
12. září 373, zápis první
Hrozivá zpráva otřásla dnes síněmi komendy. Roddar se prý rozhodl obětovat a

zneužít vejce draka, které mu bylo jako Okontímu vládci svěřeno v zástavu. To si přeci
nemůže dovolit ani jako svrchovaný král národa. Velký Komtur shromáždil a nechal vyzbrojit
naše rytíře a táhne do paláce. Cítím ve vzduchu a v celém okolí napětí, které se line síněmi
našeho řádu. Zvědavost, nervozita, ale i strach, co by se mohlo stát, kdyby Roddar udělal to,
z čeho ho obviňují.

Velký Komtur a naši rytíři vyrazili do paláce. Již brzy se dozvíme pravdu, a snad
většina toho, co se nyní šíří síněmi bude lež.

12. září 373, zápis druhý
Ten pocit mě srazil na kolena, stejně jako přátele, kteří byli v síni se mnou.

Neskutečné množství esence jako by se přelilo v jedné chvíli po okolí a mířilo do jediného
bodu, do vladařova paláce. Vnímám, že došlo k boji, strašlivému boji. Nikdy jsem nebyl
nejzkušenějším ve vnímání na dálku, ale jako průzkumník řádu jsem se naučil věřit svým
instinktům. Uvnitř svého srdce vím to, co tuší i ostatní z mé jednotky. Velký Komtur je mrtev,
stejně jako spousta našich bratrů, kteří vyrazili do paláce.

12. září 373, zápis třetí
Jako vlna se rozlila moc z paláce a prostoupila každého, kdo se nacházel v Kontis a

jeho širém okolí. Pocit, jako by mě něco trhalo až na duši. Na chvíli jsem omdlel, ale žiji.
Cítím se hrozně. Když jsme se rozhlédl kolem sebe, najednou zde bylo daleko méně členů
řádu než předtím. Někteří prostě… zmizeli. Vyhlédli jsme s mými druhy z oken, ale město
bylo prázdné. Nikde ani živáčka, nikde žádné tělo. Polila mě hrůza od hlavy k patě. Co se to
stalo, že najedou nikde nikdo není?! Kam se poděli všichni okonti, kterých bylo město vždy
plné?


