
motné Aspekty, které přispěchaly na pomoc.
Zdecimované zbytky tenebřanů se pak opevnily v ne‑
hostinných skalách na území mezi Bolmirem a Rovnoze‑
mím zvaném Končina, kde vzdorovali veškerým dalším
útokům tak houževnatě, že arbořané raději obehnali ce‑
lou oblast masivní ostře hlídanou zdí a čekají, až vetřelci
vymřou sami.
Čekají už sto sedmdesát let. Současná generace arbořa‑
nů zná Aspekty jen z těžko uvěřitelných báchorek svých
předků. Spolu se zánikem bohů se ze světa začala vytrá‑
cet i magie. V jižních státech Arbory je dokonce kouz‑
lení přísně zakázané a mágové stíháni, aby se už nikdy
neopakovala katastrofa jako u Spuzky. Kdysi nádherný
a plodný Thilerion změnily splašky z Končiny v zamo‑
řené území a jeho obyvatele na zdeformovaná monstra.
Arbořané hledají útěchu a naději, kde mohou, každý
ale v srdci nosí především nejistotu. Co bude po smrti?
Platí ještě staré mýty o Oordovi, který zesnulé uvádí
do vyšší sféry bytí — do Knihovny, kde jejich duše „za‑
počnou číst svůj nový příběh“? Nebo teď všichni marně
čekají u Oordových bran? Mrtvý aspekt jim sotva ote‑
vře. Názory na život po životě se mezi arbořany roztříš‑
tily společně se zkázou Spuzky a za poslední dvě století
vznikl bezpočet modlářských sekt a prorockých spolků
s protichůdnými názory… Mnozí se upnuli k myšlence,
že s životem končí i jejich existence, a bez skrupulí se od‑
dávají světským radostem. Někteří elfové smrt dokonce
aktivně vyhledávají, aby unikli ze spárů zbídačeného svě‑
ta a bezcílného bytí.
Většina arbořanů se ale snaží prostě jen přežít v chao‑
su, který, jak se zdá, nebere konce. Ekonomika se navíc
radikálně změnila s příchodem nevyzpytatelné síry —
— základní složky vzácného třaskavce do střelných píš‑
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ťal. Pokusy zprovoznit tenebřanské stroje, zapomenuté
na zarůstajících bitevních polích, končí všelijak. Světlé
zítřky jsou v nedohlednu a dny se neúprosně vlečou.
I ty jsi dítě Arbory. Odmítáš rezignovaně lehnout na
záda a čekat na definitivní konec. Vraz dýku do zad po‑
chmurné budoucnosti nebo se k ní postav čelem. Pomoz
s vyhlazením tenebřanů, zastav toxickou Sněť, která se
šíří z Thilerionu, urovnej rasové nepokoje v Bolmiru…
Nebo si z trosek světa urvi pro sebe co nejvíc a žij naplno,
dokud to jde.

Tenebřan
Nikdy nezapomeň, že tví předkové přišli z Tenebry.
Z vulkanické planety téměř celé pokryté městskou zá‑
stavbou zbudovanou společnými silami bledých enerů,
vynalézavých gnómů a pracovitých koboldů.
Ani gnómové, ani eneři nikdy neholdovali mytologii,
a rané dějiny Tenebry jsou proto nejasné. Jisté je jen to,
že spolu odpradávna vycházeli, pomáhali si a díky tomu
se jim před tisíciletími podařilo téměř vybít nebezpečné
obří ještěry a domestikovat přemnožené koboldy, které
tehdy ještě považovali za zvířata.
Civilizační vývoj však spočíval výhradně v rukách
gnómů, kteří měli záhadnou schopnost zázračně rychle
vynalézat nové technologie. Enerům po troškách dáv‑
kovali objevy na základě doporučení tajné „Prognostic‑
ké rady“. O převrat se ale nepokoušeli, protože na straně
enerů stála armáda koboldů připravených účinně potla‑
čit jakékoliv projevy neposlušnosti.
Díky své schopnosti se gnómové ale považovali za rasu
nadřazenou koboldí zvěři. I neužiteční „bělokožci“, jak
říkali enerům, se kterými Tenebře společně vládli, byli
pod jejich úroveň. K odhodlání gnómů jednou provždy
převzít moc nad Tenebrou přispěly stále četnější únosy
gnómských vědců, kterými se eneři snažili získat střeže‑
né technologie násilím.
Příležitost přišla s vynálezem třaskavce — silně vý‑
bušného prachu na bázi všudypřítomné síry. V průběhu
několika let dokázali gnómové tajně vytvořit arzenál
prvních střelných píšťal, děl a bomb. Po troškách také
nenápadně skupovali stáda koboldů, které cvičili v boji
s novými, extrémně smrtícími zbraněmi. Početní převa‑
ha enerů ztratila téměř ze dne na den význam a gnómové
uskutečnili úspěšný vládní převrat. Vyrvali moc z rukou
zpátečnických tmářů a ve jménu pokroku otevřeli cestu
k ideálnímu státu založenému na vládě rozumu.
Gnómové se ale museli uchýlit k nutnému zlu a nasto‑
lit „režim zaťaté pěsti“ — dokud se ponížení, rozběsnění
eneři nezklidní a do posledního nepřijmou svou společen‑
skou roli v područí gnómů, nebudou se s nimi vládci dělit

o nové vynálezy a budou přísně trestat jakýkoliv vzdor.
Ovšem ani kruté tresty, ani příslib „vlády otevřené dlaně“,
až se situace uklidní, poraženou rasu neuchlácholily.
Snahy enerů odhalit tajemství gnómů se naopak rychle
stupňovaly. „Režim zaťaté pěsti“ se zvrhnul ve vládu útla‑
ku plnou nepokrytého násilí, mučení a veřejných poprav.
Agrese únosců naopak přerostla v partyzánskou válku
vedenou v ulicích mezi vysokými budovami i v cho‑
dbách, které se klikatily napříč nespočtem podzemních
pater megaměsta. Po řadě selhání a mravenčí práci špehů
se nakonec odhalilo, že existují dva druhy gnómů.
Nepříliš chytří niftukové, držení za zdmi „vědeckých
ústavů“, kteří s pomocí silné drogy pronikají do „Knihov‑
ny“ (vyšší sféry bytí, kde Architekti do nejmenších
podrobností popisují veškeré možnosti existence —
— viz kapitola Knihovna). A prudce inteligentní eaferni
spojení s niftuky telepatickým poutem. Zatímco niftuko‑
vé v Knihovně nahlížejí do budoucnosti a přinášejí zpět
do reality technologické črty ukryté hluboko v paměti,
eaferni se je snaží rozluštit a uvést ty nejpřístupnější
z nich do praxe.
Enerové poprvé v historii Tenebry zjistili, že gnómy
má smysl unášet jen v předem určených párech. Další
získávání gnómů už bylo systematické, což neuniklo ani
vládě. Hon na partizány se přiostřil a odbojáři zoufale
nutili unesené gnómy hledat východisko, které by neved‑
lo k otevřené globální válce. V té by totiž proti gnómům
a jejich tehdy už masivní koboldí armádě neměli eneři
šanci.
Jediné řešení byl útěk. Buď do sporých neobydlených
oblastí Tenebry, kde přežívaly zbytky velkých masožra‑
vých ještěrů, nebo ještě mnohem dál. Na nejbližší živo‑
tadárnou planetu. Šílený nápad opustit rodnou hroudu
vymyslel eafern Bron Ukol, kterého skupina enerů krutě
mučila téměř rok. Zlomený a odevzdaný osudu sestro‑
jil nakonec s vydatnou pomocí svého niftuka Rypana
teleport, kterým jednou za čtyři roky (kdy k sobě pla‑
nety byly nejblíž) mohly stovky enerů s najatými kobol‑
dy a ukořistěnými gnómskými páry utíkat na jiný svět.
S sebou nesli i nástroje, rozmontované jeřáby, stavební
titány a materiál ke kultivaci nového domova. Eneři se
navíc museli smířit s faktem, že je portál jednosměrný
a na Tenebru se jen tak nevrátí.
První vlna tenebřanů dorazila na Arboru a záhy zjisti‑
la, že zde nejsou sami. Zalesněnou, bujnou planetu plnou
vláhy obývali různorodé a poměrně primitivní civilizace,
které ani netušily, že Arbora není jen kontinent obklo‑
pený oceánem, ale celá modrá planeta hned s několika
světadíly. Návštěvníci se po zkušenostech z Tenebry roz‑
hodli načerpat nejprve síly, počkat pár čtyřletí, než se je‑
jich prostředky i řady s dalšími vlnami přistěhovalců roz‑
šíří a než Bron zbuduje nový portál opačným směrem.
Teprve pak vystřídalo opatrný průzkum plošné tažení
napříč kontinentem.
Zatímco na severu se armáda sestavená z enerů a ko‑
boldů podpořená zkázonosnými gnómskými vynálezy
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zarazila o odolnou obrannou Calthelovu linii, dobývání
jihu bylo podstatně jednodušší. Stát Talmon padl pod tí‑
hou mechanických titánů a palbou z děl, pouštní Asmán
dokonce kapituloval bez boje. Na silnější odpor narazili
tenebřané až v Bolmiru. Ani to ale nebránilo novým pá‑
nům Arbory stavět města, výzkumné stanice a především
železnici, která propojila Spuzku a Iskru. Ve městě Spuz‑
ka se totiž nacházel původní portál, kterým proudili další
uprchlíci na Arboru. Na nulté rovnoběžce, v místě nově
budované Iskry chráněné skalnatým terénem pak Bron
vybudoval teleport opačným směrem, kterým se zpět na
Tenebru posílaly posily povstalcům a tajná komanda šíří‑
cí v domovině zvěsti o novém ráji pro utlačovanou rasu.
Na Tenebře probíhal krutý boj o pozice obou portálů,
které se enerům stále dařilo před vládci tajit. A na Arboře
se sešikovaní protivníci k překvapení všech přistěhoval‑
ců postavili na odpor s nevídanou silou. Do války trvající
téměř dvě staletí se vložili silní mágové, o kterých neměli
tenebřané dosud ani tušení, a dokonce i místní „boho‑
vé“ zvaní Aspekty. Ti zesilovali magii, vytvářeli nové rasy
nepřátel cílené proti jednotlivým technologickým výho‑
dám, satiry s houževnatou, neprůstřelnou srstí, okřídle‑
né víly proti vzdučnym karabům… Jazýček na vahách
konfliktu se nebezpečně zakomíhal a v devastující bitvě
o Spuzku se přehoupl v neprospěch návštěvníků. I když
se podařilo zdecimovat bohy arbořanů, Spuzka byla zni‑
čena, portál z Tenebry pohřben na nepřístupném místě
a tví předkové ustoupili do Končiny, do nehostinných
skal a kyselinových močálů kolem Iskry.
Už sto sedmdesát let trčí tvůj národ zalezlý v Konči‑
ně obehnané vysokými arborskými zdmi. Řady enerů
řídnou, už tak vzácných žen se rodí stále méně a návrat
na Tenebru Iskerským portálem je v takovém počtu čiré
šílenství. Vztahy mezi rasami se z pouhé nouze zvolna
mění. Někteří gnómové i koboldi získávají ve společnosti
výsostnější postavení.
Způsob, jak zjistit vývoj situace na Tenebře neexistu‑
je. Dokonce ani niftukové nedokážou z Knihovny při‑
jít s kloudnou informací. A ti, kteří se pro ni vydali, se
už nikdy nevrátili. Nezbývá tedy než si konečně olízat
rány ze staré porážky a znovu uchvátit Arboru. Tento‑
krát opatrněji a lstivěji. Noční bombardování hraničních
oblastí ze zbylých vzdučných karabů, agenti skrytí v týlu
nepřítele a další akce, které dosud tenebřané z Končiny
vedly, přestanou brzy stačit. Síra i další nerostné suro‑
viny v přilehlém, relativně bezpečném okolí docházejí.
A co je horší – arbořané, jimž se s pádem bohů částečně
zhroutila i magie, začínají úspěšně využívat technologie
zapomenuté na bitevních polích zavátých nánosem času.
Pro tebe a tvé druhy teď existují jen dvě možnosti: vyjít
z Končiny, nebo vyhynout.

Kapitola 3

&

ARBOŘANÉ

TENEBŘANÉ

Arbora je plná rozličných ras a národů, ať už původ‑
ních, těch kteří sem přišli z jiné planety, nebo prazvlášt‑
ních hybridů původně stvořených k boji s vetřelci. Nelze
tvrdit, že jejich výčet na následujících stranách je kom‑
pletní. Mýty o stvoření totiž hovoří i o dalších inteligent‑
ních tvorech a civilizacích. Zanikly? Skrývají se? Nebo
jsou opravdu jen vybájené? Možná i na to najdeš časem
odpověď. Teď je ale důležitější, aby sis vybral rasu, za niž
budeš hrát. Končinovské rasy se totiž neliší jen vzhle‑
dem. Mají různé zvyklosti, odlišné fyzické i psychické
předpoklady, které ovlivňují i tvé tvé dovednosti.

Arbořanské rasy
Elfové

Elfové dostali jako jedna z nejstarších ras od Aspektů
do vínku dlouhověkost. Ta se ale neosvědčila a při tvoře‑
ní dalších bytostí už bohové průměrný věk silně omezili.
Elfové totiž s přibývajícími léty tíhnou k apatii, mnohdy
i k ještě depresivnějším stavům.

ELFOVÉ
Výška: 165–180 cm
Váha: 55–75 kg
Věk dospělosti/průměrný věk úmrtí:
100/1000 let
Jména elfů:
Elfové své děti pojmenovávají vždy podle
okolnosti jejich narození, případně dobrou
vlastností, která je má provázet během celé‑
ho jejich života.
Příklady: Baegal (ohnivý), Bira (silná,
šlechetná), Keela (pohledná, štíhlá, jako
z pohádky), Kieran (černý), Neala, Neal
(šampiónka, šampión), Owin (mladý
bojovník), Vaughn (malý), Weylyn (Dcera
vlků).
Dlouhý věk ale zároveň přináší trpělivost, a tak se el‑
fové postupem času stali mistry v precizních a tvořivých
disciplínách. Zbožňují umění (kam řadí mimo jiné i boj)
a tříbí si na něm své dovednosti. Štíhlí, chytří, se šikmýma
očima, špičatýma ušima, navenek krásní a vždy připrave‑
ni hledat ideál v podstatě všech věcí, vnitřní krásu, která
by je doplnila. Odpradávna zbožňují přírodu, proto elfo‑
vé nikdy nedosáhli stejné civilizační úrovně jako ostatní
arborské národy. Zůstávají ve svých lesích (částečně pro‑
tože mimo les propadají postupem času šílenství), nebu‑
dují státy, nesepisují zákony a ctí starobylé tradice. Díky
schopnosti formovat rostliny i nerosty ke svému obrazu
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SLOVNÍK ELFŠTINY
Cara ~ přítelkyně
Mathra ~ matka
Athair ~ otec
Deira ~ sestra
Gardain ~ ochránce
Ard ~ nejvyšší
Rion ~ k rál
Thil ~ l es
Lokh ~ jezero
Tar ~ z emě
Lios ~ pevnost
Inis ~ o strov

Luan ~ měsíc
Crann ~ s trom
Abhainn ~ řeka
Cúnan ~ pakt,
dohoda
Mor ~ velké město
Bail ~ v esnice, malé
město
Dan ~ b áseň, poéma
Alluin ~ krásný,
úžasný

dokonce nerozvíjeli ani výrobu kovů, a dokonce dodnes
používají i jadeitové a diamantové zbraně, které jsou samy
o sobě spíš artefakty a uměleckými díly. Až smrt Aspektů
a úpadek magie přiměly elfy například k používání kovo‑
vých hrotů šípů, které pro ně vyráběli půlelfové.
Po Rozkolu bohů následovala značná část Darcha‑
rů — přívrženců zhrzeného boha Sakaara — společně
s rozsáhlou skupinou lidí a trpaslíků své Aspekty do nové
domoviny. Nikdo z nich se už nikdy nevrátil, a na Arboře
tak v lesích zůstali jen vyznavači Ardaina — Solasarové.
A byli to právě oni, kdo vytvořili Calthelovu linii, která
zastavila postup tenebřanů na sever kontinentu, do po‑
svátného lesa Byronell. O poznání hůř na tom po pádu
Spuzky jsou elfové v Thilerionu, kde dodnes marně bojují
se Snětí ve zmutovaném, zdevastovaném hvozdu.
Dlouhověkost na elfy na zničené Arboře doléhá stále
víc a mnoho z nich hledá útěchu v „krásné smrti“ — v se‑
bevražedných misích proti nepřátelům přírody. Právě
z jejich řad se rekrutují ti nejnebezpečnější válečníci. Jiní
Solasarové se uzavřeli do sebe a uprostřed zbylých lesů
meditují nad smyslem existence a možnostmi úniku ze
zoufalé situace.
Za elfy hraj, pokud:
• uctíváš přírodu, chceš ovládat přírodní magii a možná
i mluvit se zvířaty
• se dokážeš vcítit do postavy, která žije na Arboře již
několik stovek let
• ctíš prastaré zákony a k novým věcem přistupuješ s de‑
spektem

Lidé

Lidé jsou nejpočetnější a také nejrůznorodější rasou
na Arboře. Snědé národy na jihu vynikají houževnatostí,
rovnozemským hraničářům se málokdo vyrovná v jez‑
dectví. Zmutovaní Thilerci vzývají toxickou Sněť jako
další stádium rasového vývoje. Chamtiví Talmoňané pa‑
razitují na zapomenuté tenebřanské technice. Bledí a vy‑
záblí Lantařané dodnes vládnou silnou magií…

Různorodost lidí má na svědomí Aspekt Andrei, který
nechtěl rasu svazovat konvencemi, tradicemi a předsud‑
ky. Proto se postupem času přizpůsobili okolním pod‑
mínkám, převzali a po svém si vyložili konvence soused‑
ních ras, nebo vymysleli své vlastní bez přispění Bohů.
Při Rozkolu část z nich odešla s výpravou trpaslíků a lidí.
Ti, kteří zůstali, se další tisíce let formovali především na
severu, kde s pomocí elfů založili stát postavený na magii
— Lantaru.

LIDÉ
Výška: 170–200 cm
Váha: 60–90 kg
Věk dospělosti/průměrný věk úmrtí:
20/100 let
Jména lidí:
Jména lidí se skládají většinou z křestního
jména, doplněné městem, odkud pocházejí.
Přistěhovalec či náhodný návštěvník tako‑
vého města se pak těžko vyzná mezi dvaceti
Antoníny z Bukova. Ve skutečnosti jde však
o záměr, místní před jméno přidávají ještě
jakousi přezdívku, charakteristiku, která
odlišuje jméno daného člověka od všech
ostatních. Výjimku tvoří snad jen slavné,
například Talmonské, rody. Ti si předávají
rodové příjmení z generace na generaci
a nepoužívají tedy město původu.
Příklady: Nikola ze Šerohradu, čtyřprstý
Cyril z Útesiny, Dobryn z Plátova, Ceslav
Svit.
Po válce mágů, které se dnes říká Válka principů, za‑
mířila řada lidí na zcela odlišný jih, kde jejich vývoj po‑
kračoval dalšími, netušenými směry. Boje o nezávislost,
snaha podmanit si nová panenská území a nakonec i pří‑
chod tenebřanů zformovaly dnešní hrdé bolmirské vlas‑
tence, chamtivé Talmonce i svobodným Rovnozemce.
Pomyslné rozdělení na severní a jižní národy přetrva‑
lo dodnes. Zatímco sever v čele s Lantarou zůstal věrný
magii, přestože se energie vytrácí, jižní národy se pokouší
odhalit taje tenebřanské techniky, aby se mohli efektivně
bránit proti výpadům vetřelců z Končiny. Výjimku tvoří
jen Asmánci, kteří v Marné válce kolaborovali s teneb‑
řany, a dnes čelí tlaku z Lantary i z jižních států. Proto
se uchýlili ke spolupráci s trpaslíky, kterým poskytli část
svého území. Vznik půltrpaslíků — společných potomků
obou ras — na sebe nenechal dlouho čekat. Ostatně jak
moc jsou lidé přizpůsobiví, dokazuje i existence půlelfů
na hranicích Lantary a elfského lesa Byronell.
Co začalo jako Andreiův experiment, skýtá dnes nadě‑
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ji pro budoucnost. Právě lidé mají největší šanci přivyk‑
nout novým pořádkům a změnit svět k lepšímu.
Za lidi hraj, pokud:
• chceš hrát za všestranně nadanou postavu
• preferuješ rasu, která udává směr vývoje na Arboře
• by sis rád vyzkoušel intrikaření a diplomatické kličky
mezi jednotlivými lidskými národy na jihu

Obři

Vysocí dva a půl až tři metry, s dobráckými obliče‑
ji a často hluboce zadumaní, proto je většina arbořanů
odpradávna považuje za stvoření poněkud mdlejšího
rozumu. Ve skutečnosti je to však dané tím, že se obři
ve společnosti nikdy příliš neprojevovali. Z ledových hor
Amaldiru byli zvyklí na život v úzkých skupinách a do
civilizace přicházeli většinou pracovat nebo „ustrnout“.
Obři totiž od Aspektů dostali schopnost zkamenět.
Obr ustrnulý v podobě sochy nestárne, vnímá své okolí
a je schopný se kdykoliv přeměnit zpět do živé formy. Se
smrtí Aspektů ale obři svou schopnost ztratili a většina
z nich uvízla ve své kamenné podobě, roztroušena po
celé Arboře. A to včetně všech vládců. Výjimkou je pou‑
ze Garrub, který ve své živé podobě tesal výklenek pro
zesnulou družku. Od Zahnání se snaží najít způsob, jak
obry vyprostit z nešťastného ustrnutí. Jen ti nejnadanější
z dnešních obrů dokážou měnit v kámen alespoň naho‑
dilé části svých těl.
Díky faktu, že obři jsou doma v horách a ke kameni
měli vždy velmi kladný vztah, najdou se mezi nimi často
i velmi nadaní sochaři. Jejich výtvory se na celém konti‑
nentu vždy těšily velké popularitě, zároveň si od nich ar‑
bořané ale často drží odstup, protože si nikdy nemohou
být naprosto jistí, zda jde o pouhou sochu, nebo o ustrnu‑
lého obra. A všichni znají historky z dávných dob o městě
obrů, které se amaldirští barbaři pokusili zabrat pro sebe.

OBŘI
Výška: 260–320 cm
Váha: 160–240 kg
Věk dospělosti/průměrný věk úmrtí:
30/120 let
Jména obrů:
Jména obrů připomínají ostatním národům
Arbory spíše drsné hospodské. Ve skuteč‑
nosti jde však o jednoslabičná slova, která
svou náladou popisují daného obra mno‑
hem lépe, než několikahodinové vyprávění
zkušeného barda.
Příklady: Hrrrmf, Khááá, Žbak, Krrru.

Ze svahů se do jejich šiků svalily kamenné koule, které
rozdrtily vše živé, co jim stálo v cestě. A když se konečně
zastavily, obživly v rozzuřené velikány, a ti zbytky armá‑
dy barbarů na místě vybili.
Dnes už se nikdo ale města obrů dobývat nesnaží.
Většina z nich je téměř prostá života, zaplněná sochami
a mnohdy osídlená jen nebezpečnými troly. Neustrnulí
obři žijí v tlupách mezi skalami, nebo se jako osamělí pout‑
níci potulují po Arboře a navštěvují místa, kde dlí jejich
zkamenělí příbuzní. Obři se odevzdali osudu a jen málo‑
který si připouští, že celá rasa má na kahánku. Jakoby to
nestačilo, začala se mezi nimi v poslední době šiřit dvou‑
hlavost. Syndrom, kdy některému z obrů bez varování na‑
roste druhá hlava a postupně přivede tu první k šílenství.
Dvouhlaví jedinci mají vstup do měst obrů zakázaný a do
civilizované Arbory, kde jim hrozí smrt, se také nepouštějí.
Co je ovšem horší — na dvouhlavost zatím není lék. Nikdo
netuší, co ji způsobuje, a pokud se něco v dohledné době
nezmění, obři možná z povrchu Arbory jednou provždy
zmizí. Čím dál více obrů se totiž rodí již dvouhlavých.
Za obry hraj, pokud:
• chceš už od pohledu budit respekt a rozdávat drtivé
údery
• už teď víš, jak skvěle využít schopnost změnit konče‑
tinu v kámen
• bys rád hrál za nejodolnější rasu Arbory

Barbaři

Barbaři jsou pro ostatní arbořany trochu záhada. Až
podezřele se podobají lidem. Jen jsou robustnější, mno‑
hem svalnatější, mají ostře řezané rysy, méně dbají na
hygienu a jejich největší chloubou jsou nestříhané vlasy
a vousy. Ostatně podle tradice muž s nejdelšími vousy
vládne celému kmenu.
Podle prastaré legendy byli barbaři lidé, kteří odešli jen
chvíli po založení Lantary, protože odmítali ctít zásady
společnosti. Tíhli k nespoutanému životu v drsné divo‑
čině a toho se jim v mrazivě chladném Amaldiru dosta‑
lo měrou vrchovatou. Jejich tělo i mysl se po generacích
přizpůsobily nelidským životním podmínkám natolik, že
se stali téměř zvířaty. Alespoň z pohledu civilizovaného
arbořana.
Život v kočovných tlupách odkoukali barbaři od svých
nových sousedů — obrů. Množství vynálezů typických
pro Amaldir ale vytvořili sami — sněhotlapy, díky kterým
se neboří chodidla do závějí; půlkmeny, útlé podélně ro‑
zříznuté a vydlabané kmeny mladých stromků, do nichž
se nohy ukotví a barbaři mohou rychle sjíždět zasněžené
svahy a nahánět tak divokou zvěř; sáně s vlčím spřežením,
skluzavky pro přepravu těžších nákladů… Pro barbary jsou
sněžné pláně domovem. Neholdují pohodlí, ani zahálce.
Zbožňují křupání čerstvého sněhu pod nohama a nadevše
milují amaldirské ticho ošlehané chladným větrem.
Ostatních obyvatel Amaldiru si nikdy příliš nevšímali.
Nikdo už pořádně netuší, zda jsou historky o neúspěš‑
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ném dobývání města obrů pravdivé. Faktem ale zůstává,
že s obry se barbaři nedružili už přes tisíc let. Nic spo‑
lečného nechtěli mít ani s Nespoutanými mágy, kteří na
jih Amaldiru museli emigrovat po prohrané Válce prin‑
cipů. Poté, co se ale na barbarském území uzavřela tehdy
již šílená bohyně Devara do své Líhně a začala na svět
vypouštět divoká válečná monstra, pro barbary se jejich
domovina stala téměř neobyvatelnou. Zabijáčtí amaro‑
kové, lstivé tariogy, nepředvidatelní tupilaci. Barbaři se
chtě nechtě museli postupně začít přesouvat jižněji a ně‑
jak vyjít s obry i vyhnanými mágy.

BARBAŘI
Výška: 180–210 cm
Váha: 85–110 kg
Věk dospělosti/průměrný věk úmrtí:
15/80 let
Jména barbarů:
Barbaři žijí v malých tlupách, kde je dokona‑
lá znalost svých druhů podmínkou k přežití.
Barbaři proto nepojmenovávají své děti už
při narození, jak je tomu zvykem u jiných
ras, ale během dospívání, kdy se teprve ukáže
pravá nátura daného jedince. Pojmenování
je tak mezi barbary spojeno s důležitým
rituálem, který dává symbolicky najevo, že jej
ostatní v tlupě opravdu poznali a přijali bez
výhrad mezi sebe.
Příklady: Dráťák, Jiskra, Chlad, Taj, Vrabec
Tento stav trvá už víc než tři staletí. Barbarské kmeny
těkají mezi severem a jihem Amaldiru. Vyčerpaní lovem
Devařiných hybridů migrují do bezpečnějších oblastí
a občerstvení se zas vracejí na nebezpečné pláně. Není
tedy divu, že z řad barbarů se rekrutují ti nejschopnější
zabijáci příšer.
Za barbary hraj, pokud:
• chceš hrát za postavu, co dokáže rozdat pár ran i po
tom, co by jiní odpadli
• máš rád impulzivní hrdiny, kteří nad věcmi zbytečně
moc nepřemýšlí
• chceš hrát za zkušené lovce Devařiných zrůd

Skřítkové

Na úsvitu dějin, tisíce let předtím, než začala Devara
vyvíjet tvory pro boj s tenebřany, stvořila skřítky — ná‑
hradu za milované a Talgarem ukradené trpaslíky. Proto
jim přisoudila nevídanou moc, téměř srovnatelnou s její
vlastní. Národ drobných humanoidů s velkýma očima
a ušima se ze dne na den mohl pyšnit magickými schop‑

nostmi, před nimiž bledli i nejtalentovanější lantarští
mágové.

SKŘÍTKOVÉ
Výška: 80–100 cm
Váha: 30–45 kg
Věk dospělosti/průměrný věk úmrtí:
25/150 let
Jména skřítků:
Skřítčí jazyk se skládá z krátkých hlásek,
na rozdíl od obrů se ale jedná o krásná,
zvukomalebná slova, při jejichž poslechu
mají lidé pocit, jakoby slyšeli něžné cinkání.
Z tohoto jazyka pak vyplývají i jména, která
si skřítkové dávají.
Příklady: Zax, Tink, Vus
Iluze, které skřítci dokázali tvořit, byly dokonalé.
Hmotné, velkolepé a k nerozeznání od skutečnosti. De‑
vařiny oblíbenci bezstarostně skotačili po Arboře a ne‑
museli se obtěžovat ani se sháněním potravy. Jednoduše
si vykouzlili ovoce nebo pohár s nektarem, který je bo‑
hatě zasytil.
Rychle přišli na to, že společnými silami dokážou takto
během chvil zbudovat celá města, plná luxusu, pohod‑
lí a to naprosto kdekoliv — od mrazivého severu, až po
vyprahlé pouštní písky. Jejich pohodu jim ale často naru‑
šovali kolemjdoucí, ať už chtěli obdivovat nevídané divy,
nebo se na zázračném místě rovnou usadit. Ti nejotrlejší
nutili křehká, kouzelná stvoření, aby vyvolávali iluze jen
pro ně, občas dokonce nepokrytým násilím.
A tak si skřítci začali své soukromí úzkostlivě střežit.
Uzavřeli se do bublin vlastní reality obehnaných klama‑
vými kouzly, která je dokonale skrývala před nevítanými
hosty. Dokonce ani příchod tenebřanů a následná válka
skřítky zpočátku nevytrhla z jejich iluzí. Těch, kteří se
vydávali ven a vraceli se s děsivými historkami, ale přibý‑
valo. Přesvědčovali své skeptické druhy, že Arboře musí
pomoct, jinak padne do rukou démonům z cizích krajů.
Nakonec se do bojů vložili, aby uhájili svou domovinu,
ale ještě než došlo k přelomové bitvě u Spuzky, Devara
zemřela ve své amaldirské Líhni a skřítčí unikátní magie
extrémně zeslábla. Bubliny popraskaly nebo se změnily
na pokroucené, děsuplné trhliny v realitě, které dodnes
hostí zdeformované zrůdy i prapodivné úkazy a lákají
dobrodruhy vyhlídkou na nesmírné poklady. Skřítkové se
rozprchli z bitevních polí, kde bez svých kouzel nebyli nic
platní. Většina z nich zemřela v divočině. Někteří se zbláz‑
nili, jiní se uchýlili do měst, kde nakrátko vyvolali senzaci,
neboť do té doby o nich kolovaly spíš jen báchorky a málo‑
kdo měl to štěstí toulavého skřítka opravdu potkat.
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Úžas z drobných bytostí ale rychle pominul. Zklamání,
že skřítčí zázraky se zdaleka nevyrovnají těm z vyprávě‑
nek, a samozřejmě válka přispěly k tomu, že malí kouzel‑
níci neuměli nic užitečného. Ze dne na den končili doslova
na ulicích jako žebráci, zlodějíčci, kejklíři nebo prostituti.
O něco oblíbenější skřítčice mívají alespoň střechu nad
hlavou, ty šťastnější ve výčepech. Ti nejprotřelejší ze skřít‑
ků se živí často pašeráctvím, kde uplatní své schopnosti
změnit kupříkladu barvu mincí, nebo na chvíli přičarovat
věrohodný, falešný podpis na oficiální dokument.

KILIRANI

(POSLEDNÍ MĚSTO SKŘÍTKŮ)

Legendy praví, že kdesi na severu Lanta‑
ry existuje poslední tajné město skřítků
zkonstruované ze skřítčích iluzí a živené
částečně magií prosycenými ostatky De‑
vary. Napájení ohromné iluze však není
dokonalé a město místy „mizí“ a „zase se
objevuje“. Jak by se tak daleko od Líhně
dostaly ostatky Devary, však nikomu
nejde na mysl.
Za skřítky hraj, pokud:
• se ze svízelných situací hodláš vysekávat s pomocí iluzí
• si připadáš jako mazaný obchodník, spekulant či pře‑
kupník
• konflikty řešíš raději rozumem než silou

Trpaslíci

Zocelení ve velké peci, houževnatí, hraví a také tvrdo‑
hlaví — to jsou trpaslíci. Stvoření a odkojení aspektem
Talgarem podědili zároveň rozumnou mysl i vznětlivý
temperament. Jsou skvělí společníci, zábavní, vždy opti‑
mističtí, ovšem velmi snadno si z nich uděláte nepřáte‑
le. Sváry, ani křivdy nezapomínají a odpouštět dokážou
kvůli přehnané hrdosti jen velmi zřídka. Zbožňují kovář‑
ství, jsou zruční řemeslníci a nejlepší loďaři na Arboře.
I když urostlý trpaslík sahá člověku maximálně pod
prsa, dokáže se porvat s houževnatostí medvěda. Níz‑
ký vzrůst vykompenzovali trpaslíci specifickým stylem
boje, který využívá sílu, setrvačnost a podpásové údery.
V dávných dobách uměli dokonce kreslit mocné kouzel‑
né runy, ale když Talgar po Rozkolu bohů záhadně zmi‑
zel, o tuto schopnost přišli. Ovšem s výjimkou dětí, které
často a rády kreslí tvary vycházející z trpasličího písma.
V průměru každá čtyřicátá runa propůjčí kouzelnou
vlastnost předmětu, na který byla nakreslena. Zbytek
jsou jen dětské malůvky. Mnohdy ale záhadně půvabné.
Některé děti mají vyšší úspěšnost než jiné, ale nikdo ne‑
dokáže předem odhadnout, bude‑li runa fungovat, a jaký
účinek bude mít. Tento talent nicméně každého trpas‑
líka opouští kolem dvanáctého roku věku. Dětské runy

se také od těch dávných liší svou bizarnosti. Místo moc‑
ných pečetí na branách do Utrobaru vytvoří mladý tr‑
paslík mnohem pravděpodobněji útočnou almaru nebo
létající vlaštovky z papíru, které se dají úspěšně používat
místo poštovních holubů do chvíle, než začne pršet.

TRPASLÍCI
Výška: 110–140 cm
Váha: 80–115 kg
Věk dospělosti/průměrný věk úmrtí:
30/200 let
Jména trpaslíků:
Pro většinu trpaslíků je znalost předků sa‑
mozřejmostí a pravidelné návštěvy i vzdále‑
ných příbuzných patří k oblíbeným zvykům.
Úcta k rodině je u trpaslíků tak silným
citem, že se stala i součástí pojmenovávání
nových potomků. Křestní jméno je následo‑
vané charakteristickým rysem či povoláním
jednoho z rodičů. Občas tak může docházet
k poměrně zajímavým paradoxům, kdy je
potomek pojmenován po otci „zvíře“, přes‑
tože jde o toho nejspořádanějšího trpaslíka
pod sluncem.
Příklady: Yagrim Zvíře, Huragh Zbrojíř,
Darla Bystrá
Největším nepřítelem trpaslíků je ale alkohol. Ten
používali od nepaměti při náboženských rituálech, aby
mohli vstoupit s Talgarem do přímého kontaktu. Když
ale jednou Talgar záhadně zmizel, v průběhu dalších tisí‑
ciletí se téměř všichni kněží upili k smrti a mentoři nestí‑
hali vychovávat nové. Společnost se brodila depresí a za‑
čala se rozpadat. Silný alkoholismus se nakonec po bitvě
u Spuzky rozšířil i mezi ostatní vrstvy obyvatelstva a až
na výjimky všichni trpaslíci „hledali Talgara na dně kor‑
belů“. Upíjely se už i ženy a národ by jistě vyhynul nebýt
skupiny „střízlivých“. Ti tajně a přímo pod nosy ostatních,
zosnovali složitý plán na přesun co možná největšího
množství žen z Krakhu — trpasličí domoviny.
Část střízlivých zamířila na jih po souši do sousedního
Asmánu, zbytek na lodích podél pobřeží do vzdáleného
Bolmiru. Lidé v xenofobním Bolmiru ale trpasličí uprch‑
líky nepřijali zrovna vřele. Směli zůstat víceméně jen jako
levná pracovní síla. Postupem času se odpor zdejších lidí
vůči přistěhovalcům stupňoval, přibývalo falešných ob‑
vinění, že se trpaslíci roztahují, ožírají a napadají po no‑
cích slušné lidi ve městech, a s nástupem Hněvky z Řezo‑
boru na trůn se pro ně začaly zakládat pracovní tábory
oddělené od zbytku společnosti.
V pouštním Asmánu měli „střízliví“ mnohem větší
štěstí. Výměnou za technologii hloubení studní a příslib,
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že dokončí stavbu odsolovacích akvaduktů po zahna‑
ných tenebřanech, dostali od lidí z východu pás západní‑
ho pobřeží, kde postupně zakládali oázy. Díky množství
žen se v komunitě rychle ujal matriarchát v čele s muter‑
nou, a zatímco v krakhských jeskyních společnost spěla
k totálnímu úpadku a vyhynutí, asmánští trpaslíci pro‑
sperovali, až se nakonec zdejší muterně podařilo výmě‑
nou za plodné ženy získat Krakh jako svou državu, což
zároveň doprovázel částečný zákaz konzumace alkoho‑
lu. Ten Krakh rozdělil na poslušný jih a rebelský sever,
kde se rozbujel černý obchod s alkoholem.
I když jsou trpaslíci podzemní tvorové a v dávných do‑
bách nevylézali na povrch, pokud to nebylo vyloženě nut‑
né, dnes se jejich řady díky počínání střízlivých rozrůznily.
Krakhští jsou bledí, chlupatí a hrdí na své dlouhé vousy, za‑
tímco asmánští milují slunce a čerstvý vzduch. Díky poušti
je jejich pleť snědá, a téměř bez chlupů. Otázkou zůstává,
zda se národ v budoucnu dokáže opět stmelit, nebo se ještě
víc rozdrobí a izoluje od ostatních, podobně jako trpasličí
povstalci v Bolmiru odtržení od zbytku Arbory Hněvkou.
Za trpaslíky hraj, pokud:
• 
preferuješ silného, obrněného bojovníka s těžkou
chladnou zbraní
• chceš hrát za národ, který svého ztraceného boha stále
marně hledá na dně korbelů
• chceš být vybaven bizarními artefakty

Víly

Víly jsou poslední bytosti, které Devařiny obdarovala
rozumem a vědomím, než sama rozum dočista ztratila.
I když šlo o čistě bojovou rasu, nepotlačovala své estetic‑
ké cítění a stvořila je na počest Arboře nádherné. Jejich
základním účelem byl boj proti tenebřanským vzdučnym
karabům. Primárně je tedy obdařila štíhlými drobnými
těly a dvěma páry motýlích křídel, aby mohly víly snadno
manévrovat v nebeských bitvách. Kvůli komunikaci za
letu dokázaly svá duhová křídla podle potřeby rozzářit.
Karaby se po Vpádu staly jednou z nejničivějších zbra‑
ní tenebřanů. Bombardovaly z výšky města, která se ne‑
měla jak bránit, a znenadání vysazovaly vojenské oddí‑
ly i v jinak těžko přístupných oblastech. Díky speciálně
vycvičeným vílám, které se s pomocí výbušnin dokázaly
s těmito kolosy vypořádat, tato hrozba částečně pominu‑
la a mnoho mechanických létajících monster se jednou
provždy zřítilo k zemi, kde jako připomínky Marné vál‑
ky reznou dodnes.
Krása se ale po Zahnání stala vílám osudnou. Zvlášť
když nad nimi zesnulá Devara nemohla nadále držet
ochrannou ruku. Především lidé začali křehká stvoření
lovit a kochat se jejich nádherou. Hlavně v Talmonu se
silně rozmohl obchod s vílami, které v rozlehlých, hlída‑
ných oborách čekají na své nové majietele, kterým budou
sloužit jako vzácný a drahý módní doplněk. Kdo chce
v Talmonu něco znamenat, musí s sebou na řemínku vo‑
dit minimálně jeden vílí exemplář.

VÍLY
Výška: 110–140 cm
Váha: 80–115 kg
Věk dospělosti/průměrný věk úmrtí:
30/200 let
Jména víl:
V době, kdy se zoufalé Devaře povedl stvořit
národ víl, byl Thilerion ještě stále nádher‑
ným, nespoutaným lesem, který se krásou
mohl rovnat i s Byronellem. Víly se v něm
cítily jako doma a ihned si začaly osvojovat
elfí zvyky včetně jazyka. Nejen jejich řeč, ale
i jména proto připomínají elfí, místy lehce
šišlavý jazyk.
Příklady: Šala (z elfího Calla), Maťra (z el‑
fího Mathra), Čara (z elfího Cara), Ďan
(z elfího Dan).

Zotročené víly se samozřejmě používají i na výškové
práce, populární jsou na jižní Arboře také vílí zápasy,
na něž se vypisují vysoké sázkové kurzy. I když jsou víly
ve skutečnosti hermafroditi, navenek se jeví jako plně
funkční ženy. A někteří Talmonci si jejich prostřednic‑
tvím tedy zpestřují i sexuální život.
Většina dosud svobodných víl přirozeně prchla před
podobným zacházením na sever do Lantary, kde jsou
chráněné dekretem. Přesto nejsou ani tam v bezpečí
před námezdními lovci a pašeráky exotických tvorů.
Zamezit příkoří páchanému na vílách se pokouší též sa‑
motná Ctěna z Šerohradu. Snaží se samotářské polétav‑
ky sdružit a podpořit v boji za právo na svobodu, které
by respektoval i zbytek Arbory. Zatím ale s nevalným
výsledkem.
Za víly hraj, pokud:
• rád létáš a máš průzkumnické sklony
• chceš mít pohlednou postavu
• raději bojuješ z bezpečné vzdálenosti

Půlelfové

Tyto křížence mezi lidmi a elfy nestvořil žádný
z Aspektů. Začali se rodit smíšeným párům přirozenou
cestou krátce po založení Lantary. Už první narozený
půlelf Tauthyr vyvolal mezi oběma rasami spory. Naroz‑
díl od elfů se některým lidem existence kříženců protivi‑
la a řady odpůrců rostly.
Elfové naopak v půlelfech viděli naději — krok k bu‑
doucímu sblížení obou ras a k upevnění vzájemných
vztahů. A tak začali brát mladé půlelfy často vyčleněné
na okraj lantarské společnosti pod svá křídla. Věnovali
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jim území na západě Byronellu, na hranicích s Lantarou
a nechali je vyvíjet svůj unikátní charakter po svém.
A tento elfí „sociální experiment“ se zdařil. Už v druhé
generaci se ukázalo, že mladičká rasa zdědila ty nejlepší
vlastnosti z obou světů — lidskou zvědavost, ochotu učit
se novým věcem a elfí trpělivost i lásku ke všemu živému.
Dar nesmrtelnosti na ně z elfů ale nepřešel.
Jako schopní obchodníci a řemeslníci nakonec našli
cestu zpět k lidským předkům, které postupně svými
činy přesvědčili, že nejsou méněcennými částmi společ‑
nosti. Pomohl jim také velmi různorodý vzhled. Někteří
z nich jsou totiž k nerozeznání od lidí nebo elfů, jiní mají
různě smíšené rysy z obou ras. Konflikt lidí a elfů tak na‑
konec zažehnalo jejich společné potomstvo.

PŮLELFOVÉ
Výška: chybí
Váha: chybí
Věk dospělosti/průměrný věk úmrtí:
chybí
Jména půlelfů:
Někteří půlelfové převzali lidský zvyk
v pojmenovávání svých potomků, jiní se
však cítí být blíže elfům a své děti proto
nazývají elfím jazykem. Vnímaví jedinci
tak poznají původ půlelfa hned poté, co se
představí. Existují však jisté výjimky, které
se snaží kloubit elfí i lidskou kulturu.
V takových případech vznikají elfí jména
následovaná městem, ze kterého daný
půlelf pochází.

Po Zahnání museli elfové z Byronellu začít řešit úby‑
tek magie, tedy především schopnost vytvářet si formo‑
váním přírody podmínky pro pohodlný život. Tehdy se
užitečnost půlelfů projevila naplno. Byli to právě oni, kdo
naučili elfy přežívat ve světě mrtvých Aspektů. Po čase
na ně ale elfové kladli stále větší nároky, aniž by starost‑
livost půlelfů adekvátně odměňovali. Mezi půlelfy tak
začínají bujet názorové neshody. Někteří se cítí povino‑
váni svým lesním předkům, jiní si připadají zneužívaní
a žádají za své znalosti a zkušenosti mnohem víc, než jsou
elfové ochotni dát.
Za půlelfy hraj, pokud:
• chceš kombinovat vlastnosti lidí a elfů
• bys rád zůstal spjatý s přírodou, ale nevoní ti břímě
dlouhověkosti
• chceš hrát za dobrého obchodníka či zkušeného řeme‑
slníka

Půltrpaslíci

Ovoce zakázaných vztahů, s jejichž stvořením neměl
co do činění žádný bůh. Půltrpaslíci jsou typičtí pro
Asmán, kde trpasličí západ a lidský východ dělí rozleh‑
lá poušť Sucholi. Ani ta ale smíšeným párům nezabrá‑
nila v počínání kříženců. Takové vztahy jsou ale vzácné
a v obou táborech dlouhodobě tabu. Už na první genera‑
ci zprzněnců vzešlých z pochybných svazků se totiž snesl
hněv obou ras a postupně byli všichni vyhnáni do pouště,
kde většina zemřela.
Část ale přežila a našla zde útočiště mezi lidskými no‑
mády, kteří obývali poušť dávno před založením Asmá‑
nu. Půltrpaslíci se srdnatě chopili jediné šance na přežití,
začali se nespoutaně množit a pořádat loupeživé výpravy
do lidských osad i trpasličích oáz na okraji pouště.

KŘÍŽENCI
Na Arboře mohou existovat i jiní kříženci
než jen půlelfové a půltrpaslíci. Vždy však
jde o jednorázové anomálie, jejichž život
končí často tragicky nebo jsou nuceni žít
celou dobu v utajení.
Za půltrpaslíky hraj, pokud:
• tě láká život odpadlíka a bandity bez domova
• chceš hrát za postavu, která v sobě snoubí vznětlivost
trpaslíků a intrikářství lidí
• miluješ písečné duny, příležitostné oázy i staré pyrami‑
dy plné pastí a nebezpečných běsů

PŮLTRPASLÍCI
Výška: chybí
Váha: chybí
Věk dospělosti/průměrný věk úmrtí:
chybí
Jména půltrpaslíků:
Půltrpaslíci pojmenovávají své potomky po‑
dobně jako půlelfové. Záleží především na
tom, k jaké rase mají blíže, ať už fyzicky či
psychicky. Ti, kteří se rozhodli opustit život
nomáda a pokusit se zapadnout mezi lidi,
převezmou samozřejmě nové jméno podle
všech lidských zvyků. Naopak kočovní ban‑
dité by považovali za urážku, kdyby se byť
jen doslechli, že byl jeden z jejich druhů po‑
jmenován lidskou verbeží. Oproti půlelfům
jsou půltrpaslíci ve vztahu k lidem velice
polarizovaní a prakticky neexistují varianty,
které by kloubily lidská a trpasličí jména.
Poušť se jim stala domovem a loupení životním sty‑
lem. Na svůj původ doslova vykřesaný ze skromné naděje
málem zaváté horkým pískem jsou patřičně hrdí. Pokud
se nějaký půltrpaslík rozhodne vsadit na svou podobu
k jedné či druhé rase a usadit se v pohodlí prohnilé, xeno‑
fobní civilizace, je považován za vyvrhele a automaticky
zavražděn, dostane‑li se svým „bratrům“ pod ruku. Na‑
opak vyhnanci z civilizace, kteří se i dnes sem tam rodí
ze zakázaných svazků, jsou v řadách svých pouštních pří‑
buzných vždy velkoryse a srdečně vítáni.
Půltrpaslíci se vzhledem mohou blížit lidem i trpaslí‑
kům a někteří dokážou svým zjevem příslušníky těchto
ras ošálit. Ne vždy se taková lest samozřejmě podaří, ale
bojovným půltrpaslíkům se tento druh infiltrace poměr‑
ně osvědčil.
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Tenebřanské rasy
Eneři

Před téměř čtyřmi staletími přišli na Arboru vyhna‑
ní z vlastní planety gnómskou krutovládou. V zoufalství
zde chtěli najít nový domov, místo něj však narazili na
primitivní národy, které se nechtěli o půdu dělit s „démo‑
ny“. Přesně tak se eneři obyvatelům Arbory jevili. Rudě
žhnoucí oči, slonovinově bělostná kůže, podivná lehká,
přesto odolná brnění a roušky na ústech.
Ty původně sloužily jako filtry v jejich původní domo‑
vině, kde bylo ovzduší znečištěné tisícovkami parostro‑
jů a drobných továren. A i když filtrační roušky ztratily
na Arboře svůj původní význam, jejich nošení zůstalo
hluboce zakořeněné v tradicích. Sundat roušku v pří‑
tomnosti kohokoliv dalšího je těžší prohřešek než se na
veřejnosti svléknout do naha. A to i v případě žen, jejichž
roušky se vyrábějí z poloprůhledného materiálu, aby za‑
kryly co nejméně. Původní význam filtrů, na nichž také
eneři nosí znamení své společenské role, se částečně vrá‑
til v Iskře a dalších podzemních komplexech sužovaných
smogem.
Vzrůstem jsou eneři možná podobní člověku, ale ani to
nijak nezmenšilo ochromující strach obyčejného arbořa‑
na, když stanul tváří v tvář děsivému stvoření z jiného
světa.
Eneři podobnou bázeň před arbořany nepociťovali.
Zoceleni bojem za svobodu na rodné Tenebře byli zvyklí
na drsné podmínky i nečekaná překvapení. Důležité bylo
přežít, vyzbrojit se a zabrat planetu. Otázky měly přijít
na řadu, až pomine nebezpečí.
Arborské národy se ale nakonec ukázaly jako mnohem
větší oříšek. Válka se vlekla, kolonizace vázla a přes veš‑
keré technologické výhody byli eneři zatlačeni do skalna‑

té Končiny. Takhle si svůj nový domov nepředstavovali.
Vždycky to ale byla přizpůsobivá a disciplinovaná rasa,
která si nestěžuje, ale koná. I protože vyhynutí je pro ně
reálná hrozba, jelikož se z dosud neznámých příčin rodí
v Končině mnohem méně enerských žen. Zatímco o vo‑
jáky nemá vládnoucí Disput nouzi, rodiček ubývá a muži
se o každou musí dělit s desítkami svých druhů.

ENEŘI
Výška: 170–190 cm
Váha: 70–80 kg
Věk dospělosti/průměrný věk úmrtí:
20/80 let
Jména enerů:
Enerská jména se skládají z křestního jména
a příjmení, které se dědí po matce. Vzhle‑
dem k malému počtu enerských žen se tak
mimochodem tvoří celé klany, které mají
společnou matku.
Příklady: Anton Sparkov, Nikolay Kalin‑
čuk, Kyril Pervai
Ženy se tak po sto sedmdesáti letech pobytu v Končině
těší téměř božskému statusu a jako jediné mají právo vo‑
lit Disputa. Pouze vysoce postavení eneři se o ženu dělit
nemusí, případně mají i menší harém, čímž si zároveň
vydržují hlasy do voleb. Zásadní prioritou je tedy dlou‑
hodobě zachování rasy a vojáci často unášejí arborské
ženy, na kterých experimentují, aby zjistili, co nerovno‑
váhu mezi pohlavími novorozenců způsobuje. Druhým
zásadním důvodem pro únosy arbořanů a vědecké bádá‑
ní hluboko v Končině je pak magie. Tu eneři neovládají,
a zdá se, že nejlepší způsob, jak konečně zvrátit průběh
arborských dějin, je obrátit proti nepříteli jeho jediný
trumf.
Za enery hraj, pokud:
• chceš v rukou třímat nejnovější technologie
• jsou ti blízké palné zbraně
• tě baví svým démonickým zjevem budit v Arbořanech
strach

Gnómové

Gnómové přišli na Arboru z donucení, většinou uná‑
šeni z rodné planety prchajícími enery. Stále totiž mají
pro své uchvatitele nedozírnou cenu, protože jsou jako
jediní schopní proniknout do Knihovny, přinášet odsud
nové vynálezy, a dokonce i sami přicházet se zlepšováky,
na které by nikdo jiný nepřišel. Proto je kdysi eneři na
Arboře střežili jako největší poklad hned po svých druž‑
kách. S postupem času ale došli k závěru, že jim volnost
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prospívá. Od té doby gnómové přicházejí častěji s nový‑
mi vynálezy a z vězňů se stali enerskými partnery, kteří
mají společný cíl – podmanit si celou Arboru.
Gnómové mají vysokou inteligenci. Jsou spíše menšího
vzrůstu, většinou nepříliš silní, s nadměrně vyvinutou
mozkovnou, velkýma černýma očima bez zornic a tma‑
vou pletí. Od pohledu mezi nimi nejsou velké rozdíly.
Pokud má ale někdo možnost prohlédnout si gnóma po‑
řádně, může například podle vpichů na paži poznat, zda
jde o niftuka, nebo o eaferna.
Rodí se totiž dva druhy gnómů. Eaferni jsou vynalézaví,
hloubaví, vysoce společenští a prudce inteligentní. Niftu‑
kové narozdíl od nich přicházejí na svět s výraznou závis‑
lostí na nifu – droze získávané z teneberských much, kte‑
rá navozuje záhadný stav, kdy je gnóm schopný pronikat
do jiných sfér bytí, a tedy i do Knihovny. Reálný svět ale
vnímají velmi rozostřeně, nebo vůbec, jsou‑li pod vlivem
nifu. S okolím téměř nekomunikují. S eaferny je pojí te‑
lepatické pouto, které ještě zesílí, pokud spolu konkrétní
niftuk a eafern od dětsví budují také citovou vazbu.
Právě takové dvojice, které jsou schopné přinášet
z Knihovny útržky budoucnosti, dešifrovat je a realizo‑
vat, byly hnací silou teneberského pokroku na Tenebře.
Jen a pouze gnómové mohou za objev střelných píšťal,

GNÓMOVÉ
Výška eafernů: 100–120 cm
Váha eafernů: 55–80 kg
Věk dospělosti/průměrný věk úmrtí
eafernů: 30/140 let
Výška niftuků: 90–110 cm
Váha niftuků: 45–65 kg
Věk dospělosti/průměrný věk úmrtí
niftuků: 20/70 let
Jména gnómů:
Gnómská jména se také skládají z křestního
jména a příjmení, jak je zvykem u jiných
národů. Eaferni a Niftuci však přichází
ke svému příjmení odlišným způsobem.
Zatímco Eaferni jsou bez příjmení do doby,
než přijdou s první vynálezem, který se
stane základem samotného příjmení, Nif‑
tuci přebírají příjmení po Eafernech, pokud
nějaké mají. Je tedy zjevné, že příjmení je v
gnómgské komunitě obrovským privilegiem
a řada gnómů proto při oslovování vždy lpí
i na svém příjmení.
Příklady: Tarstan Granát, Krienhilda
Pístana

titánů, vzdučnych karabů, za teneberský věk páry a za
fakt, že téměř celá jejich domovina je dnes pokrytá ob‑
řím městem.
Není ovšem radno od sebe spojené gnómy oddělovat.
Eafern ztrátou svého niftuka utrpí nesmírné psychické
trauma a může se i navždy uzavřít do sebe, nebo dokon‑
ce spáchat sebevraždu. U niftuka je zas minimální šance,
že se o sebe postará sám. Ze všeho nejdřív se totiž musí
zbavit závislosti. A to dokážou jen silní jedinci, jelikož jde
o bolestivý, psychicky náročný proces procitání do všed‑
ní reality. Pokud se ale podaří, je šance, že se takovému
gnómovi zvýší inteligence na standardní úroveň.
Gnómové však mají zásadní problém – zásoby nifu
jsou minimální. Ty, které jejich uchvatitelé stihli v dáv‑
ných dobách přenést z Tenebry společně s dalším vyba‑
vením a materiálem, dávno došly. A teneberským mou‑
chám se ve vlhkém prostředí Arbory příliš nedaří. Čím
dál více začíná být jasné, že budou muset najít alternati‑
vu, jinak řady niftuků nebezpečně prořídnou.
Za gnómy hraj, pokud:
• bys rád vynalézal zajímavé, mocné nástroje i přístroje
a posouval pokrok vpřed
• tě láká tajemná Knihovna, kde můžeš rozmlouvat
s mrtvými
• chceš ovládat telepatii, s jejíž pomocí můžeš komuni‑
kovat s ostatními gnómy

Koboldi

S enery a gnómy přišli na Arboru koboldi. Vejcorodí
ještěři, kteří se rychle množí a žijí ve stádech jako zvířata.
Ostatní tenebřané by se k nim nejspíš jako ke zvířatům
i chovali, nebýt zvláštní koboldí vášně starat se o tech‑
niku. Monotónní zvuky strojů, syčení páry i čpící smrad
paliva a oleje jsou pro ně podobně silná droga jako pro
niftuka nif.
Ač inteligencí většina z nich právě neoplývá, stali se
klíčovou součástí teneberské historie a sporů o vládu nad
domovskou planetou. Ať už jako nezbytní údržbáři čet‑
ných strojů, nebo jako snadno cvičitelní, loajální vojáci.
Není proto divu, že levná, dostupná a rychle se množící
pracovní i útočná síla se se svými pány přesunula i na Ar‑
boru, kde se její řady rozrůstají.
Čas od času se ve stádě vyskytne jedinec, takzvaný
s’hix, který je schopen uvědomit si vlastní identitu a pře‑
vzít odpovědnost za své činy. Takoví už nepracují jen za
kus masa, prahnou po svobodě, nebo alespoň po pohodl‑
ném, civilizovaném životě a není s nimi snadné pořízení.
Eneři (a gnómové na Tenebře) ale jejich existenci tolerují.
Jen s’hixové jsou totiž schopní učit zbytek stáda složitější
úkony na stále komplexnějších strojích a vést své druhy
ku spokojenosti majitele. Nebo ke vzpouře. I taková stá‑
da dějiny Tenebry a Arbory pamatují.
Jiní s’hixové se naopak vychovávají jako bezcitní sa‑
motáři a systematicky připravují na dráhu sabotérů a ná‑
jemných vrahů. Koboldí šupiny totiž mohou měnit bar‑
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vu. Původně šlo jen o součást neverbální komunikace,
a tak se většině kusů celé tělo zbarvuje podle momentální
nálady. Trénovaní s’hixové ale dokážou barevnost ovliv‑
ňovat a ti nejlepší, pokud chtějí, téměř dokonale splynou
s okolím.

KOBOLDI
Výška: 100–140 cm
Váha: 50–90 kg
Věk dospělosti/průměrný věk úmrtí:
10/60 let
Jména koboldů:
Koboldí jazyk připomíná spíše hadí. Výraz‑
né sykavky jsou proto součástí jména každé‑
ho s’hixe. Ostatní koboldi, však nemají své
vlastní jméno a jako součást většího stáda
jsou jen očíslovaní a označkovaní druhem
stáda.
Příklady: Sszas, Iccess, ISA302, BAD982

Stejně jako na Tenebře se i na Arboře s koboldy čile
obchoduje. Jejich primitivní jazyk a stádní chování nebu‑
dí v ostatních rasách žádný respekt, ani morální zábrany.
Koboldí vejce jsou dokonce oblíbenou pochoutkou nejen
mezi enery. Ochočená koboldí stáda pěstují i asmánci.
Tito ještěři ovšem nejsou tak hloupí, jak se obecně před‑
pokládá. Jen nikdy neměli motivaci civilizačně se vyvíjet.
S’hixové se ale postupně snaží toto stigma odbourat
a vůbec poprvé v historii národa vzniklo v Asmánu na
troskách tenebřanské Bašnie dokonce čistě koboldí měs‑
to Šís Fa’z, které si jeho obyvatelé bedlivě chrání.
Za koboldy hraj, pokud:
• tě láká zabijácké řemeslo
• chceš hrát za chladnokrevného (doslova) humanoida,
který mění barvy
• máš tendence vyvést své soukmenovce z otroctví a po‑
moct jim založit vlastí civilizaci

Nehratelné rasy
Jak už samotný název napovídá, nehratelné postavy
nejsou vhodné pro samotné hráče, ale spíše pro tvorbu
NPC postav, které mohou fungovat jako průvodci dob‑
rodružstvím nebo dokonce hlavní záporáci. Zkušenější

hráči si mohou ke své hlavní postavě vytvořit z vedlejších
ras i společníka na svých cestách – například válečník
z Rhidenanu by mohl být doprovázen silným kentau‑
rem, který funguje jako zvěd, drsný talmoňan zase může
táhnout v poutech zkroceného satyra, který rozpoutá
hotové peklo na zemi, když je vypuštěn do bitevní vřa‑
vy… Faktem ale je, že až poměrně exotické, nehratelné
rasy jsou stále součástí arborských národů a postavy by
se s nimi měli setkávat, ať už reálně, či alespoň v podobě
bájí, pohádek nebo strašidelných příběhů.

POZNÁMKA AUTORŮ
Kentauři se hodí buď jako společníci či
průvodci krajinou Rhidenanu, zřídkakdy
i severnějších států. Vzhledem ke svým tě‑
lesným dispozicím se však nehodí k prohle‑
dávání dungeonů a z tohoto důvodu nejsou
vhodné pro samotné hráče.

Kentauři

Kentauři jsou Devařina chlouba. Bohyně stvořila na‑
půl koně a napůl člověka, aby v jediném těle snoubila
rychlost, obratnost a inteligenci. Jako partyzánské jed‑
notky měli sabotovat průnik tenebřanů do panenského
Rhidenanu a svou úlohu plnili znamenitě. Území bránili
společně s lidskými hraničáři a po čase se začaly obě rasy
sbližovat. Stáda kentaurů přebývala stále blíž lidským
osadám koňáků, někteří dokonce nechávali na svých
hřbetech jezdit lučištníky, čímž vznikly rychlé záškod‑
nické jednotky. Zatímco kentaur v běhu střílel z obří‑
ho luku, muž připoutaný na hřbetě a otočený opačným
směrem kryl střelbou oběma záda. Především díky těm‑
to hraničářským jednotkám nepadl Rhidenan, respektive
Rovnozemí v jazyce koňáků, do rukou tenebřanů.
Po zahnání vetřelců do Končiny ale vyvstal problém.
Zatímco jedna skupina kentaurů chtěla vznikající pouto
s lidmi, kteří už teď měli vřelý vztah ke koním, zpečetit
a upevnit, jiní se od koňáků distancovali. Nechtěli risko‑
vat, že by se v budoucnu jako mnohem mladší rasa mohli
dostat až do pozice dnešních ořů.
Stáda se rozdělila. Ti nejpuritánštější – Khetaři, se
izolovali v pohoří Smaragdových vln a nemají problém
zabíjet na potkání jak lidi, tak kentaury, kteří podle nich
zradili vlastní rasu. Thetaři se naopak pohybují blízko
lidí, často nosí podkovy, oblékají si svršky, zdobí hřívy…
Někteří dokonce vstupují s lidskými partnery do mystic‑
kého svazku zvaného „spříznění“. Oba mají sice vlastní
rodiny, ale jako dvojice jsou to nerozluční a téměř nepře‑
možitelní hraničáři, kteří dodnes chrání oblast Rhidena‑
nu sousedící s Končinou.
Ostatním lidským národům je nicméně toto soužití
spíš k smíchu, a i když absolutně nemá sexuální charak‑
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ter, spříznění koňáci se severně od Rhidenanu těší ne‑
valné pověsti těch, kteří obcují s kentaury a nejspíš i se
svými drahocennými koni. Na kentaury jako takové se
pak většina lidí dívá podezřívavě stejně jako například na
víly a další Devařiny experimenty.

KENTAUŘI
Výška: 150–175 cm
Váha: 450–750 kg
Věk dospělosti/průměrný věk úmrtí:
8/50 let
Jména kentaurů:
Podoba tříslabičných kentauřích jmen
pochází z pradávné řeči Aspektů a dokazuje,
jak moc byla Devara na svůj výtvor pyšná.
Řeč vycházela z písmene R jako statického
základu (proto jména všech Aspektů tuto
souhlásku obsahují), který až se samohlás‑
kou nabývá akce. Samohláska před R
vyjadřovala spění k něčemu, samohláska po
R spění od něčeho.
Příklady: Namira, Kilara, Rimunan, Narité

Satyrové

Satyrové byli první rasou, kterou bohyně Devara stvo‑
řila pro boj s tenebřany. Vysadila je do lesů Thilerionu
a doufala, že zastaví, nebo alespoň zpomalí invazi po
dobytí Uzlu – metropole Rodvinského císařství. Aby
odolali střelbě z píšťal a mohli se s minimálními ztrá‑
tami přiblížit nepřátelským šikům, byli porostlí hustou,
houževnatou srstí. Vetřelce pak decimovali bojem zblíz‑
ka, při kterém využívali vrozenou hbitost, rychlé re‑
flexy a především pár ostrých rohovitých čepelí na hlavě
v kombinaci s dvojicí šavlí v rukách.

POZNÁMKA AUTORŮ
Vzhledem k poměrně kontroverznímu
způsobu rozmnožování nejsou satyrové
vhodní pro hráčské postavy. Strůjce je ale
může často využít jako mytické postavy,
o kterých se dnes v hospodách pějí spíše
urážlivé popěvky než oslavné báje. Boju‑
jící satyr ale může posloužit i jako velice
silný protivník či spojenec, podle toho, jak
se k němu i způsobu jeho rozmnožování
postaví samotné postavy.

Satyři dodnes patří k nejzdatnějším šermířům na Ar‑
boře a i nyní jsou tenebřanům trnem v oku, přesto se je
ostatní arborské národy v čele s lidmi snaží vyhubit, nebo
alespoň zotročit a kastrovat. Zčásti za to může poptávka

SATYROVÉ
Výška: 150–175 cm
Váha: 450–750 kg
Věk dospělosti/průměrný věk úmrtí:
8/50 let
Jména satyrů:
Čerstvě narození satyrové jsou pojmenování
až poté, co je otcové uchvátí a utečou s nimi
daleko od lidské civilizace. Pojmenovávání
satyrů má ale překvapivě formu velice pro‑
myšleného, společenského rituálu. Každý
Satyr si totiž pamatuje dlouhou báseň, kte‑
rou jim podle legendy na počátku předala
samotná Devara. V rámci rituálu přijetí
nového satira se sejdou všichni dospělí
jedinci z blízkého okolí. Postaví se do kruhu
a hlubokým, melodickým hlasem se střídají
v přednesu poémy. Každý z recitátorů se
snaží malého Satyra zlákat svým zpěvem,
protože ke komu se dobatolí, toho jméno
pak po celý svůj život přebírá.
Příklady: Drok, Tapit, Dorus, Notag
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po jejich kožešině, ze které se šijí neprůstřelné kazajky.
Podstatně silnější důvod vyhubit satyry je ale jejich
způsob rozmnožování, který Devara při svém experi‑
mentování nedomyslela do důsledků. Vytvořila totiž jen
silné samce, ti totiž měli k boji lepší předpoklady. Aby se
mohli dál množit, poskytla jim schopnost povít potomka
se samicemi jiných ras. Zároveň ale vtiskla satyrům silně
dominantní geny, jinak by už v první generaci vznikali
nežádoucí kříženci.
Tím sice bohyně zabezpečila rase budoucnost, ale pře‑
hlédla dva drobné detaily: Předně s chlupatými satyry
nechtělo mít mnoho lidských, elfích či nedejbože trpasli‑
čích žena mít co do činění. A hlavně pro matku zname‑
nal porod satyrčete jistou smrt. Mládě se totiž na svět
ještě před porodem prosekává svými rohy.
Satyři byli tedy od začátku okolnostmi dotlačení
k unášení a znásilňování žen. Díky specifické vůni, která
se u nich vyvinula během dvou generací a již vylučovali
při páření, na celý incident samice zapomněla, a o těho‑
tenství se dozvěděla vždy až se zakulacujícím se břichem
a dalšími typickými příznaky.
Budoucí otec si samozřejmě svého potomka střežil
a vždy se zdržoval poblíž. Proto když například ve vesnici
žena záhadně otěhotněla a v blízkých lesích někdo spatřil
satyra, končilo to obvykle vraždou nebo sebevraždou do‑
tyčné dívky. Přesto se rase nadále daří přežívat a množit,
byť počty satyrů stále balancují na hranici vymření.
Řada satyrů nenese svůj způsob rozmnožování zrovna
dobře. Existují i určité skupinky, jejichž jedinci se dobro‑
volně rozhodli žít celý život v celibátu a to i přes možnost
zániku celé jejich rasy. Napravení reputace satyrů mezi
ostatními národy je pro ně důležitější, než budoucnost
tohoto skomírajícího národa.

Kapitola 3

ŽIVOT NA

ARBOŘE

Pokud jsi dočetl až sem a nemáš v plánu vést dobrodružství, připravovat statistiky
příšer či překvapivé zápletky a zajímavé charaktery postav, na které ostatní hráči
během své poutě narazí, doporučujeme přestat, přečíst si na našem vedu Rady
začínajícím hráčům a pokusit se najít Strůjce, který by hru vedl. Pokud žádného
takového nemáš, můžeš se podívat k nám na stránky, kde hráči i tvůrci Končiny
vypisují pravidelná otevřená hraní. Během nich se můžeš nejen naučit, jak taková hra
vlastně vypadá, ale najít si i nové kamarády, se kterými založíš svou vlastní skupinku
dobrodruhů.
Samozřejmě ti nic nebrání v přečtení následujících řádek, hráče však předem
upozorňujeme, že se mohou připravit o autentický zážitek ze hry. Celý zbytek knihy
je totiž určen spíše Strůjcům a obsahuje popis nejdůležitějších spolků, měst, postav
a historických událostí Arbory, které by hráčské postavy měly ideálně objevovat
postupně až během hry. Ve skutečnosti by veškeré níže uvedené informace měly všem
Strůjcům sloužit jako základ pro jejich vlastní nápady na originální dobrodružství.

I když se po příchodu tenebřanů obrátil život na Ar‑
boře vzhůru nohama a válka se unaveně vleče dodnes,
obyčejní lidé si přesto najdou čas na běžné radosti a dů‑
vody slavit. Pro tenebřany je svátkem například každé
stále vzácnější narození malé holčičky, kvůli kterému se
rozezvoní zvony napříč celou Končinou.
Arbořané melancholicky vzpomínají na bitvy. Oslavují
jen ty vítězné a potupné masakry nechávají zavřené v za‑
prášených knihách. Legendy o zlatém věku Rodvinského
císařství se mezi obyčejným lidem tradují jen ústně a ka‑
ždému posluchači vhánějí slzy do očí.
Kultury obou světů se na Arboře ovlivňují víc než si
tenebřané i arbořané chtějí připustit. Tenebřanská úče‑
lovost, praktičnost a sklony k chladné kalkulaci zvolna
pronikají i do arborské architektury, do umění a mentali‑
ty zdejších národů. A samozřejmě nové technologie zasa‑
hují téměř do všech sfér života a pokrokovějším myslím
částečně nahrazují ztracenou víru v Aspekty.
Tenebřané, kteří se museli přizpůsobit rytmu nové
planety, pragmaticky převzali zdejší kalendář a pomalu si
začínají uvědomovat klíčovou roli přírody.

Ekonomie
Důležitým milníkem, který kromě běžného zboží
vyšlapal cestu i směňování a později prodeji půdy, byla
smlouva, kterou Byronellští elfové poskytli své území li‑
dem a umožnili jim tak založit první stát – Lantaru.
Až do vzniku tohoto království i krátce po něm probí‑
hal po celé Arboře stále ještě směnný obchod, který prak‑
tikovali již staří elfové v rámci svých lesních komunit. Už
v té době ale vyráběli trpaslíci šperky ze zlata – z neprak‑
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tického, ale poddajného a estetického kovu, který byl
k nalezení jen vzácně.
Ještě než ložiska zlata objevili lantarští lidé v oblasti
pohoří Dračí šíje, zjistili trpasličtí obchodníci, že po šper‑
cích je zdaleka nejvyšší poptávka a byli jen rádi, že přes
zamrzlou úžinu na severu, ani po moři už nemusejí pře‑
pravovat objemnější náklady méně hodnotného zboží.
Postupně se tak zlato usadilo na trhu v roli drobných
cenností, o něž panoval obecně velký zájem. Když těžbu
a šperkařskou výrobu ze vzácného kovu zahájila i Lan‑
tara, začali trpaslíci jako odpověď razit první jednotné
mince, u kterých nehrozilo, že si k nim majitel vytvoří
sentimentální vztah, a bylo proto mnohem snazší je vy‑
měňovat za jiné zboží.
Závazné smlouvy stvrzené podpisem obou stran, jed‑
notná podoba mincí ražených v Krakhu a možnost ku‑
povat pozemky ať už k obdělávání, nebo ke stavbě, tak
společně vedly k rozvoji větších měst, obchodních křižo‑
vatek, přístavů i zemědělských center.
Zlato se ale záhy ukázalo jako příliš vzácný kov a Lan‑
tara měla navíc ambice vyrábět vlastní mince, nikoliv jen
prodávat trpaslíkům surový kov k ražbě. Proto na trh
vstoupily i dostupnější stříbrné a měděné varianty s nižší
hodnotou.
Než došlo k rozšíření lidí i na jih Arbory, fungoval již
v Krakhu i Lantaře kompletní měnový systém, přičemž
každý stát vyráběl vlastní platidla. Elfové nicméně zůsta‑
li u směny dodnes a kovové „cetky“ pro ně nemají valnou
hodnotu. Ostatní národy proto s elfy obchodují jen nera‑
di, protože takové transakce vedou k věčnému handlo‑
vání a jen těžko se určuje přesná cena nabízeného zboží.
Krátce po zahnání tenebřanů do Končiny, kdy arbo‑
řané už relativně poznali svého nepřítele, rozkomíhalo
křehkou rovnováhu rodvinských, krakhských a lantar‑
ských mincí nové platidlo – síra. Na Tenebře běžně do‑
stupná, ale na Arboře extrémně vzácná surovina, která se
začala nově využívat především jako zásadní složka třas‑

TŘASKAVEC
Jde o směs draselného ledku, dřevěného
uhlí a síry, která se používá do výbušnin
či palných zbraní. Původně šlo o tajný
gnómský vynález, pomocí kterého se po‑
dařil úspěšný převrat na Tenebře. Dnes
znají výrobní postup na Arboře nejen
tenebřané, ale také Svitové, talmonský
rod který si svůj objev pečlivě střeží.
Je jim totiž jasné že až získají plány na
výrobu píšťal, stanou se nejmocnějším
rodem na planetě.

kavce, získala na hodnotě v okamžiku, kdy jeden z tal‑
monských rodů ukradl gnómům tajemství jeho výroby.
Jen krátce poté bolmiřští zjistili, že patrně jako jediní
mají na svém území rozsáhlá sirná ložiska, a obchod mezi
oběma státy se rozbujel. Síra putovala na východ, odkud
se na oplátku dovážel hodnotný šrot. Zatímco v Lantaře
je kvůli odporu obyvatel vůči všemu tenebřanskému do‑
dnes bezcenná (s výjimkou černého trhu), na jihu začíná
zvolna vytlačovat tradiční mince a v Asmánu i Talmonu
je dokonce zcela běžné u obchodníka zaplatit i ampule‑
mi plněnými právě sírou. Bolmir ji nicméně zatím jako
jediný prohlásil za oficiální měnu. I když je tento křehký
minerál jako platidlo vlastně dost nepraktický.
Běžní obyvatelé uchovávají síru ve skleněných válcích
či jinak přizpůsobených nádobách, na kterých síra neu‑
lpívá a neztrácí tak na hmotnosti (a tedy ani na hodnotě).
Lidé ji nicméně uchovávají především jako úspory. Na
běžné výdaje stále zůstává praktičtější, a tudíž využíva‑
nější zlato. V Talmonu už přesto vznikla první bedlivě
hlídaná banka, kde se ve skleněných barelech skladuje
zkapalněná síra.

Zábava a svátky
Po Vpádu se do srdcí dospělých arbořanů prodrala za‑
smušilost. Jejich děti jsou nicméně stejně hravé jako před
příchodem tenebřanů. Lidské ratolesti si klidně vystačí
s klacíky, hadry i míči. Každému bolmirskému novoro‑
zeněti mohou dokonce rodiče obstarat zdarma panenku
národní hrdinky a vládkyně Hněvky z Řezoboru. Trpas‑
ličí děti ze všeho nejvíc zbožňují malování a průzkum
jeskyní. Skřítčata už od kolíbky provádějí drobné iluze,
kentauříci skotačí v polích a celé dny spolu závodí…
Většina obyvatel Arbory si hravou náturu uchovala
i v dospělosti. Ale po přichodu tenebřanů svět zvážněl
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a po jejich zahnání do Končiny se dokonce přestala sla‑
vit řada svátků spojených s již mrtvými Aspekty. Pravi‑
delná výročí se téměř vytratila a nahradily je spontánní,
příležitostné oslavy jako například svatby. Arbořané se
také naučili dát svým životům pevnější řád, který by je
odpoutal od nevázanosti časů minulých. Posledních de‑
set dní každého čtvrtletí proto většina věnuje odpočinku
a oddává se klidnější zábavě, divadlu, poslechu hudby,
vyprávění zážitků na sešlostech.
V roce je jen jediný den, který slaví všichni arbořané
bez rozdílu rasy a místa – Den Zahnání. Liší se jen způ‑
soby, jakými se vzpomíná na bitvu o Spuzku. Jindy vážní
a zachmuření mágové pořádají v Lantaře přehlídky své‑
ho umění pro veřejnost. Napříč Talmonem se vydá „cí‑
sařská jízda“. Bolmiřané putují do Řezoboru, kde Hněvka
pronáší proslov a její vojáci rozdávají jídlo chudým.
Většina roku je ale po celé Arboře prosycena smutkem.
Téměř každý den připomíná něčí úmrtí, bitvu nebo ji‑
nou smutnou událost, na které se arbořané raději snaží
zapomenout. Proto se chápou kdejaké příležitosti slavit
a uniknout z reality.
Eneři si naopak reality váží. Udržují ve svých řadách
tvrdou disciplínu a schopnost postavit se i nepříznivým
podmínkám čelem. Opravdu nezřízeně slaví jen naroze‑
ní každého děvčátka. Je to jediná příležitost, kdy se sma‑
závají i společenské rozdíly mezi enery, gnómy a koboldy
(i když enerské stráže zůstávají ostražité).

DISPUT
Po několika letech od příchodu tene‑
břanů na arboru, bylo jasné, že eneři
potřebují jednoho silného vůdce, jinak se
stanou nekoordinovanou bandou cizáků,
kterou smete arbořanská magie z po‑
vrchu planety. Rozhodli se proto každé
čtyři roky volit vládce s prakticky neo‑
mezenou mocí, ale omezeným volebním
obdobím. Disputa volí ženy, které jsou
fyzicky a nově i politicky zodpovědné
za budoucnost všech enerů na Arboře.
Disput může být zvolen i několikrát za
sebou a stát se jím může kdokoliv. Tím
posledním je Disput Anasij Chrupok,
který byl nedávno zvolen do své funkce
již počtvrté.

Ostatní události si připomínají jen decentně. Nut‑
nost zůstávat za všech okolností ve střehu si přinesli už
z Tenebry a dvě staletí v Končině ji jen prohloubily. Do‑
konce i tanec čím dál méně slouží jako forma relaxace
a estetického vyžití a zvolna se přetavuje ve svérázný ko‑
munikační prostředek.
Za vrchol kulturního vyžití pak považují eneři „Si‑
len“ – osm dní slávy držených na počest zvolení nového
disputa (jednou za čtyři roky, když je Tenebra nejblíže

Arboře), kdy se zastaví všechny méně důležité práce
a eneři, koboldí s’hixové i gnómští eaferni měří své síly
v převážně sportovních disciplínách od vyloženě silo‑
vých soubojů, přes ostrostřelbu až po rétorické soutěže.
Především gnómové berou Silen jako dobrou příležitost
„vrátit“ enerům minulé křivdy alespoň touto cestou.
Enerské děti si už v útlém mládí volí své budoucí
směřování, případně je jim přiděleno, pokud v nějakém
oboru projeví mimořádný talent, a tomu se pod dohle‑
dem mentorů přizpůsobuje i veškerá hra. Dívky po pr‑
votním vývoji procházejí sexuální výchovou, učí se být
krásné a seznamují se s technikami usnadňujícími porod.
Chlapci místo hraček fasují nástroje podle zvoleného
nebo přiděleného pole působnosti.
Koboldí mláďata si hrají ve stádech jako běžná zvířata,
nepotřebují hračky. Když trochu zestárnou, začnou opa‑
kovat činnosti po dospělejších jedincích a zvolna se tak
učí údržbě a opravám jednodušších strojů. Talentovaněj‑
ší kusy často rychle objeví i hru se zbarvováním těla. Ti
jsou ale záhy odebráni od stáda a odváděni ke speciálním
koboldím učitelům – s‘hixům, kteří z nich vychovávají
budoucí vůdce stád a zrádné zabijáky.
Jediný, kdo se snad trochu podobá arbořanům v ná‑
klonnosti ke hře, jsou gnómští eaferni – věčné děti, které
mají radost z každého objevu a nechají se snadno unést
čímkoliv novým. Jakmile začnou jen trochu ovládat zá‑
klady mechaniky, jejich prsty už sestavují první strojky,
samohybné figurky a další zvláštnosti, které pak svým
niftukům tisknou do dlaní, když je poprvé posílají do
Knihovny.

Kalendář
Arbora oběhne svou hvězdu Suru jednou za 360 dní.
Toto období si arbořané rozdělili do čtyř stejně dlouhých
částí po 90 dnech (čtvrtrocích). Rok zahajuje Počin, ná‑
sledují Děten, Rozum a rok uzavírá Sněn. Každý čtvr‑
trok se pak dělí na devět desetidnů zvaných „deneny“,
z nichž každý lze dále rozložit na deset jednotlivých dní:
Povstan, Sázen, Přivál, Pravil, Rozhled, Bloud, Hledan,
Nacház, Úlev a Lehár.
Jak už sám název napovídá, Lehár slouží jako jediný
den v denenu k odpočinku. Každý čtvrtrok je ale navíc
celý denen věnován různým slavnostem, během kterých
se konají různá představení či obrovské trhy.
Datování je poměrně jednoduché. Uvádí se většinou
jen číslo dne (případně název, je‑li v kontextu důleži‑
tý) v daném čtvrtroce a číslo roku. Například: 68. Sněn
170 let po Zahnání (případně Povstan 68. Sněnu 170 let
po Zahnání).
Tenebřané arborský kalendář přejali v podstatě beze
změn. Byla to ostatně jedna z prvních věcí, kterou si po
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Vpádu osvojili, aby pronikli hlouběji do ustáleného ryt‑
mu nově osidlované planety. Tenebřanský kalendář jim
zde byl v podstatě k ničemu. Tradiční arborské dny od‑
počinku ale nedrží. Pracují každý den. Nárok na odpoči‑
nek mají všichni tenebřané bez rozdílu pouze v den, kdy
se narodí enerská dívka, a v době konání Silenu.

Umění
Umění se na Tenebře nikdy příliš nepěstovalo. Vrchol
koboldího sochařství byly figurky ještěrů uplácané z blá‑
ta, gnómové zase odpradávna povyšují rozum a chlad‑
nou logiku nad vrtkavé a nepraktické emoce. Snad jen
u enerů lze mluvit o skutečném uměleckém vyjádření.
I když se jejich vyhlazené sochy s ostrými hranami a zde‑
formovanými proporcemi jen stěží odrážejí realitu a je‑
jich monotónní, indurstriální hudba nabíjí posluchače
spíše energií než různými pocity. Ostatně eneři využívali
vždy umění spíše jako agitační nástroj. O to zajímavější
je postavení tance u všech tenebřanských ras. Ten je to‑
tiž stejně běžnou součástí života jako jídlo, nebo práce.
Tančí se při každé možné příležitosti a především eneři
vyvinuli ohromnou škálu kreací a stylů. Říká se, že stačí
několikrát udeřit kladivem do železné roury a roztančí‑
te celou jeskyni. Tančí se před bitvou, po bitvě, při ce‑
lospolečenských setkáních, při obřadech a ceremoniích,
dokonce zasedání politických špiček předchází tančení
při hymně.
Největší podívanou jsou ale námluvy koboldů, při
nichž si ještěři hromadně hledají partnery k rozmnožo‑
vání a tancem se vzájemně přivádějí do extáze, kdy jejich
těla hýří barvami.
Pobyt na Arboře ale po čtyřech staletích přeci jen tene‑
břany změnil. Do enerského umění stále více prosakují
přírodní motivy, gnómové častěji podléhají svým poci‑
tům fascinováni cizí kulturou. Jen koboldi žijí stále po
svém, s minimálním povědomím o světě za hranicemi
jejich stáda.
Arbora je oproti tomu posetá důkazy klikatého vývoje
umění. Primitivní malby v jeskyních i nádherné a obrov‑
ské sochy zarostlé na těžko přístupných místech nebo
rovnou vytesané do skal. Abstraktní divy, které spustí
stavědla pocitů v každém pozorovateli, i snaha o co nej‑
věrnější zachycení reality na plátnech mistrů portrétů.
A do toho všeho zakomponované symboly i šifry, jelikož
každý arbořan si potrpí na poetiku záhad, na drobná ta‑
jemství a rozverná pomrknutí umělce směrem k diváko‑
vi.
Hrubě opracované kovové sochy trpasličích kovářů,
lidské podobizny králů, vojevůdců i politiků zdobí fresky
domů ve městech i strohé jizby vesnických stavení. Ka‑

menné sochy obrů vypracované do nejjemnějších detailů
přetékají teskností a přivádějí k slzám poutníky i dobro‑
druhy. Nejvíce ale vždy upoutají pozornost výtvory elfů.
Od zbraní až po celé osady stromů a kamenů zkrouce‑
ných do sebe pro potěchu oka i ducha – nesmrtelní el‑
fové trávili formováním krásna většinu svého času, než
schopnost tvarovat přírodu ztratili.
A taková se dnes zdá být podstata celého arborského
umění – staré a zarostlé divokým mechem čeká na zno‑
vuzrození, na umělce, kteří se přestanou topit v celospo‑
lečenském smutku a najdou chuť tvořit a ne jen oprašo‑
vat.

Podnebí
Díky velkému rozpětí mezi zeměpisnými šířkami se
Arbora pyšní širokou paletou podnebných pásem. Na
jihu v oblasti Zavalemu a Zemědaru převládají vlhké
tropy s rozlehlými pralesy a dlouhým obdobím dešťů.
Centrální Bolmir a Rovnozemí (Rhidenan) zdobí pře‑
vážně savany, zatímco mezi nimi sevřené, ale o poznání
výše položené pohoří Krajskal se na rovníku v Končině
halí do mrazivého hávu sněhu a ledu. Jen o pár set ki‑
lometrů dál na severozápad přitom narazíte na nejsušší
místo kontinentu – rozlehlou poušť Sucholi.
Podnebí v Thilerionu, Talmonu i na Ostrovech Sury
severovýchodně od Končiny silně ovlivňuje Vnitřní moře
a teplé proudy lemující celé jihovýchodní pobřeží. Panuje
zde stálé, poměrně hřejivé počasí bez větších výkyvů.
Severní Lantara a Byronell si hoví v mírném pásu a nej‑
více pociťují sezónní změny počasí v jednotlivých čtvr‑
trocích. Jejich obyvatelé znají jak sníh, tak horká, sušší
období (především na jižním pobřeží Vnitřního moře).
Nejchladnější oblasti Arbory jsou štíty krakshského
pohoří Irazal a Amaldir, kde smíšené lesy přecházejí ve
stále zelené jehličnany. Zima je tu tužší než mezi vrcho‑
ly Končiny, ale ne tak divoká. Sněhové bouře jsou slab‑
ší. Sněhová pokrývka se tu udržuje většinu roku a mezi
Amaldirem a Krakhem pravidelně zamrzá úžina oddělu‑
jící Vnitřní moře od okolního oceánu. Díky tomu mohou
trpaslíci dva až tři měsíce v roce putovat do Amaldiru
suchou nohou (a riskovat, že uvíznou na jedné z náhle
odlomených ker).

Jazyky a vzdělání
Nejrozšířenější jazyk na Arboře je lantarština, tedy
řeč lidí. Ta se po Válce principů rozšířila s uprchlíky i po
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celém jihu, kde postupem času vznikala různá nářečí.
Obecně lze ale říct, že lantarštinou se lze domluvit téměř
všude. I rasy, které mají vlastní jazyky, ovládají alespoň
základy lidské řeči.
Přesto především trpaslíci a elfové trvají na tradici a své
původní jazyky si bedlivě chrání před lidským vlivem.
Elfštinu považují rodilí mluvčí za vrchol poetiky. Drsnou
a zemitou trpasličí řeč zas z Utrobaru nevyženou ani
ty nejděsivější příšery. Právě dunivé písně znějící napříč
jeskyněmi dodávají trpaslíkům jejich typickou sebedů‑
věru při cestách do neprozkoumaných zákoutí. Vlastní,
zábavně zvonivý a cinkavý jazyk používají též skřítkové.
Obři jsou oproti nim mistry v úspoře slov, a i když je za‑
stihnete v družném rozhovoru, bude vám připadat, že na
sebe spíš jen hledí a sem tam pronesou pár slov.
Rasy, které stvořila po Vpádu pološílená Devara, ve‑
směs přejaly a zkomolily řeč bohů či elfů, do které stále
více proniká lantarština.
Ani tenebřané se v průběhu dějin neshodli na užívání
jediné oficiální řeči. Zatímco na Tenebře převládá exakt‑
ní gnómština, citlivá na přesnost vyjádření, v Končině se
jako jediný oficiální jazyk uzákonila enerština – zvláštní
směsice tvrdých i něžných hlásek. Koboldi mezi sebou
komunikují kombinací syčení a tělesného zbarvení. Jen ti
nejchytřejší dokážou ovládnout enerštinu, byť krkolomě
a s příšerným šišlavým přízvukem. Gnómštině dokážou
po intenzivním tréninku porozumět, ale vyslovovat ji ne‑
zvládnou.
Přestože knihtisk, vynález ukradený tenebřanům, fun‑
guje na Arboře už celé století, většina zdejší populace je
stále negramotná. V každé vesnici je nicméně alespoň
jeden člověk, který noviny, knihy a další texty ostatním
předčítá na pravidelných shromážděních. Vzdělání si
totiž může dovolit málokdo. Ať už kvůli finanční situ‑
aci, nebo protože si školy své adepty velmi pečlivě vybí‑
rají, a to jak vyhlášené univerzity, tak i ty nejobyčejnější
školičky pro děti, kterých není mnoho ani v bohatém
Talmonu. Pro žádný stát, kromě Lantary, není vzdělání
prioritou. Alespoň ne v době, kdy hrozí, že svět se ka‑
ždou chvíli zhroutí. Ostatně jednu z nejvyhlášenějších
univerzit v Thilerionu dnes požírá zmutovaná příroda.
Ostatní proslulé školy fungují, ale například v Bolmiru
nenajdete jedinou, kde by se směla vyučovat magie. Zdej‑
ší uchazeči musí navíc projevit nejen odhodlání a nadání,
ale též bezbřehou oddanost panovnici, aby směli na půdu
univerzity vůbec vstoupit.
Tenebřané, uvěznění v Končině oproti tomu přiklá‑
dají vzdělání velmi důležitou roli. Každý ener musí ve‑
dle výcviku ve zvolené disciplíně ještě projít základním
vzděláním (psaní, čtení, počítání, stručná historie a vo‑
jenství) – to získávají v komunitních centrech v Iskře
a v rodícím se Sjerci. O jejich specializaci se pak starají
mentoři, za nimiž mladí eneři putují do výcvikových tá‑
borů, laboratoří a dalších lokalit. Gnómové si vzdělání
potomků zajišťují sami mezi sebou, jak nejlépe dokážou,
přičemž jim eneři vždy za tím účelem poskytují provi‑

zorní prostory. Koboldi ve stádě si starost o stroje a zása‑
dy jejich údržby osvojují nápodobou starších jedinců. Po‑
tenciální bojovníky a s’hixe vybírají ze stád jejich enerští
majitelé, případně jim je navrhují koboldští stádní vůdci.

Společnost a rodina
Tenebřanská společnost má v Končině jasně danou
strukturu. Vůdčí rasou jsou eneři, kterým vládne Disput
volený jednou za čtyři roky pouze enerskými ženami.
Jeho role a podíl na moci ale napříč historií kolísaly. Ně‑
kteří Disputové vládli pevnou rukou, jiní byli jen loutka‑
mi, za jejichž nitky tahaly právě ženy.
Nejvýše mohou po společenském žebříčku stoupat
vojáci, kteří na civilisty hledí obvykle poněkud svrchu.
Gnómové měli ještě donedávna statut zajatců, ale potře‑
ba stále nových vynálezů zajistila této radě mnoho výhod
a relativní svobodu. Na dně společnosti pak dlí koboldí
stáda, a dokonce i nadaní s’hixové bývají zpravidla otro‑
ky svých majitelů.
U arbořanů se společenské struktury liší podle rasy
i lokality. Elfové jsou si víceméně rovní, o směřování ná‑
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roda se ale radí s „Riony“, kteří fungují jako vůdci jednot‑
livých armád a zároveň mají právo jednat jménem elfů
s ostatními národy.
Trpaslíci, poté co se téměř propili ke konci civilizace,
byli donuceni předat trůn ženám. V asmánském pásmu
oáz Grunzandu teď sídlí „muterna“, která vládne celé‑
mu Krakhu jako své kolonii, respektive její vůli přímo
v Krakhu zastupuje místodržitelka. Společnosti obrů
a skřítků se po úpadku magie rozpadly úplně. Zatímco
obři přežívají víceméně v roztroušených rodinných kla‑
nech, ze skřítků jsou dnes většinou osamělí žebráci bez
valné rasové sounáležitosti.
Satyrové a víly nikdy civilizaci založit nestihli a ken‑
tauři ustrnuli na úrovni rodinných klanů. Rozvrstvení
lidské společnosti je ještě různorodější. Lantara nadále
přežívá jako království s podporou mágů, přičemž na
trůn usedají převážně ženy, i když tak nikde není psáno.
Koruna se dědí, ale může ji také získat nejmocnější kou‑
zelnice, pokud vyhraje nad stávající panovnicí v magic‑
kém souboji.
O vládu nad Talmonem ustavičně soupeří čtvero nej‑
bohatších rodů, z nichž jeden se navíc stále odkazuje na
děděný titul Rodvinského císaře, ačkoliv se říše již dáv‑
no rozpadla. Nad Bolmirem drží ochrannou ruku Otec
(případně Matka), který si svého nástupce vybírá. Titul
asmána se v pouštním Asmánu dědí z otce na syna už od
jeho prvního držitele.

V Thilerionu se po desetiletích bezvládí a chaosu, kdy
se do zdejších lesů přihnala Sněť, obnovila společná vláda
všech zdejších ras, jejichž zástupci se volí. V současnosti
pobíhají zdlouhavá jednání, zda do rady mohou vstoupit
také představitelé víl, kentaurů a satyrů.
Lidským koňákům v Rovnozemí vládne náčelník, je‑
hož povinností je jednou do roka obrazit všechny osady
a rozřešit spory mezi kmeny, které zastupují kmenoví
vůdci. Ten nemá vlastní sídlo, jen nejlepšího koně a jis‑
totu, že ho v každém ležení přivítají, jak se na náčelníka
sluší.

Zalidněnost
I když inteligentní tvorové osídlili téměř všechny ob‑
lasti Arbory, většinu kontinentu dnes pokrývá panenská
příroda. Ani před Vpádem neobdělávali a nezastavěli
zdejší obyvatelé všechnu půdu a od doby po Zahnání si
příroda navíc spoustu lokalit uzmula zpět do své trav‑
naté náruče. Některé staré, zarostlé chrámy, tenebřanské
laboratoře a další místa tak stále čekají na své „znovuob‑
jevení“ a obyvatelstvo po Marné válce samozřejmě notně
prořídlo.
Nejlidnatější je Lantara, území, které lidé získali v dáv‑
ných dobách od elfů a naučili se tak využít každičkou
jeho píď. Zemědělství je tu nesmírně rozvinuté, a tak na
jihu státu vznikla hustá síť vesniček (vzdálených od sebe
pouze několik kilometrů), které využívají okolní statkáři
jako centra obchodu.
Na arborské poměry je značně zalidněný také Bolmir,
ovšem pohyb osob po území je mnohem přísněji kont‑
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rolován, protože veškerá půda patří vladaři. Jihovýchod
státu navíc lemuje Bolmirská hradba oddělující Konči‑
nu, kde kromě převážně trpasličích vězňů v pracovních
táborech a samozřejmě hlídkujících vojáků téměř nikdo
nebydlí a jen na jižní pobřeží dojíždějí zemědělci za prací.
Také Talmon je poměrně lidnatý stát, většina zdejších
občanů se ale orientuje na obchod a podnikání v zábavě,
takže se soustředí ve městech. I zemědělské oblasti v dr‑
žení jednotlivých rodů jsou soustředěné kolem správcov‑
ských statků, které se majiteli lépe kontrolují a také snáz
brání proti tenebřanským výpadům.
Rovnozemí a Thilerion jsou naopak celkem pusté.
V Thilerion přežívají v roztroušených komunitách ve‑
směs jen vyvrhelové znetvoření Snětí. O Rovnozemí
chudé na nerostné bohatství mají zájem jen kočovní lidé,
kteří teprve začínají zapouštět kořeny a obdělávat první
lány kolem Ohnětrhu. Smaragdové hory si pak střeží or‑
todoxní kentauři.
Hornatá oblast Krakhu kolonizátory rozhodně nelá‑
ká a také populace trpaslíků pod povrchem soustředěná
v několika civilizačních centrech značně prořídla a tepr‑
ve nyní obnovuje svou někdejší sílu. Relativně prázdný je
kvůli chladnému počasí též Amaldir, kde lze příležitost‑
ně narazit na kmen barbarů, vzácně na skupinku obrů,
případně na jihu navštívit enklávu nespoutaných mágů.
V Asmánu dělí trpasličí a lidskou populaci rozlehlá
poušť Sucholi. Lidé se soustředí v pásu měst a vesnic na
východním pobřeží – u Vnitřního moře, trpaslíci hospo‑
daří v pásmu oáz na západě. Poušť pak obývají roztrou‑
šené kmeny lidských nomádů a stále rostoucí populace
loupeživých půltrpaslíků.
Jediný dosud neposkvrněný les elfů Byronell zvolna
chřadne, zmenšuje se a pro nesmrtelné elfy, kteří navíc
téměř ztratili schopnost tvořit si zde pohodlí, v něm za‑
číná být nepříjemně těsno.

Kapitola 4

NÁBOŽENSKÉ
SEKTY A SPOLKY

Po pádu Aspektů se jednotné náboženství arbořanů
roztříštilo do stovek drobných skupin, bojujících o nové
stoupence z řad zmatených, vyděšených obyvatel. Měs‑
ty začali procházet první proroci, vydávající se za nová
božstva či zvěstující příchod padlých Aspektů. O uza‑
vřených, veřejnosti utajených kultech se dodnes vypráví
děsivé historky plné krvavých rituálů a orgastických slav‑
ností.
Původní pantheon ztratil svou váhu a nová generace
arbořanů už nedokáže ani zpaměti vyjmenovat všechny
Aspekty. V rozpadlých knihovnách a starých, podzem‑
ních grimoárech však dobrodruzi stále mohou narazit na
zaprášené svazky, odkazující se ke starým časům a pad‑
lým bohům.

TIP
Pokud chcete vědět víc o jednotlivých
Aspektech, jejich zrodu, symbolice či sféře,
ve které na Arboře působily, připravili jsme
pro vás zdarma tematický článek
na www.koncina.cz/nabozenstvi

Po Zahnání ztratili nejnadanější kněží moc i společen‑
ský status. Jejich učení se dnes dědí tajně, často v uza‑
vřených sektách, které věří ve vzkříšení a slavný návrat
bohů. Náboženství je ale arbořanům i po smrti Aspektů
stále vlastní. Jejich víra se nicméně často upíná k výmys‑
lům podvodníků, podléhají modlářství nebo vstupují do
sekt se světštějšími cíli. Útěchu v náruči skutečného boha
ale nenachází nikdo. Chrámy a svatyně jsou dávno opuš‑
těné a puklinami ve zdivu prorůstají rostliny. Plazivky
obepínají svržené sochy Aspektů padlé v lesích i v nově
se rodících městech. O relikvie zapomenutých časů sou‑
peří bezpočet sekt s mágy, kteří z nich čerpají energii pro
kouzlení, i s talmonskými obchodníky a dokonce s tene‑
břany, jež se záhadnou magii snaží pochopit a ovládnout.

SEKTY A JEJICH MOC
Obecně na Arboře platí, že čím dále
od civilizace, tím menší tendenci mají
různé sekty žít v utajení. Na periferi‑
ích různých států tak pochybné spolky
ovládají mocensky často i poměrně velké
masy lidí ve svém okolí a místní vlada‑
ři se s nimi nevyhnutelně dostávají do
konfliktu. Vymýcení zárodků těchto po‑
chybných enkláv se proto často přesouvá
na nájemné zabijáky a dobrodruhy, kteří
musí pracovat v utajení.

ky, tak vysokou šlechtou či mocnými mágy, kterým ne‑
jde ani tak o naplnění proroctví, jako o využití mocných
relikvií pro své vlastní, sobecké zájmy. Jediným prvkem,
který všechny stoupence sjednocuje, je starý symbol Ar‑
daina vytetovaný na zátylku. Většina věřících proto nosí
dlouhé vlasy, pláště nebo haleny s vysokým límcem.
Při náročných operacích dostávají někteří vyvolení,
takzvaní „živí draci“, povolení k používání některých reli‑
kvií. Z průměrných čarodějů se tak rázem stávají mocní
protivníci, kterým je radno se obloukem vyhnout.
Většina fanatiků věří, že při vzestupu padlého Ardaina
budou stát po jeho boku a to i kdyby měli zemřít. Dračí
lidé se tak nikdy nebojí nasadit svůj krk, zvláště pokud
jde o získání další relikvie do jejich sbírky. V Tarman es
dregan už se nachází více jak polovina kostí kdysi moc‑
ného draka, bohužel některé z nich jsou pouze padělky či
duplikáty, chytře nastrčené špióny z jižních států, kteří
se proti tomuto spolku otevřeně postavily. Dračí lidé tak
na jihu operují tajně a pod různými pseudonymy. Čas‑
to se proto někteří členové připojují do družin nebo se
nechají najímat obchodníky, aby lépe splynuly s okolním
prostředím.

Noveni
Dračí lidé
Jeden z nejznámějších a největších kultů na Arboře,
který v Lantaře operuje dokonce veřejně. V jejich knize
Labhar’tar stojí psáno, že až bude dračí kostra Ardaina
znovu zcelena, Aspekt procitne zpět k životu. Věřící tedy
již po staletí shromažďují na jihu Lantary, ve Svatyni dra‑
ka (v jejich řeči se nazývá Tarman es dregan) kosti svého
boha rozprášené a roznesené vojáky po bitvě u Spuzky.
Jeho uctívače můžeme najít jak mezi obyčejnými sedlá‑
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Jde o poměrně novou skupinu jedinců, kteří byli naka‑
ženi thilerionskou Snětí. Jelikož sama Sněť nedělá rozdí‑
ly mezi tenebřany a arbořany, rekrutují se noví stoupenci
z obou frakcí. Noveni totiž věří, že mutace pro ně není
zhoubou, ale požehnáním. Považují se za novou, vyspě‑
lejší rasu, která v blízké budoucnosti přežije jako jediná.
S touto vidinou ve starých Thilerionských základnách
dále experimentují se Snětí, nechávají nakazit dosud
zdravé rostliny či zvířata. V poslední době začali ve vel‑
kém unášet obyvatele z Talmonu a Rovnozemí a kolují
zkazky, že Sněť aplikují i na mocné Devařiny bestie.

Noveni často žijí v drobných skupinkách po celém Thi‑
lerionu, ale pokud dostanou dobrou nabídku, ze které by
mohla profitovat celá jejich komunita (nové infromace
pro jejich výzkum nebo živou mantikoru z Lantary), jsou
ochotni pracovat pro obě strany konfliktu nehledě na to,
že sami tvoří smíšené skupinky. Věří totiž, že s nákazou
odešlo jejich staré já a jediné, na čem záleží, je přítomnost
a pečlivá příprava na konec světa.
Příslušníky tohoto spolku je možné poznat už na dál‑
ku podle drobných, houbovitých výrostků a namokva‑
lých, místy dosti zapáchajících cárů kůže. Každý Noven
se však nachází v jiné fázi mutace. Někteří nechávají
záměrně mutaci bujet dál, jiní se ji snaží alespoň z části
potlačit, aby nepřišli úplně o rozum a nestal se z nich jen
bezhlavý nástroj na zabíjení.
Nejradikálnější frakce Novenů se snaží Sněť rozší‑
řit i do dalších částí Arbory. Jejich vzhled jim v tom ale
brání, a tak hledají dobrovolníky z řad arbořanů a tene‑
břanů, kteří by jim v tom pomohli. Za odměnu nabíze‑
jí mocné artefakty, které se v Thilerionu povalují ještě
z dob Před Vpádem.

Vyprahlí
Název tohoto radikálního tenebřanského spolku děsí
arbořany i ve spánku. Jde totiž o sebevražedné fanatiky,
kteří v Iskře podstupují náročný, několikaletý výcvik bě‑
hem něhož se stanou mistry v maskování, boji s chlad‑
nými zbraněmi a používání jedů a výbušnin. Nutno
podotknout, že vojenský dril je prokládán důkladným
vymýváním mozku, na konci celého procesu vznikne
obávaný zabiják, který je bez mrknutí oka schopen polo‑
žit svůj život za blaho svých soukmenovců.
Ať už jde o koboldy, kteří se stávají Vyprahlými zdale‑
ka nejčastěji, enery nebo výjimečně i gnómy, všichni věří,
že se po smrti vrátí zpátky na svou domovskou planetu
Tenebru. Dokončit jakoukoliv akci, nehledě na valstní
život, je pro ně priorita. Pokud se jim to však nepovede,
ztrácejí smysl života a často si ho potupně berou nebo se
potulují bez cíle Arborou a hledají nový směr.
Vyprahlí při vstupních zkouškách ztrácejí své jméno
a stávají se jedním z mnoha. Cvičitelé totiž zjistili, že se
ztrátou jména přestanou jejich učenci lpět i na svých ži‑
votech. To podporují i kovové masky, které musí každý
člen nosit nejen během akce, ale i mezi ostatními tene‑
břany v Iskře.

Děti Arbory
Tento poměrně mírumilovný spolek arbořanů se sna‑
ží za každou cenu udržet staré zvyky, tradice a svátky
spojené s mrtvými Aspekty. Někteří jdou až tak dale‑
ko, že jejich smrt dokonce popírají a dnešní stav berou
pouze jako zkoušku jejich víry. Není tedy divu, že jsou
často ostatními obyvateli považováni za nostalgické
zpátečníky a blázny. Na severu, především v elfském
Byronellu a lidské Lantaře se ale těší poměrně velké ob‑
libě, převážně mezi obyčejnými zemědělci a řemeslníky.
Na jihu musí pracovat v utajení díky Sporu o šrot a vy‑
hrocenému postavení k magii, který s vírou v Aspekty
souvisí.
Díky předávaným znalostem z generace na generaci
patří Děti Arbory mezi jedny z největších učenců a bý‑
vají proto často i přes rozdílné názory na náboženství vy‑
hledáváni mocnými panovníky či zástupci vlivných gild.
Děti Arbory ví totiž mnoho o minulosti a mnozí z nich
vládnou i zapomenutým jazykem samotných Aspek‑
tů. Často je najdeme v opuštěných knihovnách, rozbo‑
řených chrámech či jiných svatostáncích starých bohů.
A kam nemohou sami, vysílají za tučnou odměnu nebo‑
jácné dobrovolníky.
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Stoupenci Velkého stavitele
Tajný uzavřený spolek enerů, gnómů a koboldů, kteří
utekli během Vleklé války z Iskry, zná málokdo. Pravdou
ale je, že jejich členů stále přibývá, nejspíš díky tomu,
že jsou si uvnitř komunity všichni rovni. Kobold se tak
může vyjádřit k dalšímu směřování tohoto společenství,
stejně jako ener či gnóm. Jejich hlavním cílem je navázat
kontakt s arbořany a pokusit se o smír. V tomto ohledu
slaví již své první drobné úspěchy – povedlo se jim uspo‑
řádat několik tajných schůzek s arbořany, které kupodi‑
vu neskončily masakrem nebo vyděšeným úprkem.
Stoupenci Velkého stavitele jsou ovlivněni nábožen‑
stvím arbořanů, jejich akolyté věří ve Velkého stavitele,
který na počátku postavil celý svět i všechny rasy známé‑
ho universa, tedy jak tenebřany, tak arbořany. Člena to‑
hoto uskupení lze poznat podle masivního řetězu s ozu‑
beným kolem, který nosí často viditelně na hrudi, aby se
na první pohled odlišili od tenebřanů.
Stoupenci Velkého stavitele mají své špehy v řadách
obou frakcí. Jejich hlavní sídlo se prý nachází na dně moře
v místech, kde se kdysi potopil ostrov Glubako. Některé
historky dokonce tvrdí, že se jim povedlo navázat kontakt
s novým podvodním národem. Jak by ale dokázala hrst‑
ka tenebřanů vyvinout technologii, pomocí které by bylo
možné žít dlouhodobě pod vodou, je však záhadou.

Meče míru

Oordovy spáry

Elitní společnost bývalých vojáků a starých válečníků,
která se proslavila především na jihu Arbory. Její členo‑
vé se často nedokázali srovnat s aktuální situací, a tak ve
svých zdobených uniformách a lesklých zbrojích dodnes
navštěvují uzavřené slavnosti, kde diskutují o minulosti
a opojeni alkoholem a drogami hrají náročné strategické
hry, které simulují staré bitvy.
Navzdory tomuto všeobecnému, nepříliš valnému doj‑
mu se snaží vyšší kruhy Mečů míru školit mladé, nadané
adepty v různých aspektech umění války. Připravují tak
novou generaci na poslední bitvu o Iskru, kde budou stát
Meče míru na straně vítězů. Každý člen proto dá sko‑
ro cokoliv za novou informaci týkající se tenebřanských
technologií či strategickém rozmístění obranných budov
a jednotek v Iskře.

Pomatení či přehnaně ambiciózní jedinci, kteří se po
pádu Aspektů rozhodli vzít spravedlnost do vlastních
rukou, se nejčastěji shlukli do uskupení známého jako
Oordovy spáry. Tento děsivý kult však nemá jednotné
vedení, a tak se výklad víry liší i uvnitř skupiny rozdě‑
lené do několika frakcí. Zatímco jedni zabíjejí a unášejí
náhodné obyvatele s ospravedlněním, že dělají práci za
mrtvého Oorda, jiní se ho údajně krvavými obětmi snaží
přivolat zpět.
Jedno je však všechny spojuje – Talmon a především
místní železnice, která stála podle legendy i za údajnou
smrtí jejich milovaného Aspektu. I když se většina sva‑
tyní vyskytuje ve velkých městech jižních států, výsledky
krvelačných rituálů je možné spatřit převážně v okolí bý‑
valé severní spojky, především v úseku mezi Železínem
a Posledem.
I přestože je na zohyzděná, zmrzačená těla hrozivý
pohled, talmonské rody zatím nepodnikly proti této
skupině fanatiků žádný velký zátah. Říká se, že za jejich
akcemi stojí někdo vysoce postavený, možná i samotný
Karlin Svit, který má celou železnici na starost.

Bezdeší
Bezdeší se nejčastěji rekrutují z řad Talmonců a skřítků
ale členem se může stát jakýkoliv arbořan. Tajné svatyně
si často budují v malých vesnicích na pobřeží Talmonu,
kde snáze uniknou před všetečnými strážemi jednoho ze
čtyř rodů. Bezdeší mají svým vyznáním blízko k Dračím
lidem a často s nimi také spolupracují. Na rozdíl od nich
však Bezdeší věří ve znovuzrození Andreie, jehož kostra
podle legend leží v celku na dně Vnitřního moře.
Zatímco Dračí lidé putují po světě a hledají indicie,
které by je dovedly k další části obří kostry jejich boha,
Bezdeší se potápí do obrovských hloubek, kde hledají
toho svého. V proroctví se totiž tvrdí, že komu se podaří
Andreie najít, do toho se přenese a vyvolený Bezdechý
pak stane v čele největší armády arbořanů, která konečně
vyžene vetřelce z Arbory.
Mnoho rituálů proto vystavuje Bezdeché extrémním
podmínkám. Častým prvkem je při modlitbách škrcení,
aby věřící navykl své tělo na omezený přístup vzduchu.
To pak může zúročit při svém slavnostním potopení.
Zvláštností je, že se Bezdechý může potopit pouze jednou
a pokud neuspěje, ale náhodou přežije, stává se doživot‑
ním služebníkem celého spolku. K tomu však nedochází
zas tak často, jak by nejvyšší představitelé asi potřebovali
– někteří zemřou udušením ještě během rituálů na souší
a valná většina se ze svého potopení už nevrátí. Existují
ale fámy, že někteří z nich přežili a na dně moře vytvořili
kolem mrtvoly Andreie nový ráj.
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Smíření
Tenebřanská propaganda se mezi arbořany často šíří
jako požár suchým lesem. Důkazem těch, kteří podlehli
našeptávání, jsou Smíření, tajný spolek, který začal tene‑
břany uctívat jako bohy a techniku jako jejich posvátný
nástroj. Většina jich operuje na jihu, kde jsou mnohem
blíž svému novému božstvu, ale špehy, které donáší do
Iskry, lze najít i v Lantaře.
Kromě hledání tajných informací se také zapojují do
další propagandy, rekrutují nové členy nebo alespoň roz‑
šiřují o tenebřanech nepravdivé informace. Právě kvůli
Smířeným se nepovedlo Iskru po pádu Aspektů dobýt.
Někteří velitelé byli uplaceni, aby v bitvě nezasáhli, ji‑
ným byly doneseny falešné plány Iskry, které vojsko na‑
směrovalo do připravené pasti.
Někteří Smíření ale pracují pouze jako nájemní za‑
bijáci. Prakticky jakýkoliv arbořan, kterému se povedlo
získat zajímavé technické plány tenebřanů, se stává au‑
tomaticky jejich cílem. Technická vyspělost tenebřanů již
není tak silná jako na počátku Vleklé války, ale Smíření
se snaží tenebřanům těmito praktikami získat alespoň
trochu času.
Smíření berou příchod tenebřanů jako přirozené stří‑
dání starých bohů za nové a techniku jako další evoluční
krok navazující na nespolehlivou magii. Na jihu, přede‑
vším v Bolmiru a Talmonu vládne kolem Smířených ob‑

rovská paranoia. Popraveno bylo již nespočet nevinných
lidí, kteří byli za Smířené označeni. Mezi občany se také
traduje, že některým členům tohoto kultu se povedlo
infiltrovat do vyšších pater a patří mezi ně i členové ně‑
kterého z Talmonských vládnoucích rodů, vlivných ob‑
chodníků či přibuzní Hněvky z Řezoborou.

Sar’Sareen
Známý spolek druidů a hraničářů, o kterém kolují slav‑
né legendy. Jejich hlavním domovem se stal Crannbraith,
strom života, ve který se proměnila bohyně Sareen, čímž

33

Arboru před úplným zničením. Členové Sar‘Sareen žijí
v korunách tohoto obřího stromu a živí se jeho mízou.
Říká se, že jen lžička této tekutiny vystačí jedinci na ně‑
kolik dnů. Mnoho hraničářů a druidů si proto bere Krev
Sareen, jak se míze přezdívá, i na své cesty.
V nebezpečné oblasti Řevu se totiž snaží nacházet
zapomenuté vědění i mocné artefakty, které by mohly
pomoci v poslední bitvě s tenebřany. Často se ale vydá‑
vají i na delší cesty, kdykoliv si to ochrana přírody žádá.
O druidech Sar‘Sareen se navíc vypráví, že se stále do‑
káží přeměnit do podoby obrovských dravců nebo še‑
lem. Mnoho druidů Sar‘Sareen skutečně touto prasta‑
rou silou vládne, využívají jí však pouze v nezbytných
situacích. Po tenebřanských experimentech na drui‑
dech, ze kterých se staly nemyslící, vražedná polozví‑
řata, nemají obyvatelé arbory zmínku o přeměnách ve
zvířata v lásce.

Kapitola 5

&

MAGIE

TECHNOLOGIE

Arbořané dostali od svých bohů do vínku magii.
Hrubou, neopracovanou, divokou, s níž se učili dlou‑
há tisíciletí žít. Tenebřané, přesněji gnómové ale museli
technologii odnepaměti uždibovat po troškách ze spárů
alternativních budoucností a ještě ji enerům a koboldům
dávkovat, aby se nevymkla kontrole.
Zatímco původní obyvatelé Arbory si ale novou, fas‑
cinující i obávanou techniku dokáží do jisté míry při‑
svojit, vetřelcům se přes veškerý výzkum a urputnou
snahu nepodařilo dosud zrealizovat ani to nejtitěrnější
kouzlo. Magie je pro ně i po téměř čtyřech stoletích velká
neznámá a niftukové, kteří po jejích principech pátrají
v Knihovně, se vracejí s nepořízenou, nebo častěji vůbec.
Arbořané oproti tomu postrádají gnómské vynálezce,
a jen velmi vzácně se dostanou k sehranému páru niftu‑
ka a eaferna. Vylepšovat zašlou tenebřanskou techniku,
neřkuli přicházet s novými objevy, je pro ně tedy zhola
nemožné. Jejich největší nadějí jsou Straky – dobrodru‑
zi, kteří se vydávají do Končiny, na pláně Lepty, odkud
přímo pod nosem tenebřanských obránců Iskry kradou
pohozené, polofunkční stroje a doufají, že na nich vydě‑
lají jmění.
O vynálezy, plány, črty a návody usiluje na jihu každý,
kdo si to může dovolit. Nová technologie totiž znamená
moc, po které prahne mnoho frakcí i jednotlivců. Trpas‑
lík Harek Nesmlouvavý například královsky zbohatnul,
když objevil plánek na výrobu kapesních hodinek, ze
kterých se stala v Asmánu obrovská móda. Talmon zase
získal recept na přípravu třaskavce, Ale Bolmir jako jedi‑
ný těží jeho hlavní složku – síru. Všichni si své kusé zna‑
losti bedlivě střeží a jih je proto zamořený špehy, včetně
těch tenebřanských, kteří se snaží své vědomosti zoufale
chránit nebo jejich ztrátu alespoň přetavit ve spor mezi
samotnými arbořany.

Magie
Magická energie prochází celou Arborou už od stvo‑
ření. A skrze Aspekty se dostala i ke zdejším národům,
z nichž každý mistrovsky ovládl některou její část. Skřít‑
kové ovládli iluze, lidé magii živlů, elfové mohli formovat
živou i neživou přírodu, dávat jí řád, nebo naopak uvádět
v chaos podle toho, zda vzývali Ardaina, nebo Sakaara.
Trpaslíci ryli do předmětů mocné runy, než po Rozkolu
bohů zmizel jejich Aspekt Talgar. Uzavřené komunity
hadačů dokázaly dokonce předvídat budoucnost.
Nejsilnější magií vládli odpradávna kněží. Ti měli
k Aspektům nejblíže. Kouzlit ale mohl každý, kdo měl
dost vytrvalosti a vůle. Pravda, méně talentovaní jedinci
dokázali jen drobná, vesměs neužitečná kouzla. Ti nejna‑
danější zvládli oproti tomu téměř cokoliv. Skřítci budo‑
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vali z magické energie celá města, elfové měnili své lesy
v pohodlné domovy, lidé využívali magii každý den od
zapalování pochodní, po zavlažování osázených polí. Se
vznikem Lantary, prvního oficiálního státního celku na
Arboře, ale vyvstala nutnost každodenní magii korigovat,
zamezit jejímu zneužívání a zajistit bezpečí občanů při
experimentech. Kolem přípravy zákona se vytříbily dvě
magické školy, později nazvané Ukáznění a Nespoutaní.
Ukáznění mágové, mezi které se řadila většina kněžích,
se snažili prosadit striktní pravidla, zápisy potenciálně
nebezpečných kouzelníků a jejich schopností do veřejně
přístupných listin, omezení výkonů magie na veřejnosti
i v soukromí, ohlašovací povinnost a výdej povolení na
experimenty a další opatření, která by praktikování ma‑
gie omezila a směřovala ve prospěch celé Lantary.
Nespoutaní byli zásadně proti represím. Věřili, že ma‑
gickou energii nelze spoutat zákony a omezit povolenka‑
mi. Podle nich měl každý mág zodpovídat za svá vlastní
kouzla, která vycházela z jeho morálního přesvědčení.
Namísto zákonů se měly modernizovat magické školy,
které by v nové generaci pěstovaly pocity sounáležitosti
s méně obdařenými občany. Mág, který pro blaho společ‑
nosti pracuje dobrovolně, je podstatně méně nebezpečný
než ten, který tak činí pod bičem královských nařízení –
to byl základní argument Nespoutaných.
Na stranu Nespoutaných se časem přidala i podstatná
část prostých lidí. Přestože o nich kolovaly zvěsti, že se
pokoušeli experimentovat i s oživováním mrtvých těl.
Ačkoliv Ukázněným leželo štěstí lidí na srdci mnohem
víc, svázaní vlastními pravidly a disciplínou často nedo‑
kázali nebo nesměli pomoct člověku v nouzi. Docházelo
tak k paradoxním situacím, kdy se například prostý sou‑
keník se svou smrtelně nemocnou dcerou musel obrátit
pro pomoc na nespoutaného kouzelníka a uzavřít s ním
nevýhodnou smlouvu.
Od disputací na akademické půdě a půtek u královské‑
ho dvora přešel střet obou škol bez varování v otevřenou
válku mágů, takzvanou Válku principů. A při té se ná‑
klonnost lidu postupně přehoupla na stranu Ukázně‑
ných, když v bojích poznali skutečnou moc nespoutané
a mnohdy nekontrolované magie.
Největší bitva se po letech bojů strhla v oblasti dnešní‑
ho Žhavaru. Nespoutaní ji sice vyhráli, ale sežehlá, ma‑
gicky činná a nebezpečná oblast, kterou tu po sobě zane‑
chali, proti nim obrátila i posledního Lantařana. Už před
nimi nestála jen škola s opačným názorem, ale rovnou
celý stát, který by museli vyhladit, pokud by hodlali zví‑
tězit za každou cenu. Ustoupili tedy veřejnému mínění
a byli vyhnáni na sever do Amaldiru, zatímco Ukáznění
mohli začít nerušeně pracovat na Dekretu o magii.
Jen jednou se nespoutaní vydali zpět do Lantary. Taj‑
ně prošli státem na pozvání Ctěny z Šerohradu, aby
se účastnili tažení proti tenebřanům. I když prameny
Umírněných tvrdí opak, byla to právě divoká kouzla
amaldirských mágů, která rozhodujícím způsobem při‑
spěla k vítězství a ke zničení Spuzky.

Po Zahnání a především po zhoubě Aspektů magie
zeslábla a její čerpání z přírody bez pomoci bohů je pro
arbořany velmi těžké. V minulosti každý poznal mága
na potkání. Prozradil ho honosný oděv, hrdý postoj, cha‑
risma i aura, kterou kolem sebe šířil. Jeho energie byla
téměř hmatatelná. Dnes připomínají ti nejtalentovanější
spíše šašky. Tuláci v obnošených hadrech ověšení reli‑
kviemi dosud nabitými magickou energií, úlomky kostí
bohů a pochroumanými artefakty. V Bolmiru se dokonce
snaží z řad obyčejných občanů vůbec nevyčnívat, proto‑
že magické schopnosti se tu trestají smrtí v pecích Žáru.
I když kouzelník dokáže i dnes být zdatný protivník
nebo užitečný pomocník, pohybuje se mezi nimi také
spousta podvodníků, kteří provozují pouťové triky nebo
kouzlí jen s pomocí relikvie. Těch, kteří se i v těchto kruš‑
ných časech hodlají stát mágem, citelně ubývá a nejvíc
tím trpí Lantara, jejíž základy jsou na kouzelnících po‑
stavené. Jižní státy založené uprchlíky z Války principů
si obecně od mágů drží odstup a naději částečně spatřují
v technologiích, kterými naopak severní Arbora opovr‑
huje.

Technologie
Oproti přirozenému, pozvolnému pokroku na Arboře
se Tenebra po technologické stránce vyvíjela překotně
a poněkud chaoticky. Niftukové kradli v Knihovně vše,
co jim uvízlo ve spárech, a eaferni realizovali veškeré ná‑
pady a teorie, které se jim podařilo dešifrovat a pochopit.
Tenebřané nikdy netušili, co přinese další den, a zatímco
s principy elektřiny gnómové dodnes zápolí, teleport na
Arboru dokázal Bron Ukol sestrojit bezmála před čtyřmi
stoletími.
Do tajů tenebřanské techniky proto arbořané pronikají
poměrně nesnadno, neexistují totiž obecné základy, na
kterých by se dalo stavět a většina zajatých gnómů si dřív
nebo později vezme život. Klimatizaci v asmánských
městech dodnes udržují v chodu koboldi odchycení po‑
blíž Bašnie, protože asmánci samotní její mechanismy
zatím nepochopili. Válečné i stavební stroje zapomenuté
po celém jihu často v dezolátním stavu lákají dobrodru‑
hy, obchodníky, sběratele i amatérské mechaniky, kte‑
ří se jim snaží přijít na kloub. Někdy se podaří přístroj
opravit, jindy zůstane jen haldou bezcenného šrotu. Ještě
těžší bývá dešifrovat a přeložit ukradené, nalezené i jinak
získané nákresy a plány eafernů.
Ani samotní tenebřané uvěznění v Končině nema‑
jí snadnou pozici. Rudy k výrobě kovu vydávají okolní
hory čím dál méně a například stavba bombardovacího
vzdučneho karabu nebo bojového titána je náročná prá‑
ce, nad kterou stovky tenebřanů pod dohledem přiděle‑
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ného eaferna stráví ve stísněných podmínkách přeplně‑
né Iskry roky. Ty nejvzácnější a nejmasivnější stroje jsou
přísně střežené, pečlivě udržované a nasazují se do akce
jen v krajní nouzi.
Tenebřané nicméně na Arboru přinesli nepřeberné
množství nových technologií. Některé, jako například
střelné píšťaly, si arbořané rychle přisvojili. Jiné, ať už
sofistikovaná kanalizace, nebo samořezné pružinové
pily, nepochopené a nevyužité chátrají v bývalých teneb‑
řanských městech podobně jako vraky zřícených vzduč‑
nych karabů. A tajuplným podzemním střediskům, kde
vetřelci experimentovali se silami, jež ani sami pořádně
nechápali, se arbořané raději cíleně vyhýbají. Obávaná je
i Oblesť v jihovýchodním Asmánu, kde se eaferni mimo
jiné pokoušeli sestrojit nový druh motoru a omylem dali
vzniknout děsuplným Temnorám – bytostem z tmavé
hořlavé látky zvané černava.
Je však jen otázkou času, kdy arbořané technice poro‑
zumí natolik, aby nepřátele v Končině vyhubili. Tene‑
břané se tomu snaží zabránit, za každou cenu, nejlepší
vojáci se snaží zachraňovat nebo alespoň usmrtit zajaté
Eaferny a zničit ukořištěné plány. Tenebřanští špehové
a jejich sympatizanti se snaží zase našeptávat zavádějící
informace, aby se pokrok abořanů pozdržel. Vládnoucí
disput ale moc dobře ví, že svádí neúprosný závod s ča‑
sem. Niftukové tráví téměř celé životy v Knihovně, umí‑
rají vyčerpáním ve velkém a jejich eaferni tím nesmírně
trpí. Zatím se ale žádný spásný vynález najít a sestrojit
nepodařilo.

Knihovna
Knihovna existovala dávno před stvořením Aspektů.
Je to nejvyšší sféra existence, kterou Velký tanečník pou‑
žíval při tvorbě hmotného vesmíru. Zde se minulost, pří‑
tomnost a budoucnost snoubí, větví a vytvářejí nekoneč‑
né kombinace možností, které v pravý čas samy prosakují
do reality. Dokonce i Aspekty zde mají nespočet svých
vlastních nehmotných předloh.
O chod Knihovny se starají Architekti, kteří též hlídají,
šifrují a ochraňují definice a záznamy veškerenstva. Sféra
totiž není běžným smrtelníkům až tak nedostupná, jak
by měla. Duše zesnulých, takzvaní Slepí, si sem chodí číst
ze svých vlastních knih. Procházejí řádky se svou minu‑
lostí a s první větou o budoucnosti vplouvají do příštích
životů. Říká se, že mnoho nadaných snílků se chodbami
Knihovny prochází ve spánku.
Největší starostí pro Architekty jsou ale od jisté doby
gnómští niftukové. Ti dokáží do Knihovny proniknout
s pomocí drogy zvané nif a krást zde informace, které na
svět nepatří. Právě toto nečekané chování gnómů stojí za

strmým technologickým pokrokem tenebřanů, který po‑
rušil rovnováhu nastolenou Velkým tanečníkem.
Ukrást z Knihovny byť jen drobnou informaci ovšem
není pro niftuky snadné a i ti nejnadanější končívají lape‑
ní v rukách Architekta, který odtrhne jejich vědomí od
reality tak silně, že je jejich koloběh života navždy přeru‑
šen a duše uvězněna mimo dosah knih s příštími životy.
Niftukové ale nemohou tímto způsobem získávat in‑
formace, jaké si zamanou. Některé jsou střežené přísněji
než jiné, ale hlavně je na ně většina polic s knihami prostě
příliš vysoko.
Už se neví, kdo a kdy sféru přirovnal ke knihovně. Ne‑
pochybně gnóm, jelikož nikdo jiný se z ní před objevením
nifu nevrátil. Navíc je pro ostatní rasy nif smrtelně jedo‑
vatý. Jisté ale je, že jde o metaforu a každý vidí Knihovnu
vlastníma očima. Někdo jako pole rozličných klasů, jiný
jako obří hodinový stroj. To stěžuje i samotný trénink
niftuků, kteří se po sféře pohybují sice společně, ale ka‑
ždý vidí jiné kulisy.

Trpasličí runy
Vedle jazyka a gest Aspektů, které poháněly kdysi moc‑
nou magii, existovaly ještě prastaré runy, písmo, ze které‑
ho se vyvinula dnešní abeceda na arboře. Původní runy
však dokázaly spouštět komplexní kouzla. Jejich výroba
sice trvala mnohem déle než zaklínadlo nadaného mága,
ale efekt byl často mnohem silnější. Experty v rytí run se
stali perfekcionističtí trpaslíci, pod jejichž rukama začaly
vznikat slavné zbraně, mocné zbroje a nepřekonatelné
obranné pečeti. Na rozdíl od obyčejné magie, runy do‑
kázaly vyvolat hotové zázraky v určitý předem daný čas
nebo za specifických podmínek.
Nejlepší trpasličtí rytci však s pádem Aspektů přišli
ze dne na den o svou moc. Ať se snažili sebevíc, žádná
z run nevykazovala známky magických účinků. Sveřepý
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JAZYK ASPEKTŮ A MAGIE
Učenci na magických univerzitách tvrdí,
že slova pronášená při kouzlení patří k
prastarému jazyku samotných Aspektů,
stejně jako trpasličí runy k jejich písmu.
Svědčí o tom především fakt, že zaříka‑
dla, která se u jednotlivých kouzel často
provádějí, jsou až na drobné detaily
prakticky totožná napříč všemi arbor‑
skými národy.

národ už se chystali smířit s myšlenkou, že přišli o jeden
z největších darů, který jim Talgar, jejich Aspekt, daroval,
když zjistili, že se schopnost tvorby magických run neče‑
kaně přesunula na jejich děti.
Poprvé za celou dobu si tak trpaslíci začali pohrávat
s myšlenkou, že skutečné kouzlo netkvělo v samotné
runě či zdlouhavé, rituální výrobě, ale v tvůrci samot‑
ném. Trpasličí děti, dosud nepolíbené úpadkem celého
světa a zhýralým způsobem života svých rodičů, začaly
tvořit tak, jak to umí jenom ony. Spontánně, nekontrolo‑
vaně a s obrovským zápalem.
Několik tragických případů, kdy magický předmět za‑
bil svého malého tvůrce, donutilo trpaslíky alespoň z čás‑
ti tento proces hlídat. Účinek run je ale nepředvídatelný
a několikrát se stalo, že byl kouzelný předmět schopen
zmasakrovat i celou vesnici.
Dnes proto děti vyrábí runy v uzavřených, odolných
a neustále sledovaných místnostech, aby se zamezilo dal‑
ším pohromám. Úspěšnost run se liší podle dítěte. Runy
na zakázku se proto vždy připravují ve větším počtu.
V praxi to vypadá tak, že klient, dodá například sto před‑
mětů, které si přeje očarovat a očekává přinejmenším dva
funkční kousky nazpět. Zbytek předmětů, pokud nejsou
životu nebezpečné, se prodává na černém trhu. Mágo‑
vé totiž nedávno zjistili, že pokud se tyto předměty spálí
nebo jiným způsobem zničí, vznikne ve vzduchu na chví‑
li energetické pole, které dodává jejich kouzlům na síle.

Kapitola 6

GEOGRAFIE

Arbora je planeta, ale i stejnojmenný kontinent osídle‑
ný v dávných dobách arbořany. Podle legendy existují za
mořem i další světadíly, kam se po Rozkolu bohů odebra‑
ly některé Aspekty se svými přívrženci. Nicméně fakt, že
se z výpravy krom mlčenlivé Zargy nikdo nevrátil, v ar‑
bořanech jednou provždy udusil touhu pouštět se na ne‑
probádaný otevřený oceán. Vnitřní moře, které tvoří při‑
rozenou hranici mezi většinou jižní a severní Arbory, ale
lodě brázdí hojně. Společně s tenebřanskou železnící jde
o nejdůležitější obchodní tepnu mezi jednotlivými státy.
Tenebřané o existenci dalších světadílů na rozdíl od
arbořanů vědí. Byli totiž zvyklí vídat planetu jednou za
čtyři roky, kdy se k sobě Arbora a Tenebra přibližovaly
na dohled pouhým okem. Bohužel původem z vulkanic‑
ké planety nejsou příliš zdatní mořeplavci a průzkumné
balóny, které přes moře vyslaly, se nikdy nevrátily, takže
možnost přesídlit na jiný kontinent tenebřané proza‑
tím vyloučili. Navíc se teď soustředí především na obra‑
nu Končiny, kam byli před dvěma stoletími zatlačeni.
Z toho důvodu o současné geografii Končiny samotné
nevědí arbořané téměř nic. Tenebřané mají oproti tomu
jen chabé znalosti zbytku kontinentu, na němž se pomě‑
ry od Zahnání značně změnily. Jejich mapy jsou zasta‑
ralé a veškeré geografické znalosti musejí skládat znovu
z informací přinesených z nebezpečných výprav mimo
hranice Končiny.

Nitro a Lůno
Arbora skrývá pod svým povrchem neuvěřitelně roz‑
sáhlou síť jeskynních komplexů zvanou Nitro (trpaslíci,
kteří jsou Nitru nejblíže, pro něj mají vlastní název –
Utrobar). Tvrdí se, že chapadla kamenných cest se vinou
i pod Vnitřním mořem a vybíhají až za hranice konti‑
nentu napříč oceánským dnem. Zda je to pravda, ovšem
nikdo netuší. Do Nitra zpravidla pronikají právě jen tr‑
paslíci, když omylem prorazí vchod při ražení vlastního
tunelu, nebo při těžbě drahých kamenů a kovů. Takové
průrvy obvykle rychle zapečetí, jelikož z Utrobaru často
vylézají zvláštní a nebezpeční tvorové. Někteří trpaslíci
se do Nitra vydávají za poklady, které skýtá, a přicháze‑
jí zpět s historkami o poloslepých bestiích nebo tlupách
zdegenerovaných potomků lidí, trpaslíků i elfů. Útočiště
tu vzácně hledají také společenští vyvrhelové a pomatení
sektáři, kteří sestupují do Nitra přirozenými propadlina‑
mi roztroušenými po povrchu Arbory.
Takzvané Lůno je ještě větší záhada, o níž i trpaslíci
znají jen legendy. Údajně se rozpíná pod Nitrem a je pří‑
mo napojené na Arbořino embryo dlící v samém jádru
planety. Chodby osvětlují samotné stěny, napájené zá‑
hadným zdrojem, všude je příjemná teplota a přívětivá
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vlhkost, která ani náznakem nepřipomíná zatuchlinu
a plíseň Utrobaru. Bují zde bizarní masožravé rostliny
a krvelačná zvířata, před jejichž podivností vypadají i ty
nejšílenější Devařiny výtvory jako nepovedení strašáci.
Podle mýtů mají bytosti z Lůna jediný úkol – chránit
embryo, bez něhož by planeta ztratila dar života.

Končina
Většinu Končiny tvoří vysoké a špatně přístupné po‑
hoří, provrtané sítí tenebřanských tunelů. Středobodem
je Iskra, poslední město, které vetřelci udrželi, a kde se
dodnes ukrývají. Desítky pater vyhloubených v masivní
hoře zasahují až pod zem. Tenebřané se tu tísní v účelo‑
vých kójích. Nemohoucí, nemocní a snětí napadení ene‑
ři se ke spánku uchylují na rozlehlé ubikace v městečku
Ubogosť, zřízeném pod vodopádem, který vytéká z Is‑
kerské hory.
Jediný vchod do Iskry na vrcholu hory hlídají dva ti‑
táni, ze skalních stěn navíc trčí plně funkční, zkázonos‑
ná děla. Celý komplex včetně Kanalu, řeky, z níž město
s pomocí obřích lopatkových kol čerpá energii, leží bez‑
pečně pod povrchem, a hlouběji do Končiny cestují zdejší
obyvatelé železničním tunelem Kiška. Ten ústí do Sjerce
– nově budovaného centra tenebřanských aktivit, kam
se postupně přesouvá materiál i pracovní síla z Iskry.
V horách samotných jsou pak roztroušené těžko přístup‑
né výcvikové tábory, výzkumné laboratoře, hangár pro
průzkumné balóny a poslední funkční vzdučný karab
a dvojice železničních nádraží Stanziedym a Stanzieva‑
lum, mezi nimiž koboldi pod dohledem enerů a několika
gnómských inženýrů budují vysokohorskou železniční
trať Niebadorogu, která by měla jednoho dne propojit
konce Severní a Jižní spojky.
Rudy těží tenebřané převážně v oblasti Zubjelam,
hlavním zdrojem potravy jsou podzemní houby a ve
zdejších podmínkách vyšlechtěný druh slepého dobytka,
který dobře snáší zatuchlý vzduch v rozsáhlých jesky‑
ních. Zkažený či splodinami zamořený vzduch se vypou‑
ští soustavou komínů Tuman, ostatní odpad putuje po
řece Kanal z Iskry do Thilerionu. V úseku od pramene až
do Iskry platí přísný zákaz znečišťování řeky, jelikož jde
o hlavní zdroj pitné vody pro většinu Končiny. Všechen
odpad z města ústí do řeky až v místě, kde z hory vytéká
mohutný vodopád. Ubogostí a dál do Thilerionu už tak
teče znečištěná, toxická řeka.
Velmi důležitá je pro tenebřany záplavová oblast
Nězvid, kde uvízla část bolmirských zemědělců. Ti se tu
nerušeně věnují obdělávání půdy v domnění, že Marná
válka skončila a tenebřané byli vyhubeni. Nakrmení ne‑
přátelskou propagandou netuší, že jejich jediný kontakt

s okolním světem jsou přestrojení eneři, kteří v oblasti
hlídkují, zajišťují dodávky plodin do Končiny a zkoumají
počínání lidí v uměle vytvořených situacích, které pro ně
připravují. Aby se lidé z Nězvidu nepřiblížili k rozestavě‑
ným Bolmirským hradbám, vypouštějí gnómští přírodo‑
vědci z nedalekého Stvarynie pravidelně své experimen‑
tální výtvory do oblasti podél hranic. Zemědělci se tak již
přes sto let raději zdržují v bezpečné části své domoviny.

Bolmir
V dávných dobách se tento stát odtrhnul od Talmonu,
a byť se později připojil k Rodvinskému císařství, bol‑
mirští zůstali po staletí hrdí na svou samostatnost i na
početnou armádu, která ji střeží, a do níž musí každý ji‑
noch alespoň na tři roky narukovat.
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Dnes je Bolmir od okolního světa poměrně izolovaný.
Současná panovnice Hněvka z Řezoboru nechala část
hranic obehnat ostnatými ploty, které získala z opuš‑
těných tenebřanských pevností, příkopy i strážnicemi
zvanými též „Zuby“, aby uhájila svou pozici ve Sporu
o šrot. Svého manžela Vratirada z Vysoka, který nesou‑
hlasil s jejím plánem odříznout stát a hromadit tene‑
břanské technologie na svém území, poslala do dosud
neprobádané oblasti Zavalem, aby tam založil osadu
a postupně zúrodnil zdejší prales. I když spousta Bol‑
miřanů tušila, že se tím elegantně zbavila muže, který
byl jako jeden z posledních schopen s Hněvkou nesou‑
hlasit, charismatická panovnice uchlácholila své obča‑
ny mnoha příjemnými opatřeními. Stačil už jen fakt,
že trpaslické přistěhovalce pozavírala do pracovních
táborů a sirných dolů, kde xenofobním, vlasteneckým
Bolmiřanům nepřekážejí.
Politicky zdatná Hněvka tak dnes těží ze svého téměř
polobožského statusu. Občané ji uctívají a zbožňují i díky
cílené propagandě, kdy podobizny a symboly její vlády
najdete téměř na každém rohu a lidé i v soukromí svých

domovů provádějí rituály k uctění panovnice a vzdávají
jí díky za to, že je ochraňuje před chamtivým Talmonem
i před děsivým nebezpečím z Končiny.
Jediná funkční těžiště síry zajišťují Bolmiru silnou po‑
zici při obchodování s okolními státy, které zajišťují pro‑
věřené karavany s povolením překročit hranice a vstou‑
pit do města Osidlo, kam se běžný občan bez potřebných
papírů nedostane. V ostře hlídaném Osidle probíhá
obchod i diplomatická jednání a samozřejmě láká řadu
špehů zahraničních států, kterým se mnohem hůř pro‑
niká například do Řezoboru, hlavního města uprostřed
Bolmiru a sídla panovnice vystavěného na ostrově mezi
dvěma širokými řekami, přes něž vede šestero mostů.
Kromě šrotu nakupuje Bolmir za hranicemi také po‑
traviny. Především od úrodnějšího Talmonu. Sám totiž
pěstuje plodiny i zvěř jen v jihovýchodní oblasti Země‑
daru a zdejší produkce k uživení veškeré populace ne‑
stačí. I z toho důvodu v Bolmiru nejsou klasické věznice.
Jen rozlehlý pracovní tábor Kotel, oblast sirných ložisek
Křivec, vězeňské doly rud a kamene a přímo u Řezoboru
Žár – kdysi osada pekařů pro stavitele města, dnes kom‑
plex pecí, kde se upalují zločinci příliš nebezpeční, nebo
neschopní práce.
Hranici podél Končiny, kde ještě stále probíhají práce
na stavbě nejjižnější části Bolmirské hradby, chrání pluky
elfích vojáků pod vedením riona Zyfara. Jako své stano‑
viště vysadili na severovýchodě provizorní les Orthyr,
který je pro elfí vojsko ale příliš malý a jednotlivici tak
na odpočinek ve stínu magických stromů vypisují pořad‑
níky, protože blahodárná energie Orthyru je téměř vy‑
čerpaná.
Hněvka armádu elfů na svém území prozatím toleruje,
i když jde o „cizáky“. Mnohem hlubší vrásky jí dělá jiho‑
západní pohoří Stostřech, kde v dobře ukryté podzemní
základně Nemanter organizují odboj trpaslíčí uprchlíci
z pracovních táborů. Podle Hněvky ale za celou snahou
sabotovat její vládu stojí právě Vratirad, který oblast za
těžko přístupným pohořím už stihl velmi efektivně vy‑
užít, vypálit a obdělat značnou část džungle, a dokonce
zvolna získává stoupence z řad méně spokojených Bol‑
miřanů, kteří neváhají překročit hory a usídlit se v drsné
oblasti, kam na ně Hněvka nedosáhne.

Asmán
Většinu Asmánu pokrývá poušť Sucholi na okrajích ka‑
menitá, uprostřed písečná a plná tajemství. Vysoké duny
ukrývají například oázu loupeživých půltrpaslíků, nebo
jeden z nejzáhadnějších objektů na Arboře – pyramidu
Nagastir. Každý soudný cestovatel se pak vyhne Černým
jámám, které vedou do Utrobaru, a kromě mazlavé, hoř‑
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lavé černavy hostí také obří mravence zvané Černavci,
kteří se rádi zdržují poblíž většiny nalezišť černavy.
Lidská sídla lemují východní pobřeží Asmánu, a to
včetně hlavního města Klenot. Zemědělci – svobodní
statkáři, zvaní „živitelé“ – spravují zavlažené provincie
Živodu na severu a odpovídají vládci za pravidelný pří‑
sun potravin do asmánských vesnic i měst, včetně dokař‑
ského Bezlivu, kde se staví obchodní lodě pro plavbu přes
vnitřní moře.
Jihovýchodní cíp státu dnes protíná úsek tenebřanské
železnice, který ale v pouštních podmínkách zkorodoval,
zkroutil se a ztratil svůj původní účel. Dnes slouží trať jen
jako vodítko pro obchodníky, kteří míří do bolmirského
Osidla nebo do Talmonu.

ČERNAVCI
Obřím mravencům podobná stvoření,
která si často budují svá vysoká impéria
poblíž mazlavé černavy, která je často
skrytá hluboko v zemi. Jejich říši plnou
úzkých chodbiček poznáte podle vyso‑
kých, děsivých staveb uprostřed pouště.
Často však jejich průchody sahají i desítky
metrů pod zem, kde se napojují na Nitro.

Fakt, že se Asmán v Marné válce dobrovolně vzdal
tenebřanským okupantům, dal právě v jižní oblasti vznik‑
nout hned dvěma městům z oceli. Pika Asmanu sloužila
tenebřanům jako překladiště stavebního materiálu při
budování trati a zároveň jako místo, kde tehdejší asmán
uzavřel Pikovou dohodu. Dnes lidé v Pice pěstují kobol‑
dy na vývoz. V Bašnii hlouběji v poušti se pak Koboldi
přemnožili a svou líheň si v současnosti bedlivě střeží.
Nejobávanějším pozůstatkem tenebřanského osídlení je
ale Oblesť – rozsáhlý komplex laboratoří zabíhající i hlu‑
boko do podzemí, kde gnómové experimentovali mimo
jiné i s černavou – novou látkou nalezenou na Arboře,
které zpočátku přezdívali „čornygnoj“. Stejně nazvali
i místo, kde tekutinu poprvé objevili.
Západní pobřeží osídlili po Zahnání trpaslíci, kteří
zde s pomocí vyhloubených studen a odsolovacích kaná‑
lů vytvořili pásmo oáz Grunzand. Od asmána obdrželi
také tři „živitelské“ provincie v Živodu a na oplátku nejen
pokračují v rozestavěném, megalomanském projektu na
zavlažení celé pouště, ale také v dokařském městě Scher‑
bina dlaň budují své pověstné trpasličí lodě, které hravě
předčí ty lidské z Bezlivu.
Za pozornost nepochybně stojí i velká věž Odvil – úto‑
čiště mágů uprchlých z Bolmiru i alchymistů, kteří pře‑
šli Sucholi, aby zde na hranici s Končinou mohli studo‑
vat tenebřany. Vyrábějí se zde i „odvilské lektvary“ pro
Hněvčiny elitní bojovnice z nedaleké bolmirské pevnosti
Břiturod. Vypráví se, že jednou z přísad jsou i rozemlteé
kosti samotných enerů.

Talmon

Thilerion

Bohatému Talmonu oficiálně vládne císař – titul, který
zdejšímu vládci zůstal i po rozpadu Rodvinského císař‑
ství. Ve skutečnosti se ale o moc ve státě handrkují čtyři
rody, jež svůj původ právě z dob císařství odvozují. Svi‑
tové drží a udržují funkční tenebřanskou severní spojku,
která se táhne napříč celým státem, a mají tak pod rukou
vnitrostátní přepravu zboží i lidí. Jejich hlavním sídlem
je město Železín, které se pod obřím železničním mos‑
tem vine dolů po stěnách rokle až k řece Peřejce.
Námořní dopravu ovládli během dávných rodových
válek Lunovci. Jejich hlavní sídlo je veliký přístav Uzel
v místě, kde se Peřejka vlévá do Vnitřního moře a odkud
směřují lodě do Lantary, Krakhu i Asmánu. Uzel srovnali
tenebřané při tažení ze Spuzky se zemí a Lunovci jej zno‑
vu vystavěli, už protože býval sídlem císaře. I současný
císař dlí právě zde jako užitečná loutka tohoto rodu.
Rod Malebských profituje především ze zábavy, a hla‑
va rodu Pitin Malebský se usadil na východním pobřeží,
kde zřídil Pitinovu pláž – malý umělý ráj pro všechny,
kdo si mohou dovolit zdejší ceny jídla, pití, noclehu i lu‑
xusních prostitutek. Právě sem se nejvyšší představi‑
telé jednotlivých rodů sjíždějí k pravidelným jednání,
zatímco v pozadí osnují intriky, objednávají politické
vraždy a plánují násilná převzetí zemědělských usedlostí
v úrodné oblasti Lahudej. Malebským patří také proslulá
Larfujova sluj – místo, kde se vystavují údajné magické
artefakty, včetně ostatků některých bohů, kde průvodci
a atrakce zprostředkovávají cestovatelům podmanivé
vhledy do historie Arbory i do jejích vzdálenějších kou‑
tů… Někteří ale tvrdí, že je to celé podvod a Malebští se
snaží pouze vydělat na neznalosti návštěvníků.
Posledním rodem jsou Narvanové, kteří se převážně
věnují překupnictví a diplomacii. V Talmonu vlastní
sídlo nemají, ale vládnou Rovnozemskému Ohnětrhu
a rozhodující moc mají i v bolmirském Osidlu.
O vlastnictví ostatních lokalit a území se mezi rody
vedou věčné spory, někdy krvavé, jindy jen u jednacího
stolu. Zatímco Narvanové si zuby nehty chrání oblast
Zlatých kotců, kde se v zajetí chovají víly a prodávají bo‑
hatým zákazníkům jako luxusní zboží, Svitové touží po
absolutní vládě nad Posledem a Zdrží – konečnými měs‑
ty na funkčním úseku trati. A ze svých spárů rozhodně
nehodlají pustit město Brus, kde se přezbrojují a obrňují
drezíny.
Jen o Mezin se nikdo nehádá. Z bývalého hlavního
města celého jihu, které se ve zlatém věku rozlohou vy‑
rovnalo lantarskému Šerohradu, zbyly po Marné válce
už jen trosky. Strategicky umístěné na úpatí hor lemují‑
cích Končinu, poskytuje množství úkrytů pro vojenské
hlídky všech čtyř rodů, které podle pevně stanoveného
kalendáře drží tenebřany v jejich polovině města. Boje
jsou mezi rozpadlými domy na denním pořádku i kvůli
magickým a technickým pokladům, které stále ještě pod
sutinami čekají na objevení.

V dávných dobách se zde rozprostíral posvátný elf‑
ský les Thilerios, kterému společně vládli všichni oby‑
vatelé bez rozdílu rasy a to přes své volené zástupce
v radě. Lidé z Talmonu později vytyčili jasné hranice
lesa a přiměli radu zdejších národů založit oficiální stát
Thilerion s hlavním městem Thilir, které po Vpádu za‑
brali tenebřané a monumentální spleť bílého mramoru
a prastarých stromů protkali chladným kovem labora‑
toří a pevností.
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ODOLNOST PROTI SNĚTI
Říká se, že uvnitř zamořeného Thilerionu
stále existuje pár enkláv arbořanů, kteří
se uzavřeli před Snětí do měst či podzem‑
ních komplexů, kde přežívají dodnes, od‑
říznuti od zbytku světa. Je otázka, do jaké
míry se tyto historky zakládají na pravdě
a do jaké jen na zbožném přání přeživších
arbořanů.
Největší ránu dostal ale kdysi harmonický stát po Za‑
hnání, kdy sem po řece Týle (překřťené tenebřany na
Kanal) začal přitékat odpad z tenebřanské Iskry. Statné
stromy brzy podlehly všepožírajícím mohutným hou‑
bám a zdejší obyvatelé se kvůli záhadné nemoci zvané
Sněť začali měnit v odporná stvoření. Šíření nákazy
i hub se samozřejmě Thilerové snažili všemožně zabrá‑
nit. Zdejší trpaslíci se s pomocí přehrady Hamung po‑
kusili odvést část řeky do Chřtánu – do obrovské jámy,
jejíž dno spočívá nejspíš až někde v Utrobaru. Právě
tady se propadl tunel, který razili trpasličtí průzkumní‑
ci, když skrz spletitý Utrobar dorazili až do tehdejšího
Thileriosu a připojili se ke zdejší radě. Dnes je ve Chřtá‑
nu opuštěné a zamořené trpasličí město, do kterého
není snadný sestup.
Druhý pokus zastavit toxickou Týlu proběhl při stavbě
přehrady Naděj. Ta měla odklonit řeku na jih a uchrá‑
nit tak samotný Thilir, kam se uchýlila většina obyvatel,
které zákeřná nemoc ještě nenapadla. Přehrada byla ale
navržená velmi nešťastně. Týlu rozdělila do dvou ramen,
která město obtekla a za ním v kdysi dechberoucích,
krásných Divech spojila v mohutnou deltu. Dnes jde pro‑
to o vůbec nejhůře postiženou část státu.
Jen jedno místo v Thilerionu stále odolává Sněti a hostí
obyčejné stromy i květenu – Žabekův háj na severový‑
chodě. Záhadný druid Žabek se zde usadil jen chvíli po
Vpádu a neznámo jak dokázal uchránit tento koutek svě‑
ta před zkázou.
Z lesa Thilerios ale nezbylo nic. Místo něj dnes větši‑
nu území pokrývá východní houbový les Puchýře a na
západě ještě méně prostupný porost obřích hub Mokval.
Mezi nimi se pak rozprostírá Rudá pláň – dějiště druhé

největší bitvy Marné války, kde se podle historek potulují
dokonce i obživlé houby.
Zatímco v Puchýřích se neznámo kde ukrývá skupi‑
na Novenů – snětí zmutovaných thilerců, kteří se po‑
važují za novou, vylepšenou rasu – v Mokvalu může
dobrodruh, který neváhá riskovat nákazu, bolestivé
mutace i smrt, nalézt množství zajímavých míst plných
ztracených vědomostí a pokladů. Od opuštěných po‑
lozničených univerzit, které v dávných dobách patřily
k nejprestižnějším na Arboře, až po tenebřanskou ex‑
perimentální střelnici Opok, nebo nefunkční elfskou
observatoř Worhyr, jež ještě zdaleka nevydala všechna
svá tajemství.

Rovnozemí
(v kentaurštině Rhidenan)
O Rovnozemí neboli Rhidenan se dělí kočovní lidé se
místní populací kentaurů. Společně v Marné válce do‑
kázali uhájit svou domovinu před tenebřany, kteří svou
„jižní spojkou“ zhyzdili jen severozápadní okraj státu.
Zbytek zůstal nedotčen. Tedy až na Vytrolam – jediné
kamenné město v Rovnozemí. Postavili ho první osadní‑
ci z Talmonu, kteří ale s dalšími generacemi přivykli ko‑
čovnému životu a jako společenské centrum zvolili místo
Vytrolamu pohyblivé sídlo Yanaktar. Vytrolam nakonec
zničili tenebřané jako trest za časté kentauro‑lidské sa‑
botáže na stavbě Jižní spojky.
Oproti Vytrolamu, Yanaktar přežil odvetu tenebřanů
především díky tomu, že jde o „město na koních“, přes‑
něji o velkou karavanu zástupců všech rovnozemských
kmenů, kteří vždy rozbijí rozlehlý tábor na předem ur‑
čeném místě a poskytnou útočiště všem příležitostným
cestovatelům i prostor pro jednání jednotlivých klano‑
vých vůdců.
Někteří koňáci se přesto začali v nedávné době usazo‑
vat a věnovat zemědělství v oblasti Oran poblíž přísta‑
vu Ohnětrh, který zde založil a udržuje talmonský rod
Narvanů, aby mohl snadno obchodovat s Rovnozemci.
Po souši vedou totiž veškeré cesty z Talmonu pouze skrz
zamořený a nebezpečný Thilerion.
Rovnozemí nebylo nikdy pořádně prozkoumáno a ne‑
pochybně skrývá množství divů a úchvatných zákoutí.
Na samém jihu tvoří například přirozenou hranici mezi
Končinou a Rovnozemím Plamenný hvozd – někdejší
pokus ztracené skupiny elfů vysadit si provizorní les, kte‑
rý dodnes hoří a přesto neubývá.
Pohoří Ohrozor a v něj přecházející Smaragdové vlny
si střeží divocí kentauři, kteří odmítají spříznění s člově‑
kem. Ti, jež naopak rituál spříznění a spolupráci s koňá‑
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ky vítají, se scházejí v ukrytém skalním městě Daminor,
kam je přístup jen ze dna hlubokého kaňonu Jizvokam.
Mladí koňáci a kentauři své spřízněné pak hledají ve
spleti jeskyní na jihovýchodě za lesem Zan’zor u Rypac‑
kých útesů. Co se při rituálu spříznění děje uvnitř skal
zůstává tajemstvím, neboť každý Spřízněný o událostech
zarytě mlčí. Traduje se ale, že někde uprostřed Zan’zoru
je skryta Devařina slza – studánka, kterou bohyně využí‑
vala při spojování lidí a koní v kentaury.
Kromě hranice s Končinou hlídají Spřízněné páry hra‑
ničářů také veliké jezero Bhandazar a hranici sdílenou
s Thilerionem, kterou se opakovaně pokusili proniknout
zmutovaní obyvatelé houbového lesa Sporan.
Jezero Bhandazar, vyhloubené prý v dávných dobách
společně s Jizvokamem obřím kamenem, který spadl
z nebe, vydatně krmí vodou úchvatné, nesmírně vysoké
Dasarské vodopády. Za nimi se ukrývá spletitá síť Da‑
sarských jeskyní, kde podle pověstí žijí pobláznění elfové
z Plamenného hvozdu, to ale zatím nikdo neprokázal.
I když lidé chodí obdivovat vodopády, do jeskyní se příliš
hluboko nepouštějí. Stejně pověrčivě se vyhýbají napří‑
klad i Zpívajícím propastem – tunelům, jež vyhloubily
spodní vody a jejichž stropy se dávno propadly. Vítr se
teď prohání spletí přírodních chodeb a jako z obří píšťaly
vyluzuje z jeskyní nesnesitelné melodie. Zda jde jen o vy‑
ústění severnějších Dasarských jeskyní, nebo o samostat‑
ný komplex chodeb, nikdo netuší. Jisté ale je, že nejsou
prázdné. Čas od času lze u některého z vchodů spatřit
mrtvolu vynesenou ven, nebo opodál potkat poblázně‑
ného, zarostlého a smradlavého člověka, který tvrdí, že
v jeskyních strávil celé měsíce, plížil se kolem děsivých
příšer a zřel nezměrné poklady. Jeho posluchači si ale
v lepším případě jen ťukají na čelo.

Řev
Obávaná a jen těžko přístupná oblast vznikla, když
hluk a utrpení devastující bitvy o Spuzku proniklo až do
samého lůna planety. Nespočet mrtvých, včetně Aspektů,
útočná i obranná kouzla seslaná v agónii a nekontrolova‑
ném hněvu, exploze tenebřanských strojů… povrch Ar‑
bory puknul, rozmetal Spuzku na kusy, a nebýt pohotové‑
ho zásahu bohyně Sareen, Arbora by se nejspíš roztrhla.
Sareen se přeměnila na obrovský strom Crannbraith,
který svými kořeny sešil průrvu zvanou dnes Šrám, který
zasahuje až do sousední Lantary. Západní pobřeží ale ne‑
uchránila, a tak zde masivní kusy země dosud létají a těm
nejodvážnějším dobrodruhům ukazují odhalená střeva
rozmetané podzemní Spuzky. Strážci z útrob Crann‑
braithu, kteří pečují o zakletou Sareen už si dávno mezi
megalitickými kusy země zvykli rozlišovat. Padlé drny

se po bitvě zabořili všelijak přetočené zpět do povrchu
a tenebřanské věže z nich trčí všemi směry. Divoké drny
levitují Řevem po nepředvidaletných trasách, drásají vět‑
ve posvátného stromu a odrážejí se od Tarasu – vysoké
zdi ztuhlé lávy, která se vyvalila na povrch z čerstvě roz‑
šklebeného Šrámu.
Krouživé drny opisují na úplném východě soustředné
kruhy v dávno zmapovaných konstelacích, zatímco se po
nich strom znovu a znovu sápe pravidelně ulamovanými
kořeny. Na jednom z drnů se podle legend nachází i tene‑
břanský portál, a pokud se nerozbil v bitvě, je možné, že
jednou za čtyři roky přicestují na drn z Tenebry stovky
vetřelců odsouzencýh předem k záhubě v Řevu – v ob‑
lasti, která popírá přírodní zákony a zároveň skýtá nej‑
větší tenebřanské poklady i mocné arborské relikty do‑
sud nabité původní magií.
Proniknout do Řevu je ale nad možnosti drtivé větši‑
ny hrdinů, dobrodruhů, snílků a pošetilců. Neutuchající
bouře, tornáda a drobnější úlomky drnů tančí po celém
pobřeží a znemožňují lodím se k oblasti vůbec přiblížit.
Od jihu až k Tarasu se zas rozprostírá Zrcadlová pláň,
na níž mohutný výron lávy roztavil před dvěma stoletími
tenebřanskou válečnou mašinérii a spálil mrtvoly útoč‑
níků i obránců. Většinu povrchu navíc zalilo sklo z roz‑
tavených hornin, proto je dnes valná část pláně naprosto
hladká a dokonale odráží nebe nad sebou. Část, kterou
nepokryla skleněná vrstva, vyplňuje tekutý kov, který
sice dávno vychladnul, ale ze záhadných příčin nikdy
neztuhl, takže připomíná rtuť. Tloušťka skla se při pře‑
cházení rozlehlé oblasti jen špatně odhaduje a nejednoho
smělého cestovatele už Zrcadlová pláň pohltila v jedné
z tisíců zrádných puklin.
Ze severu lze do Řevu přejít jedině přes kopce zvané
Masary, kterými se prohání zuřivý vítr z Krouživých
drnů. V údolích dosahuje místy rychlostí, které trhají
maso z kostí. Nicméně i skrz Masary lze najít relativně
bezpečné stezky, jen se i na rovině kvůli větru musejí
dobrodruzi jistit lany přitlučenými k zemi masivními
skobami. Cesta mezi celkem mírnými kopci tak připo‑
míná spíš zdolávání strmých skal.

po Vpádu, kdy je tajemné „bytosti z kůže a kovu“ začaly
lovit a využívat jako průvodce i pokusné králíky. Některé
kmeny divochů se postupně přesouvaly na dosud neo‑
sídlené vnější ostrovy východně od Ambaku, jiné přijaly
nové bohy – rudooké enery.
Ještě než začalo otevřené tažení Arborou na západ,
ovládli tenebřané téměř všechny ostrovy s využitím jedi‑
ného vzdučného karabu.
Enerské kulty přežívají na vnějších ostrovech dodnes.
Na vnitřní ostrovy se domorodci sice pokusili vrátit, ale
jen aby mezi tenebřanskými ruinami našli nové osadní‑
ky, které přilákala zapomenutá technika. Ostov Smok si
přivlastnili Talmonci, kteří zde začali budovat Špleh –
město na kůlech, které spočívá na potopené části ostrova.
Chtivoj si po Zahnání přisvojila žoldnéřská skupina
„Rudý spár“, která se usídlila ve zdejší opuštěné teneb‑
řanské pevnosti. Jejich potomci spravují ostrov dodnes,
sdružují námezdní vojáky z celého regionu a nechávají
se najímat převážně bohatými talmonskými kupci k růz‑
ným úkolům.
Poslední z vnitřních ostrovů, Pech, protíná Jižní spoj‑
ka, železniční trať, která vedla z Iskry do Spuzky a spo‑
jovala Ambak s thilerionskou pevninou. Západ ostrova
je částečně postižen Snětí, a trvale zde sídlí jen hrstka
thilerců, kteří se úporně snaží vykopat artefakty po vy‑
hlazených domorodcích.
O různá menší území na poloostrově Ambak, kde me‑
zitím na tenebřanských základech vznikla trojice měst
Novorod, Mjelcina a Žraločí ploutev, se v současné době
handrkují přistěhovalci s divochy.
Na vnějších ostrovech Krivin, Podřim a Dalnek panuje
relativní klid, byť i zde se domorodci mísí s novými osad‑
níky. Výjimkou je Tuak, který si divoši úzkostlivě chrání
a jakékoliv vetřelce odhánějí nebo zabíjejí.
Největší z ostrovů Sury – Oheb – zůstal bez povšim‑
nutí. Neusídlili se tu ani tenebřané, kterým nevyhovo‑
vala zdejší veliká laguna, ani arbořané (krom několika
divošských kmenů). Záhadou zůstává rovněž Glubako,
ostrov, který podle legendy tenebřané zastavěli svými že‑
leznými městy natolik, že se ponořil pod hladinu. Kde
přesně ležel a zda vůbec existoval, dnes není jasné. Pověst
ale láká pár dobrodruhů, kteří hledají magické i techno‑
logické způsoby, jak mořské dno prozkoumat.

Ostrovy Sury
Poloostrov Ambak lemovaný osmi velkými ostrovy
obývali odpradávna divoši, kteří v člunech z vydlaba‑
ných kmenů brázdili zátoku a v Talmonci, ani thilerští
elfové se o ne příliš nezajímali. Ostrovy neskýtaly příliš
nerostného bohatství a výpravy na ně se jednoduše ne‑
vyplácely.
Pro zdejší obyvatele, kteří dokonce místo Aspektů vzý‑
vali prabohyni Arboru, se mnohé změnilo až několik let
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Vnitřní moře
Vnitřní moře poskytuje jediné relativně bezpečné spo‑
jení mezi Lantarou a jižními státy. Projít nebo z východu
obeplout oblast Řevu je pro běžné cestovatele nemožné,
proto vede nejfrekventovanější obchodní trasa právě po
Vnitřním moři.

I když ani ta nezůstává ušetřena především útoků pi‑
rátů, kteří se usadili na Ostrovech murén, kde za dlou‑
há desetiletí plundrování vybudovali mimo jiné i krásné
město Adrapora. To se hemží nejen společenskými vy‑
vrheli, ale také špehy států, které do námořní dopravy
investují nemalé prostředky.
Nejriskantnější, zároveň však nejkratší trasa z Talmo‑
nu do Lantary vede skrz souostroví Dvě tváře plné zrád‑
ných korálových útesů. V dobách Rodvinského císařství
se zde podařilo vybudovat bezpečný průplav, kolem ně‑
hož vzniklo město Stavidlo. O to se nyní s Lantarou přou
talmonské rody. V oblasti panuje napětí a flotily obou
států čekají, až druhá strana udělá osudnou chybu a vy‑
jede na otevřené moře.
Většina kupců se nicméně raději plaví oklikou na se‑
verozápad, kde se napojují na asmánskou námořní stez‑
ku. Za cenu značného prodlení tak snižují riziko setkání
s piráty i ztroskotání na útesech.
Pověrčivější mořeplavci se pokud možno vyhýbají
i Tonoucím hvězdám – oblasti, odkud přijíždějí svědci
nejroztodivnějších úkazů. Mezi nejčastější historky pat‑
ří zkazky o záhadných světlech pod hladinou, které i za
temných nocí doprovázejí lodě a jejich zmatené, vyděše‑
né posádky.
Úžina na severu, kde se Krakh téměř dotýká Amaldi‑
ru, sezónně zamrzá a umožňuje trpaslíkům vycestovat
suchou nohou do oblastí, kam by se jinak museli plavit
skrz Dračí tlamu. V tomto pásu skalních masivů se usa‑
dily Devařiny okřídlené zrůdy od harpyjí až po grify.
Zatímco amaldirští barbaři, obři, a dokonce nespouta‑
ní mágové do oblasti téměř nevkročí, trpasličí výpravy
z Krakhu sem míří za těžbou nejkvalitnějších rud z celé
Arbory… a často i za jistou smrtí. V poslední době si pro‑
to zvykli najímat i cizí dobrodruhy. Jiné výpravy spěchají
po zamrzlé úžině do centrálního Amaldiru, aby zde od
barbarů nakoupili alkohol i cenné, sladké bobule chla‑
divce, které na sklonku sezóny, kdy ledy začínají pukat,
spěšně přepraví zpět do severního Krakhu. Tam z nich
mistři řemesla vyrábějí nejkvalitnější pálenku, která
nemá v krahkských horách konkurenci.

přístavem Krevel. Krom obávaných, krvelačných tvorů,
kteří v něm žijí, je Žhavar proslulý především tím, jak pů‑
sobí na mysl lidí. Ti při pohledu na dávnou devastaci pro‑
padají silným depresím, strachu a pocitu marnosti. Pout‑
níkům, kteří se přeci jen do oblasti vydají, aby při cestě
po Lantaře ušetřili drahocenný čas, pomáhá stezka zvaná
Alej šašků lemovaná hostinci a divadýlky, státem štědře
odměňovanými kejklíři i speciálně cvičenými průvodci,
jež odvádějí pozornost od depresivní krajiny kolem.
Lantaře docházejí zásoby dřeva, které po staletí pu‑
tovaly na stavbu Šerohradu (největšího města na Arbo‑
ře), ale také přes moře do hornatého a na lesy chudého
Krakhu. Zbytek dávného elfského lesa Rynnthyl (odtr‑
žený při vzniku Lantary od Byronellu) slouží jako útoči‑
ště podivným bytostem včetně divokých víl. O území se
vedou letité spory, zatímco odsud pašeráci na černo od‑
vážejí jak víly, tak zbývající kácené dřevo. Současná pa‑
novnice Ctěna z Šerohradu se situaci snaží řešit alespoň
pravidelnými hlídkami, ale na to je les příliš velký a členi‑
tý. Nový lesní porost nicméně vzniká jižněji v Nerubech,
kde na přísný zákaz kácení dohlíží skupina druidů.
Území Lantary je ale především rájem pro dobrodruhy.
Ti nejodvážnější se pokoušejí sestoupit až do Utrobaru
skrz jícen vyhaslé sopky Mlč a zjistit, proč odsud na po‑
vrch čas od času vylézají podivná a nebezpečná stvoření.
Méně srdnatí hrdinové zůstávají na úpatí trojice sopek
a v době, kdy aktivní vulkán Struka nechrlí své lávové po‑
toky a netřese zemí, pronikají do Dlouhých stínů – města
uvězněného v bublině pod ztuhlou lávou.
Někteří mágové se dokonce pokoušeli ukrást kosti dra‑
čího boha Ardaina ze svatyně Tarman es Dregan, které
si ale tamní mniši bedlivě střeží. Pokud totiž podle legen‑
dy najdou všechny části a kostru složí, zesnulý Aspekt se
opět probudí k životu. Kosti ale mohou být kdekoliv, tře‑
ba i v hustém a nebezpečným lese Dral, který ovládá sku‑
pina podezřele koordinovaných kanibalských divochů.
Na severu Lantary není o moc bezpečněji. Námezdní
lovci nestvůr vyrážejí za těmi nejvzácnějšími kousky do
jeskynního komplexu Spleť, kde se uhnízdilo hned ně‑
kolik tlup šílených Devařiných výtvorů. Jiní se pokusili
chránit Chmur před zrůdami pomocí vysoké zdi. Těžba
drahého kamenní je v tomto městě ale stále nebezpečná,
ale kompenzuje ji štědrý zisku, pokud se horníkům poda‑
ří přežít děsivé noci.

Lantara
Nejseverněji položený a nejstarší lidský stát proslul
především dávnou Válkou principů, v níž se střetly ma‑
gické školy a celé území při vzájemných střetech málem
sežehly na popel. Konflikt nakonec vyhnal část Lantařa‑
nů na jih přes moře a uprostřed státu vytvořil Žhavar.
Rozlehlá jizva plná pohasínajících magických anomálií
přetíná už devět století jednu z nejvytíženějších obchod‑
ních cest mezi hlavním městem Šerohrad a severním
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Amaldir
Do Amaldiru, domoviny obrů a barbarů, se ještě před
smrtí uchýlila již pološílená bohyně Devara, která ve své
rozsáhlé Líhni začala produkovat úctyhodné množství
příšer určených pro boj s tenebřanskými vetřelci. Když

zemřela, většina nebezpečných tvorů se rozutekla po ce‑
lém území, někteří dokonce až do Lantary. Podle pověs‑
tí ale v nižších patrech Líhně dodnes přežívají fanatičtí
pomocníci Devary, kteří nevědí o Zahnání a tvoří další
a další zrůdy. Kromě toho prý ukrývají i mocné, magií
nabité ostatky nebohé bohyně, které by rádi získali nejen
mágové z celé Arbory, ale především skřítci, jež by s jejich
pomocí mohli opravit svá města chaoticky těkající z bytí
do nebytí a zpět.
Devařiny oživlé experimenty se usadily například
v Torku, městě obrů. Obzvlášť si ho oblíbili trolové a bar‑
barské kmeny z Třpytných plání na jihu je sem chodí čas
od času lovit. Troly pak drží v zajetí a živí se odřezanými
kusy jejich masa, které postupně dorůstají zpět.
Příšery vyhnaly také Nespoutané ze svatyně Zelun,
a zabránily jim tak v přístupu k nejmocnějším artefak‑
tům vytvořeným ještě před Marnou válkou.
Hlavní centrum mágů, město Kertvar vyhloubené
v ledu zamrzlého jezera a udržované s pomocí kouzel,‑
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zůstává zatím nedotčeno. Své sídlo nezvolili Nespoutaní
náhodou. Dávno před pádem Aspektů stavěli elfové sva‑
tyně v jezeře, které navzdory Amaldirským mrazům ni‑
kdy nezamrzalo. Po Zahnání ale voda ztuhla až na samé
dno a kouzelníci z Kertvaru pomalu a obezřetně ukrajují
kusy ledu, aby se k posvátným místům dostali.
Vedlejší účinky Devařiných pokusů se ale projevily
i jinak než jen v podobě roztodivných tvorů. Na Pláně
zmrzlých duší docházejí badatelé z řad Nespoustaných
pozorovat zástupy podivných sněhových soch, které jsou
zdánlivě nehybné, ale pokud zde návštěvníci vydrží ně‑
kolik dní, přesvědčí se, že se sochy jen velmi pomalu po‑
hybují. Jiný bizarní jev se od Devařiny smrti odehrává ve
Sněhokazu, kde se vločky ustavičně zvedají z hlubokých
závějí a vznáší se zpět do mraků.
A co přesně se skrývá na severně položeném ostrově
Netaj, kam lze dojít jen po pohybujících se Živých krách?
To netuší ani obři, kteří krutou zimu na samém okraji
Amaldiru snášejí ze všech arbořanů nejlépe.

Byronell
Nejstarší a dnes vlastně jediný skutečně dochovaný po‑
svátný les elfů se táhne od stále udržované, i když dnes
jen symbolicky hlídané Calthelovy liniie na jihu až po
jehličnany u chladných mořských břehů severu. Do Za‑
hnání tu zdejší obyvatelé stavěli čistě jen magickým for‑
mováním živé i neživé přírody kolem sebe, a tak po celém
Byronellu vznikla v průběhu dlouhých tisíciletí úchvatná
sídla ze stromových domů proložených kamennými prv‑
ky. Když ale magie začala uvadat, elfové ztratili sílu vy‑
tvářet tyto architektonické skvosty, zároveň však odmítli
ničit les hulvátským a bezohledným stavitelstvím, které
znali od lidí. Proto dnes většina lesních obyvatel přeží‑
vá v pouhých stínech zašlé slávy, které pomalu zarůstají
a jsou udržovány na živu jen opatrným kácením a stříhá‑
ním přebytečných větví.
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Jedinou výjimkou je Siarath – západní kraj a společná
hranice s Lantarou, kde sídlí převážně půlelfové a smíše‑
né páry elfů a lidí. Splynutí dvou velmi rozličných kultur
je zde patrné na každém kroku, a i přes nářek a námit‑
ky těch nejzarytějších vzniklo právě zde první (a zatím
poslední) žářiště v posvátném hvozdu, kde se v úrodné
půdě pěstují ve velkém plodiny na stravu i obchod.
S největší nelibostí nesou tuto potupu Byronellu elfové
z východního Earathu, kteří se považují za zdravé jád‑
ro národa a z jejichž řad se také rekrutují rádci a vládci
známí jako „Rionové“. Ačkoliv elfové obchodem odjak‑
živa pohrdají, Earathští této disciplíně přivykli a ovládli
ji především v dobách Rodvinského císařství. Proto se
také v Earathu nacházejí přístavy, ze kterých vyplouva‑
ly elfské příbřežní lodě za obchodem na jih. I když dnes
v mnohem menší míře, protože musí cestou obeplout
smrtící vody Řevu.

Jih Byronellu se zvolna mění v hustý prales a dnes ho
obývají pouze vojáci zvyklí na drsné podmínky a život
mimo stromová města. Jediná opravdu udržovaná výspa
elfí civilizace je tu obrovská pevnost Moradun, středo‑
bod Calthelovy liniie – pásu drobnějších pevností. Ani
po sto sedmdesáti letech ji ochránci Byronellu neopustili,
především kvůli stvůrám, které sem čas od času přichá‑
zejí z Řevu.
Jehličnatý severní Byronell, Thusath, je víceméně
opuštěný a soustředí se sem podivný kult elfů následu‑
jících yddru, neboli „cestu vhodné smrti“. Nejvíce z nich
dlí ve městě Molreig, kde yddra už není jen filosofie
dlouhověkých bytostí, které ztratily smysl žití, ale nové
náboženství.
Na úpatí pohoří Mhor Cruach najdou útočitě přede‑
vším dobrodruzi, kteří cestují skrz hory do Amaldiru,
a to v pevnosti Tharlan, kde po odchodu Riona Zyfa‑
ra na jih zbyla jen nepravidelně obměňovaná posádka
a pevnost v zásadě převzali cizinci ze všech možných
koutů Arbory. Ti se často vydávají i na lov příšer do
Devarthylu, lesa, kde se uhnízdilo množství devaři‑
ných stvůr. Jiní zkoušejí štěstí též na východě v Rae‑
lu – prastarém centrálním hřbitově elfů, kde se mrtví
ukládali přímo do stromů. Nejenže pohled na řady ti‑
síců a tisíců kmenů s torzy elfích těl zakletých v kůře
patří k nejzajímavějším zážitkům každého poutníka,
ale po pádu magie stromy přestaly mrtvá těla rozkládat
a jen je obrostly svými kořeny. Na své si tedy přijdou
i vykradači hrobů z řad lidí nebo dokonce půlelfů. Ti ale
musí dávat bedlivý pozor, protože rozlehlý lesní hřbitov
je stejně jako zbytek Byronellu bedlivě střežen Dúnary
– drobnými pevnostmi, propojenými sítí cest vysoko ve
větvích.
Nejklíčovější a nejchráněnější oblast Byronellu je ale
jezero Yobar. Největší sladkovodní plocha na Arboře
prý za svou rozsáhlost vděčí hádce Ardaina a Sakaara,
kteří tehdy malé jezero v zápalu boje v jejich fyzické
podobě několikanásobně rozšířili a přitom potopili
i elfí město Traigaill. Dnes je jezero přísně zapovězené
všem cizincům, a dokonce i elfové si cestu k němu musí
zasloužit. Vyplout na něj mohou jen speciální lodě,
které se vyrábějí v jediném městě – Bos Azar přímo
na břehu. Nesmí se zde lovit ryby a zakázaný je i vstup
na ostrov Inis v samém středu Yobaru. Právě tam totiž
roste nejstarší a nejposvátnější strom elfů Cranathir,
který jediný vydává semena Byronellských stromů,
a díky němuž mohl v dávné minulosti vzniknout jižní
Thilerios nebo Orthyr v Bolmiru. Cranathir nicméně
dělá Byronellským elfům na čelech ty největší vrásky,
protože se zdá, že po Zahnání začal chřadnout a jeho
stav se zhoršuje.
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Krakh
Při prvním pohledu není ani patrné, že původní tr‑
pasličí stát, který se po zahnání stal kolonií asmánských
uprchlíků, je obydlený. Celé jeho území totiž pokrývají
vrcholy pohoří Irazal a jen velmi ojediněle lze mezi nimi
spatřit nadzemní stavbu. Život trpaslíků se ale odpra‑
dávna odehrával v podzemí protkaném dnes tak spleti‑
tou sítí chodeb, že nejsou všechny ani pořádně zmapo‑
vané. Mnoho z nich zasypaly závaly, jiné se táhnou pod
celým kontinentem a ústí například v thilerionském
Chřtánu, nebo končí magicky zapečetěným vchodem do
Utrobaru. Další chodby zavalili sami trpaslíci, když po
pádu magie jejich runové pečeti zeslábly natolik, že do
jeskyní vpustily dosud nespatřené stvůry. Většinu dnes
nespolehlivých pečetí se snaží inženýři posílit robustní‑
mi mechanickými zámky nebo nepředvídatelnými dět‑
skými runami.
Dnešní Krakh se dělí na jih poslušný asmánské mu‑
terně a sever, kde navzdory prohibici panuje čilý černý
obchod s alkoholem. Zdejší trpaslíci mají totiž poměrně
snadný přístup do Amaldiru, a tedy i cukernatým bobu‑
lím barbarů, když zamrzne úžina na Vnitřním moři.
Než se vydají na nejistou cestu po ledu, využívají paše‑
ráci město Ogsum vytesané do vysokého útesu. Tudy se
také do Krakhu, kde krom kleče nerostou téměř žádné
dřeviny, dostává kulatina z Amaldiru. Lantarské dřevo
pak putuje na lodích do jižněji položeného přístavu Ny‑
dmark.
Jediný a velmi omezený místní zdroj dřeva je les Haum
na východě státu, kde se kácí jen na zvláštní povolení.
Trpaslíci nikdy neholdovali zemědělství. Živí se pře‑
vážně lovem jeskynní zvěře a houbami, které rostou po
celém Krakhu. Není jich ale mnoho a především krakhští
ze severu musí velmi pečlivě vážit, kolik ze svých zásob
snědí a z kolika hub se nadělá pálenka.
Centrum trpasličí říše se před třiceti lety začalo přesou‑
vat z původního hlavního města Urmad, které vzniklo
kolem bohatých rudných dolů, do nově založeného Obu
na severu. Právě tam soustředil vizionář a rebel Goznar
Větrný výrobce a pašeráky alkoholu, a snaží se tak vytvo‑
řit protipól asmánské vládě, která sever ovládá jen stěží.
Město je zvláštní především tím, že se jeho značná část
tyčí nad zemí, protože příliv svobodychtivých trpaslíků
z jihu byl zpočátku opravdu masivní a při hloubení stá‑
le nižších a nižších pater Obu naráželi stavitelé až příliš
často na jámy do Utrobaru.
Trnem v Groznarově oku je pak oblast zvaná Zovin –
obrovský komplex palíren a pivovarů, do něhož po pře‑
vzetí vlády nechala první asmánská muterna zapečetit
všechny vchody. Jeden však zůstal – úzký tunel, kterým
se varníci musí plazit po břiše a vléct za sebou suroviny.
Pití nevzniká v Zovinu příliš, ale díky starým, zapome‑
nutým technologiím jde o nejkvalitnější, a tedy nejdražší
alkohol, jaký lze vůbec na Arboře koupit. Všechen ale pu‑
tuje přes jižní hraniční město Wex do Asmánu, a pak dál

na jih i na východ přes vnitřní moře. Groznar stále nemá
na oblast dostatečný vliv, a tak mu zatím ucházejí veškeré
zdejší příjmy. Zovinský alkohol se také pašuje přímo pod
nosem nicnetušící muterny.
Asi nejproslulejší lokalitou (i pro netrpaslíky) je ale
přístav Velfaim. Jde o jediné trpasličí doky zbudované na
západním pobřeží. Podle legendy se zde budovaly a vy‑
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plouvaly odsud záoceánské koráby, které nesly ztracenou
výpravu lidí, trpaslíků a darcharů na domnělý jiný kon‑
tinent. Protože se ale nikdo nikdy nevrátil, Velfaim byl
neprodyšně uzavřen, prohlášen za prokleté město a plá‑
ny na masivní, odolné lodě ve všeobecné panice spáleny.

Kapitola 3

HISTORIE

Stvoření
Když Velký tanečník rozpohyboval temnotu
plnou hvězd, zahájil tím nekonečný koloběh počátků
a konců. Bohem počátků byla Arbora, dítě v lůně své
vlastní planety, konce pak přinášela Tenebra skrytá v ře‑
kách sopečného magmatu. Praví se, že spolu byli spojeni
Arbořinou pupeční šňůrou, a když se přetrhla, vystoupi‑
lo z ní jedenáct potomků mlčenlivého embrya a vroucí
lávy. Jedenáctero Aspektů, které v sobě nesly zároveň
princip zrození i zániku. Nesly v sobě život. A díky tomu
se cítily oprávněni převzít od nehybné Arbory a nemluv‑
né Tenebry božství do svých rukou.
Využily vulkány Tenebry jako svou kovárnu, kde při‑
pravily zárodky rozumem obdařených tvorů – protoby‑
tostí. Těmi pak posely Arbořinu životadárnou schránu
porostlou zelení, obepnutou širokými vodami a hemžící
se zvěří, již Arbora sama stvořila pro vlastní potěchu. By‑
tosti obdařené rozumem začaly vzývat Aspekty, které se
mezi nimi běžně procházely, a všichni společně žily šťast‑
ně, mnozí obdařeni od svých bohů magií.

Rozkol Bohů
Aspekty se ale nepohodly. Bůh řádu Ardain a bůh cha‑
osu Sakaar spolu vedli četné spory nejen o směr vývoje
protobytostí, ale také o Azaru, bohyni harmonie. Ta se
marně snažila znesvářené bratry ukonejšit. Nakonec ji
ale přinutili, aby si v rostoucím konfliktu vybrala stranu.
Azara zvolila řád, stala se Ardainovou družkou. A tak se
zhrzený Sakaar vydal přes moře, kde nebude mít Aza‑
ru stále na očích. K výpravě se připojili i Talgar, Aspekt
pracovitosti, a Zarga, bohyně boje – všichni doprovázení
svými uctívači. Tím se završil Rozkol bohů.
Jediná Zarga se po čase vrátila zpět mezi své bratry
a sestry. Kam se poděli Sakaar s Talgarem, nebo co se sta‑
lo se všemi věřícími, které odvedli s sebou, nikdy nikomu
neprozradila. Přesto šel život na Arboře dál. Tisíce a tisí‑
ce let po kterých dorazili démoni.

Pád Aspektů
Kolos tenebřanské mašinérie kousek po kousku ohlo‑
dával Arboru a Aspekty zpovzdálí zvědavě sledovaly, jak
se události budou vyvíjet. Když bylo třeba, poskytly svým
dětem morální podporu, zesílily magickou energii vyvo‑
lených tvorů, Devara dokonce tvořila válečné bytosti
a Zarga bojovala ve formě ledové obryně. Když ale přes
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všemocnou sílu magie hrozilo, že Arbora skutečně padne
do rukou bledých enerů, porušily svou zásadu a zasáhly
do války vlastními těly.
Změnily se v ohromná monstra a vstoupily do bitvy
u Spuzky. Do konfliktu tak ničivého, že rval na kusy Ar‑
bořinu skořápku. Utrpení, nářek, magická energie urva‑
ná ze řetězu – to vše se vsakovalo do země a zraňovalo
i samotné embryo v lůně.
Vetřelce se nakonec podařilo zatlačit do Končiny, ale
arbořané zaplatili za vítězství krutou daň. Na vlastní oči
viděli válečníci a bojoví mágové umírat své bohy. Někteří
zemřeli přímo v boji, jiní žalem, když se snažili zachránit
to, co zbylo z bitevního pole.
Arborské národy se z bitvy vypotácely dezorientova‑
né a zdecimované smrtí Aspektů. Nevěděly, čemu věřit,
magie je opouštěla stejně jako smysl života. Svět zešedivěl
a ztratil kouzlo.

Knihovna
Knihovna existovala dávno před stvořením Aspektů.
Je to nejvyšší sféra existence, kterou Velký tanečník pou‑
žíval při tvorbě hmotného vesmíru. Zde se minulost, pří‑
tomnost a budoucnost snoubí, větví a vytvářejí nekoneč‑
né kombinace možností, které v pravý čas samy prosakují
do reality. Dokonce i Aspekty zde mají nespočet svých
vlastních nehmotných předloh.
O chod Knihovny se starají Architekti, kteří též hlídají,
šifrují a ochraňují definice a záznamy veškerenstva. Sféra
totiž není běžným smrtelníkům až tak nedostupná, jak
by měla. Duše zesnulých, takzvaní Slepí, si sem chodí číst
ze svých vlastních knih. Procházejí řádky se svou minu‑
lostí a s první větou o budoucnosti vplouvají do příštích
životů. Říká se, že mnoho nadaných snílků se chodbami
Knihovny prochází ve spánku.

PROTOBYTOSTI
Častým motivem arborských bardů, básníků či
malířů bývá myšlenka, která si pohrává s faktem,
že na počátku bylo více protobytostí, než je ve sku‑
tečnosti národů. Částečně tuto myšlenku potvrdil
příchod tenebřanů, a tak se doslova roztrhl pytel
s příběhy, ve kterých některé protobytosti Aspek‑
tům utekly, jiné se ztratily v podzemí a stále čekají
na svého boha, který jim vdechne život.
Největší starostí pro Architekty jsou ale od jisté doby
gnómští niftukové. Ti dokáží do Knihovny proniknout
s pomocí drogy zvané nif a krást zde informace, kte‑

ré na svět nepatří. Právě to pomohlo tenebřanům ke
strmému technologickému pokroku a porušilo rovnová‑
hu nastolenou Velkým tanečníkem.
Ukrást z Knihovny byť jen drobnou informaci ovšem
není pro niftuky snadné a i ti nejnadanější končívají la‑
pení v rukách Architekta, který odtrhne jejich vědomí
od reality tak silně, že je koloběh života navždy přerušen
a duše uvězněna mimo dosah knih s příštími životy.
Niftukové ale nemohou tímto způsobem získávat in‑
formace, jaké si zamanou. Některé jsou střežené přísněji
než jiné, ale hlavně je na ně většina polic s knihami prostě
příliš vysoko.
Už se neví, kdo a kdy sféru přirovnal ke knihovně. Ne‑
pochybně gnóm, jelikož nikdo jiný se z ní před objevením
nifu nevrátil. Navíc je pro ostatní rasy nif smrtelně jedo‑
vatý. Jisté ale je, že jde o metaforu a každý vidí Knihovnu
vlastníma očima. Někdo jako pole rozličných klasů, jiný
jako obří hodinový stroj. To značně stěžuje trénink nif‑
tuků, kteří se po sféře pohybují společně, přičemž každý
vidí jiné kulisy.

Pantheon Aspektů
Ardain
Aspekt řádu, který společně se Sakaarem tvořil elfy.
Daroval jim magii formování přírody a nekonfliktní po‑
vahu. Sám se pak staral o to, aby na Arboře panovala rov‑
nováha mezi bytostmi, přírodou a energií.
Neubránil se však rozepři s vlastním bratrem Sakaa‑
rem, který si směřování elfí rasy představoval jinak. Ar‑
dainovo učení neuznával, a spor o elfy vyústil v rozdělení
národa na Darchary a Solasary. Tento konflikt stál i na
počátku Rozkolu bohů.
Ve své dračí formě bojoval Ardain u Spuzky, kde také
padl. Jeho kosti roznesly po bitvě skupiny válečníků do
různých koutů Arbory.

Fyzická podoba: mudrc
Válečná podoba: nebeský drak
Abstraktní podoba: tanec
Barvy: žlutá

Sakaar
Sakaar dal jako bůh chaosu a náhody elfům do vínku
umělecké sklony. Se svým bratrem Ardainem, s nímž elfy
tvořil, se ale často hádal. Především o bohyni Azaru, kte‑
rá se znesvářené bratry snažila usmířit. Vysvětlit jim, že
teprve spoluprací řádu s chaosem vzniká harmonie. Bra‑
tři ji ale neposlouchali. Nakonec ji donutili, aby si jedno‑
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ho vybrala. Mudrci a kněží často tvrdí, že kdyby ji získal
Sakaar, na Arboře by neexistoval chaos.
Historie se ale odvíjela jinak. Za družku pojal Azaru
Ardain, a tak si Sakaar chtěl přivlastnit alespoň elfy. Ani
to se ale nepodařilo dokonale a bohu chaosu připadla jen
část přírodního národa, s níž odešel na jiný kontinent.
Ani on, ani Darchaři se nikdy nevrátili.
Fyzická podoba: umělec
Válečná podoba: nespatřen
Abstraktní podoba: klid před bouří
Barvy: rudá
Azara
Bohyně klidu, lásky a harmonie se po hádce Ardaina a
Sakaara rozhodla pro boha řádu a stala se jeho družkou.
Ve volných chvílích s ním diskutovala, zda rovnováha
existuje sama sobě, nebo se musí udržovat, jak si myslel
Ardain.
Azara byla příkladnou dcerou Arbory, když konejšila
oblasti magických uzlů a vkládala do nich klid. Na tako‑
vých místech pociťují bytosti Arbory blahodárné „myš‑
lenkové ticho”.
Dnes je klid k nenalezení, ať už v duši, nebo na Arbo‑
ře, protože Azara zemřela po bitvě u Spuzky žalem nad
ztrátou druha, zneklidněná ničivou magií, která se pro‑
hnala uzly i krajinou a požrala vše živé, co jí stálo v cestě.
Fyzická podoba: elfská magička
Válečná podoba: zemský drak
Abstraktní podoba: vodní hladina
Barvy: modrá
Sareen
Bohyně rodiny a sebeobětování, ale také utrpení,
ochránkyně všech arborských matek. Obzvlášť přátelsky
se chovala k felčarům a léčitelům, kterým se také nejčas‑
těji zjevovala. Sama ale narozdíl od Haliorse neléčila.
Ochrannou ruku držela nad Solasary i lidmi, ale nevá‑
hala pomáhat ani dalším bytostem. Přesto se do bojů o Ar‑
boru nikdy nezapojila.
Zadušená smutkem zpovzdálí pozorovala, kterak rudne
zem pod kusy masa rozemletého mezi devastujícími kouzly
a drtivou tenebřanskou technikou. Zasáhla teprve ve
chvíli, kdy kontinent začal pukat a na povrch bitevního
pole vytryskla láva ze samotného lůna Arbory. Změnila
se v obrovský strom a svými kořeny zalátala otevřenou
ránu ve schráně své matky. Jednotlivé kusy země v oblas‑
ti kolem Spuzky, v takzvaném Řevu, drží Sareen dodnes
pohromadě, aby se kontinent neroztrhnul.
Fyzická podoba: dryáda
Válečná podoba: gigantický strom
Abstraktní podoba: pláč
Barvy: bílá
Devara
Jako bohyně přírody a přírodních tvorů pomáhala De‑

vara s tvořením téměř všech protobytostí. A jelikož její
znalosti principů přírody byly mezi Aspekty ojedinělé,
na její bedra připadl také úkol rozvrhnout osídlení Arbo‑
ry. Pro rady k ní chodil především Talgar, který formoval
a šlechtil trpaslíky. Ti jí proto přirostli k srdci nejvíc, ač‑
koliv si je Talgar nakonec udělal po svém a získal si i jejich
náklonnost, zatímco Devara pomáhala poutníkům na
cestách do vzdálených krajů a druidům starat se o lesní
zvěř. Až příliš pozdě zjistila, že většina jejích oblíbenců
raději následovala hrdého Talgara na moře. Tehdy, při
Rozkolu bohů, pocítila bohyně první záchvěvy šílenství.
Ještě relativně při smyslech, ale stihla stvořit náhradu za
své milované trpaslíky – iluzionistickou magií silně na‑
dané skřítky.
Když se na Arboře objevili tenebřané, jako jediná při‑
ložila téměř okamžitě ruku k dílu a začala tvořit bytosti
specificky určené k boji s vetřelci. Kentauři, víly, fauni,
jednorožci… Žádný z druhů nebyl dost účinný, aby od‑
vrátil invazi. Zoufalá bohyně se stáhla do své Líhně na
severu, kde vytvářela stále šílenější experimenty. Bestie
poslepované z částí těl rozličných zvířat, od mantikor po
grify a další bizarní tvory, se nakonec Devaře staly osud‑
nými. Její ostatky rozsápané příšerami dodnes leží v její
podivné laboratoři pod Amaldirem. A uprchlé bestie su‑
žující sever Arbory dnes už pomalu pronikají i na jih.
Fyzická podoba: druidka,
Válečná podoba: nespatřen
Abstraktní podoba: děsivé zvuky přírody
Barvy: zelená
Talgar
Svéhlavý bůh pracovitosti ukoval trpaslíky k obrazu
svému, což nelibě nesla jejich spolutvůrkyně a Talgarova
družka Devara. Právě on vtiskl rase vznětlivou náturu,
chuť do díla, přímočarost, ale i nadání užívat si života.
Dokonce i malý vzrůst byl jeho nápad. Od počátku totiž
věděl, že své svěřence umístí do jeskyní pod povrchem,
kde budou mít k matce Arboře nejblíž.
Trpaslíci Talgara zbožňovali. A milovali také fakt, že
s ním mohli osobně rozmlouvat, když se opili dost na
to, aby se jim zjevil. Ale protože se k němu hrnulo pří‑
liš oveček naráz, tvrdý alkohol se brzy stal jen výsadou
kněžích. Na obyčejné trpaslíky zbyly kvašené nápoje,
díky kterým mohli Aspekt pouze spatřit.
K Talgarově potěše jejich civilizace v krakhských jes‑
kyních rostla a rozvíjela se závratným tempem. Čím dál
méně uctívali Devaru a při Rozkolu bohů jich dokonce
valná část následovala Talgara, Sakaara a Zargu na dru‑
hý kontinent. Zbytek zůstal v Krakhu s příslibem, že se
jejich bůh brzy vrátí. To se však nestalo. Zmizel stejně
jako Sakaar a jeho Darchaři, stejně jako lidé, kteří s nimi
odešli. Dodnes nikdo neví, kam se poděli.
Fyzická podoba: stavitel
Válečná podoba: nespatřen
Abstraktní podoba: rytmus
Barvy: hnědá
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Zarga
Byť byla Zarga bohyní boje, stvořila rozvážné, zadu‑
mané obry. Může se to zdát paradoxní, ale právě takové
boje se na úsvitu arborských dějin vedly. Strategie hrála
mnohem důležitější roli než hrubá síla a každá rasa od
vznešených elfských mistrů diamantových zbraní až po
nejpodlejšího lidského hrdlořeza Zargu vzývala pro její
citlivý přístup k prolévání krve.
Stejně jako Sakaar a Talgar i Zarga se po Rozkolu bohů
odebrala na moře s lidskými přívrženci, aby ochránila
výpravu před nebezpečenstvím. Narozdíl od svých brat‑
rů se ale vrátila zpět. Ještě mlčenlivější a zamyšlenější než
kdy dřív. Co se stalo s ostatními, nikdy nikomu nepro‑
zradila. Dokonce i boje samotné jako by se odehrávaly
v tichosti, ale o to brutálněji a bezhlavěji. Když po sed‑
mi tisících letech vtrhli na Arboru vetřelci z Tenebry a
rozpoutali Marnou válku, Zarga byla první z Aspektů,
kdo se vrhnul do boje. V podobě ledové obryně se vrhala
do válečné vřavy zcela proti vlastním zásadám o vedení
války. Proto také zemřela ještě před bitvou o Spuzku. Ta‑
jemství exodu za oceán si nechala navždy pro sebe.
Fyzická podoba: amazonka
Válečná podoba: ledová obryně
Abstraktní podoba: pach krve
Barvy: šedá
Lyrai
Jako Aspekt vzdoru kolem sebe vždy soustředila pře‑
devším rebely, volnomyšlenkáře a zarputilé hledače
pravdy. Sama ale nikdy s ostatními bohy o přízeň věřících
nesoupeřila. Žila si vlastním životem a svých sourozen‑
ců se stranila, jelikož nesouhlasila se způsoby, jakými se
snažili pečovat o Arboru a o své výtvory. Ani do Rozkolu
bohů nezasahovala, jen tiše a s nechutí pozorovala, jak se
vztahy mezi Aspekty i jejich vyznavači štěpí.
Do boje s tenebřany se Lyrai dle očekávání vrhala nej‑
častěji, ačkoliv jí zpočátku cizorodý prvek na Arboře pů‑
sobil zvrhlé potěšení. Proměněná v okřídleného černého
pantera přepadala ze zálohy menší jednotky nepřátel.
Jejich těla trhala na kusy, vetřelců ale neubývalo a zdálo
se, že s každým dalším útokem v nich jen roste odhodlání
přivlastnit si Arboru. Padl Andrei, o tři desetiletí později
Haliors, nakonec i Devara. Lyrai poprvé v životě přestala
vzdorovat. Otevřený boj proti tenebřanům jí začal při‑
padat zbytečný, a tak se z pantera proměnila v nenápad‑
ného motýla, aby se skryla odhodlaným tenebřanským
pronásledovatelům. Alespoň tak praví legendy, podle
kterých bohyně dodnes dlí v této podobě a čeká, až se
celá Arbora probudí z noční můry do slunečného rána.
Fyzická podoba: kejklířka
Válečná podoba: okřídlený černý panter
Abstraktní podoba: motýl
Barvy: jadeitová nebo černá
Andrei
Aspekt spontaneity a svobodné volby se tvorby ar‑

borských ras neúčastnil. Vždycky upřednostnil nějakou
jinou činnost. Toulal se Lůnem, zkoumal skrytá zákoutí
Nitra a teprve na naléhání Haliorse a Oorda vzal do ru‑
kou protobytost, které měl vtisknout svou podobu. Ale
neučinil tak.
Nehotového tvora jen přemýšlivě žmoulal v dlaních,
a když byl z dohledu ostatních Aspektů, odložil ho beze
změny do trávy. Nikoliv z lenosti, jen ho zajímalo, zda si
bytost nespoutaná tradicemi najde vlastní cestu životem.
A našla. Díky Andreiovu přístupu vznikla houževnatá a
přizpůsobivá rasa lidí, jež se rychle rozšířila téměř po ce‑
lém kontinentu, nebála se komunikovat s elfy, ani obcho‑
dovat s trpaslíky a nakonec získala na Arboře dominantní
postavení.
Stejně bezhlavě přistoupil Andrei i k boji s tenebřa‑
ny. Už třicet let po Vpádu se jako obří dravý pták snesl
na tenebřany, kteří obléhali talmonské město Uzel. A i
když napáchal v jejich řadách velké škody, město neubrá‑
nil. Vyčerpaný a s rozstřílenými křídly padl na hladinu
Vnitřního moře a utopil se. Jeho ostatky odnesl proud
neznámo kam.
Fyzická podoba: cestovatel
Válečná podoba: pták Roch
Abstraktní podoba: náhlý popud
Barvy: stříbrná
Haliors
I když byl Haliors Aspekt zrození a obrody, sám nikdy
žádnou rasu nevytvořil. Vymyslel ale princip tvoření
života a určil jeho pravidla (která Andrei ignoroval při
vytváření lidí). Ostatně byl to právě on, kdo své souro‑
zence přesvědčil, aby vyrobili protobytosti. Sám pak nej‑
horlivěji rozséval víru mezi arborskými národy a mezi
své věřící lákal především lidskou elitu, šlechtu, učence
a myslitele.
Po Rozkolu bohů značná část jeho uctívačů odešla
přes oceán, o to větší prestiž a bohatství ovšem nahro‑
madili kněží haliorských kultů, kteří zůstali. Byli vzácní
a vyhledávání, jelikož často za úplatu asistovali u poro‑
dů, u zakládání vesnic, při uzavírání smluv… A dodávali
tak veškerým obřadům vážnost.
Haliors se po Vpádu do bojů nezapojoval. Usmrtit
byť i nepřátelskou bytost bylo silně proti jeho přesvěd‑
čení. Pomáhal ale v provizorních válečných špitálech ve
své tradiční podobě kněze. A v té také zemřel při náletu
vzdučnych karabů. Jeho ostatky dnes bezpochyby leží na
některém z četných hřbitovů, bohužel nikomu se zatím
nepodařilo zjistit alespoň jméno, pod nímž v lazaretech
vystupoval.
O princip zrození naštěstí Arbora se smrtí Haliorse
nepřišla. Přesto je od té doby obnova na planetě v cha‑
otickém stavu. Na některých místech se příroda dere na
světlo neskutečným tempem, jinde klíčí semena a rodí se
potomci jen velmi zvolna.
Fyzická podoba: kněz
Válečná podoba: nespatřen
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Abstraktní podoba: tlukot srdce
Barvy: zlatá
Oord
Na svět přišel jako poslední a našel zalíbení v konci
a zániku. Byl to on, kdo u tvorby protobytostí celé eóny
diskutoval s Haliorsem, mají–li je utvářet smrtelné, či
věčné. A on také vymyslel stárnutí. Sám si pak stoupl k
branám Knihovny, aby tu vítal zesnulé. S většinou jen
promluvil a nechal je projít do labyrintu, kam se vyda‑
li hledat svou Knihu. Některé ale políbil na čelo a tím z
nich učinil Architekty.
Mezi Arbořany se Oord netěšil valné pověsti. Větši‑
na si jeho jméno spojovala se strachem ze smrti a krom
knězů, kteří vykonávali pohřební obřady, v něj vkládali
víru jen zabijáci, kulty vyznavačů smrti a jiné pochybné
existence. Boha to ale netrápilo. Stejně jako ho netrá‑
pil Rozkol jeho sourozenců, ani Vpád tenebřanů. Tedy
až do doby, kdy naplno vypukla Marná válka a chodby
Knihovny se rozezněly nespočtem kroků Slepých.
Oord, stojící u bran, začal všem těm duším závidět
jejich schopnost zemřít. I když ji sám vymyslel, nikdy ji
na vlastní kůži nepoznal. A tak sestoupil na Arboru ve
své tradiční podobě opilého mluvky, ulehnul na teneb‑
řanskou trať a nechal se přejet funící lokomotivou. Jeho
krev se vsákla do hlíny, kusy masa a kostí se rozletěly do
okolních polí, ale smrt a stáří zůstaly.
Některé kulty ale i dnes odmítají této verzi událostí
uvěřit a Aspektův nejvyšší kněz – Oko Oordovo tvrdí,
že se dokáží napojit na boha spícího u bran Knihovny a
vyzvědět od něj, kdo a kdy má zemřít.
Fyzická podoba: opilý mluvka
Válečná podoba: nespatřen
Abstraktní podoba: lapání po dechu
Barvy: měděná nebo bronzová

