
13. říjen 373, zápis první
Všichni jsou pryč, už jen zbylí mistři každým okamžikem očekávají zúčtování s

Roddarem. Když jsem viděl jejich tváře, zračila se v nich krom odhlodlání i nesmírná únava.
Vypadá to, jako by z nich vyprchala veškerá vůle a síla k životu. Velký Komtur pohlédl dolů a
shlédl na mě. A já si uvědomil, že kromě toho všeho vidím v jeho očích i nesmírný klid. Něco
z něj se rozlilo i do mých žil. Možná se zde rozhodli zemřít, ale dovolili ostatním odejít a
zachránit náš odkaz.

13. říjen 373, zápis druhý
Mě a mým dvěma druhům se konečně povedlo dokončit úkol, kterým mě můj mistr

pověřil. Už zbývá jen posledních několik dílků, které za chvíli odneseme do podzemí a
ukryjeme je před nezasvěcenými. Společně s tyčemi jsem poukrýval i části mého deníku.
Doufám, že ti, kteří budou hodni a půjdou v našich stopách, tyto stránky naleznou a stanou
se pro ně poučením z minulosti, která na nás dopadla jako dračí dech na nehodné.

S těmito řádky nechť do celého světa zní i má kletba. Nechť jen ti, kteří jsou hodni,
jen ti, kteří v sobě mají alespoň zrnko cti dávných draků, jen ti ať naleznou cestu, kterou
jsme za sebou zavřeli. Každého jiného nechť spálí a pohltí velký Drak.

13. říjen 373, zápis třetí
Roddar je zde, již stojí před branami města a já z dálky slyším, jak se hádá s mými

mistry. Slyším slova jako vejce, zrádce, zkáza, ale nerozumím, o čem skutečně mluví. Mohu
si jen domýšlet, ale řekl bych, že je mi jasné, čeho si vladař žádá. V rukou svírám kus
pergamenu, který mi mistr svěřil spolu s posledním úkolem a skřípu zuby. Kéž by vladař
dostal, co si zaslouží za svou zradu, kterou nás všechny zničil.

Odcházíme do kobek pod městem. Hlasy už neslyším. Nevím, zdali proto, že jsme již
hluboko nebo zda je po všem.

Poslední zápis
Za chvíli přečtu zaklínadlo, které je na pergamenu. Prý tak ukryji i poslední věc, po

které by vladař mohl pást. Takto ji nikdy nezíská. Přemýšlím, kam potom já a mí druhové
zamíříme. Inu, jedna věc po druhé. Toto je poslední zápis v mém deníku, ten, který završí
celý můj příběh a zakončí cestu našeho řádu. Ještě poslední slova na rozloučenou, poslední
vzpomínka a pak konec.

Toto je mé sbohem.


