
26. září 373
Cesta na západ je těžká. Nikde ani živáčka, všichni jsou pryč. Na mě i mé bratry

doléhá tíha úkolu, která nám byla svěřena. Dva naši druhové v noci padli, když náš tábor
napadla skupina kree’pu. Jednu se nám podařilo zabít, ale cítím, že zbylé jsou stále někde v
okolí. Jdou po nás. My však vytrváme, musíme varovat zbylé bratry a donést relikvii na
západ, aby byla v bezpečí v síních našeho řádu.

4. říjen 373
Sotva polovina nás zbývá ze skupiny, která vyrazila z Kontis k západu. Jsme

unavení, zranění, ale stále odhodlaní splnit úkol. Na obzoru vidím již věže komendy v
Západním Cípu. Blížíme se, už jen den či dva a jsme u cíle. Jsme vyčerpaní, zranění, téměř
na hranici svých sil. Nejspíše další z mých bratrů nepřežije na svá zranění noc. Začínám si
zoufat, jako velitel oddílu jsem přišel již o polovinu mužů, kteří se mnou z Kontis vyrazili. A
kvůli čemu, kvůli ambicím jednoho vládce, který nás svým konáním zahubí.

6. říjen 373
Včerejší noci zemřel další bratr když na nás znovu zaútočili kree’pu. Vypadalo to, že

těsně před branami města podlehneme, ale západní bratři nás zachránili. Věděli, že se stalo
něco strašlivého a doufali, že někdo z Kontis dorazí. Oddíl jezdců na poslední chvíli pomohl
kree’pu porazit a nás naložili na volné koně a tryskem nás hnali zpět do Cípu.

7. říjen 373
Byl jsem v péči léčitelů celou noc a s mým oddílem jsme téměř vyčerpaly síly celé

skupiny mágů-lékařů. Moji bratři ať odpočívají, ale já musím vstát z lůžka a urychleně
informovat Komtura zde v Západním Cípu. Už na mě čekal, ale přivítal mě vlídně, i když
nervozita i na něm šla snadno číst. Procházel sem a tam za svým stolem, na kterém ležela
truhlice s relikvií, kterou jsem z Kontis přinesli. Vrátil mi můj deník, který též ležel před ním.
Určitě ho četl, ale já mu to neměl za zlé, na jeho místě bych udělal to samé.

Sdělil mi hrozivou zprávu. Stejně jako v Kontis i zde necelý měsíc zpět během jedné
noci zmizely veškeří obyvatelé města i více než polovina řádu. Zůstali jen zasvěcení a mistři.
Soumrak, soumrak nad naším řádem se nachýlil.


