
13. září 373, zápis první
Všichni zbylí členové řádu se vyzbrojili po zuby. Byly dokonce otevřeny relikviáře

sloužící pro období krize. Dračí řád se chystá do války proti vladaři. Nyní je už všem jasné,
že Roddar způsobil zkázu říše a mnohem víc, než si kdo z nás dokázal představit.

Rytíři řádu se chystají postavit vladaři a pomstít smrt Velkého Komtura a dalších
bratrů. Nezbývá moc času do největšího střetu, který náš řád za poslední staletí zažil. Naši
mocní čarodějové mezitím chystají způsob, jak ukrýt dračí vejce, které naše komenda
dlouhá staletí stráží, aby nepadlo do rukou nepovolaným. Aby nepadlo do rukou Roddara,
kerý zradil celé své pokolení, zničil celý národ a vejce, které opatroval zneužil na svůj plán.
Využijí prý prastarou moc, která byla našemu řádu svěřena a vejce skryjí na dlouhá léta
mimo dosah kohokoli, než se bouře přežene. Nechápu, co to znamená, ale začali s mocným
zaklínáním. Bratr Isidor se nabídl jako strážce vejce, i když to pro něj znamená přijmout vše,
co se stane dál. Nechť o něm navěky mluví jako o hrdinovi řádu!

13. září 373, zápis druhý
Země se chvěje, naše voje jsou nachystané na zoufalý boj, ale neustoupí. Myslel

jsem si, že mě velení pověří vést jeden z oddílů do týla nepřítele, jako jsem to dělal předtím,
ale svěřili mi jiný úkol. Daleko důležitější než cokoli předtím.

Byla mi svěřena truhlice s relikvií nejsvětější. Úkol je jasný, vladař se nesmí této
relikvie zmocnit a já s mými druhy musíme vyrazit na západ, varovat náš řád tam. Naši
mocní tuší, že to, co se stalo v Kontis, zasáhlo celý národ a řád nejspíše neví, jak strašlivá
věc se stala. Mezitím, co ostatní očekávají finální střet, já i můj oddíl se chystáme projít
zapomenutými chodbami pod městem, abychom se dostali pryč. Musíme spěchat, času je
málo a věci se daly do pohybu neskutečnou rychlostí.

Bratři mí, nebudete zapomenuti. Nechť jsou vaše meče ostré, vaše štíty nepuknou a
drak ať stojí s vámi.


