
 

 

muj mistr mel vizi. to co 
stvoril byl vynalez nedcasoveho 
vyznamu ktery mel zabranit 
pripadne a temer v case jiste 
zkaze vaultu jiz se obaval. tak 
se snazil zabranit pohrome 
ktera mohla prijit az 
zapomnel ze kazdy vynalez muze 
mit sve nedostatky. 
cas udola i ty nejvetsi 
velikany jak vzdy rikaval i 
muj otec nez odesel sam ve viru 
casu. 
 
to co melo zabranit rozpadu 
krytu se muze stat osudnym 
nebot chybejici kus skladanky 
narusi cely mechanismus a ten 
pak nemusi plnit svuj ucel a svuj 
vyznam. 
 
diky tomu co me muj mistr 
naucil a diky memu vlastnimu 
badani mohu smele rici ze jsem 
nasla cestu jak si pojistit ze 
k teto katastrofe nedojde. 
toto je muj odkaz. 
toto je muj osud. 
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rozdelit kryt na sedm casti 
byl od mistra genialni tah jak 
zabranit destabilizaci celeho 
systemu ale zaroven i 
nedostatek ktery tim omylem a 
mozna neveda vytvoril. 
 
neustale jsme si musela pokladat 
otazku co by se stalo kdyby se 
cast jeho vynalezu ztratila 
nebo nedej drak byla znicena a 
navzdy ztracena. 
 
me studium jeho dila me 
privedlo k reseni ktere by 
mohlo tomuto osudnemu omylu 
zabranit. 
 
cena je vysoka ale ja ji pro 
dobro vsech a odkaz nasich otcu 
zaplatim rada. 
  



 

 

postup zapsany v teto knize 
vyzaduje spoustu energie a 
neskutecne silnou osobnost 
 
domnivam se ze jedinec ktery 
je schopen tohoto postupu 
docilit je pouze nositel 
draciho odkazu ve sve dusi. 
 
v dnesnim case znam vsak pouze 
jedinou existenci ktera touto 
silou vladne a proto se musim ja 
sama stat nastrojem meho dila. 
 
az dopisi tyto radky vlozim 
svou silu a dusi do tohoto meho 
dila. 
 
otce ja vim tak dobre te znam 
i kdyz jsi odesel. 
je to osud ktery jsi predurcil 
nebo me vlastni rozhodnuti. 
ty mi na tuto otazku neodpovis 
ani kdyby jsi zde byl se 
mnou. 
 

  



 

 

ty ktery jdes v mych stopach 
bud varovan nebot ma sila staci 
prave a pouze na jedine vyuziti 
zvoleneho postupu v teto 
knize. 
 
je jiste ze vykonanim daneho 
ritualu bude duse vycerpana 
natolik ze zanikne ci bude 
vrzena nenavratne do vaultu ci 
zapomneni. 
 
vol moudre nebot volis jen 
jeden osud kterym se nakonec 
vydam. 
basnik by rekl ze timto 
rozhodnutim trimas v dlanich 
mou dusi a posledniho potomka 
draka. 
 
  



 

 

kterak chybejici dil 
nahraditi 
 
vytyc snurou spiralu pocinaje 
orbem kolem celeho piedestalu 
kam ti paze dovoli. 
 
po spirale kolem krytu 
spocivajiciho na orbu rozmisti 
sedm kusu uslechtileho 
stribra ve vsech trech jeho 
formach a podobach. 
 
propoj tyto dily sedmi kusy 
draciho skla ci siry ci medi 
aby kazdy z prvku byl v tomto 
kruhu zastoupen alespon 
jedinym dilkem. 
 
vloz knihu drzici silu draka 
na misto chybejiciho dilu 
a sedm dusi vne spiraly vyslovi 
sedmkrat zaklinadlo. 
 
filli draigem rynn de rakkan  
du haem tu d atis ragem 
du hadis edo draigerem 
 
pak tve konani jest dokaze 
zacelit chybejici dil. 
  



 

 

kterak vymenu provesti 
 
vytyc snurou kruh obepinajici 
orb aby vedle sebe mohlo sedm 
dusi stati. 
 
vloz knihu drzici silu draka 
na misto vezeni. 
 
sedm dusi na kruhu stojicich 
necht ucini obet krvi svou a s v 
kruh se spoji. 
 
pak zaklinej spolecne 
sedmkrat zaklinadlo. 
 
filli draigem rynn de rakkan  
du haem te d atis ragem 
du sande ero draigerem 
 
a jmeno bytosti sedmkrat vyslov 
zretelne myslic na ni v 
zaklinani. 
 
pak bytost jmena vysloveneho 
dokaze vezeni opustit. 
 


