
18. srpna 373
Vladař stále komunikuje méně a méně. V radě i mezi prostým lidem se stále více

šušká o plánu, kterým nás všechny prý král zachrání. Faktem je, že poslední roky se čím dál
více straní svých poddaných a dnem i nocí na něčem pracuje, něčem velikém. Velký Komtur
nás ujišťuje, že vladař je moudrý muž a má plnou důvěru řádu ve svém konání, jako ji měli
jeho předci. Nezbývá než poslechnout našeho nejmoudřejšího a doufat, že vše bude v
pořádku, jak si oba slibují. Cítím ovšem mezi prostým lidem jistou nervozitu, neboť lid
postrádá svého krále na očích, aby si mohl být jistý, že je stále s nimi. Kdo jsem ovšem já
abych zpochybňoval slova mocných tohoto národa i našeho řádu.

Všichni máme své úkoly a já se raději musím dál připravovat na své finální
zasvěcení. Již brzy se stanu i já mistrem řádu a konečně se přede mnou odhalí i tajemství a
znalosti, o kterých jsem dlouhé roky v řádu snil.

2. září 373
Něco se děje, něco velkého. Dnešním ránem se rozšířila informace, že vladař nechal

zajmout a předvést si všechny velvyslance národů. Šušká se, že je označil za zrádce
Okontů a chystá se je popravit. Jak to? Vždyť nikdy v dějinách Kontis se nestalo, aby došlo
až k takovému nařčení. Jistě, čas od času se někdo provinil proti státu natolik, že si zasloužil
trest. Ale zajmout suverénní velvyslance cizích národů? Musím se pokusit zjistit víc, tohle je
prostě špatně.

9. září 373
Velký Komtur vypadá dnes velice nervózní. Svolal si většinu svých nejdůležitějších

rádců a mistrů, aby k nim promluvil a sdělil jin nějaké vážné skutečnosti, které se stali.
Neměl bych to dělat, není to čestné, ale vnitřní nutkání mě vede zjistit, co se to sakra děje. I
zbytek adeptů cítí ve vzduchu, jako by se předivo esence v Kontis zachvělo. Co se to kruci
děje?

Síně řádu jsou prastaré a mnohé chodby se nepoužívají tak, jako kdysi. Když jsem
byl ještě adeptem, s dalšími mě podobnými jsme se plížili a hledali tyto chodby, abychom
občas dokázali vyrazit do města za zábavou, i když to komturové nepodporovali. Asi to
chápali a přehlíželi tyto menší přestupky. Jak se mé znalosti chodeb budou dnes hodit. Když
mě přistihnou, je se mnou konec, ale prostě musím vědět, co se děje.

Cože? Velký Komtur oznámil zasvěceným, že vladař obětoval velvyslance v nějakém
krutém rituálu. Tohle přeci není náš král Roddar, jak by mohl něco takového vůbec učinit.
Vedení řádu se rozhodlo zakročit, aby získali od vladaře jasnou odpověď. Prý se
shromažďují a připravují nejsilnější rytíři, aby Velkého Komtura doprovodili k Roddarovi.


