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Prolog
Divné to věci začaly se dít  v Par-
dubicíh.  Něklid  se  prochází  uli-
cemi,  hlídkaři  sami  si  nejsou  jisti 
před ostatními, podezíravost se za-
bydlela  na  velitelstvích,  ani  místa 
veřejná nejsou ušetřena. Co se to tu 
děje?  Jeden druhého po  očku  sle-
duje,  nikdo  si  nenechává  nekrytá 
záda. Noví Jiní jsou iniciováni, dal-
ší Jiní jsou zabíjeni, magie hýbe rea-
litou. Co přinesou dny příští?

Příjezd ve velkém stylu
Denní  hlídka  se  představila  ve-
řejnosti Jiných v překvapivém svět-
le. Hned v noci z pátku na sobotu 
provedla zásah druhého stupně, o 
jehož faktické povaze se nepodařilo 
zjistit  mnoho  informací.  Víme,  že 
šlo o rituál,  který byl vykonán na 
místě čajovny Na Palětě (což může 
vypovídat  o  minulosti  místa  a  o 
vhodnosti  volby  právě  čajovny), 
ale jeho účel zůstává i nadále uta-
jen. Některé analýzy hovoří o snaze 
omezit  moc  Noční  hlídky  v  Par-
dubicích, ve skutečnosti však ale a-
ni  není  známo,  nakolik  byl  rituál 
úspěšný. Pravdou je, že Denní hlíd-
ka opomněla zajistit místo před ve-
řejností a v době rituálu se tam vy-
skytovalo  několik  smrtelníků,  což 
mohlo vést ke komplikacím. Dou-
fejme, že následky nebudou mít ne-
blahý vliv na dodržování Dohody 
v dosud tak poklidném městě. 
Další skutečnost, která vypovídá o 
sebevědomí  nového  velení  Denní 
hlídky,  je  ta,  že  si  jako  své  veli-
telské  stanoviště  vybrala  stylovou 
irskou restauraci Svatojánská na u-
lici bratří Veverkových, obecně na-
zývanou  Nora.  Toto  velitelství  je 
veřejnosti  uzavřeno;  Jiný  nemá 
mnoho  šancí  se  dovnitř  podívat, 
protože  místo  chrání  mocná  o-

branná magie zasahující především 
Šero – obyčejným smrtelníkům ne-
ní  ve  vstupu  bráněno,  takže  není 
porušen žádný článek Dohody.

Interiér Velitelství DH

Smrt v ulicích
Už v těchto dnech tu máme první 
ztráty a  umrtí.  V místech čajovny 
Na Paletě došlo včera večer k vraž-
dě  Lovce  Palantíra,  zřejmě  regis-
trovaného  Temného.  Podle  infor-
mací, které se podařilo zjistit, víme, 
že Palantíra zastavili a následně na-
padli dva Temní, totožnost jednoho 
z nich byla odhalena jako vlkodla-
ka Viléma. Lovce zabili a tělo opus-
tili. Následně se objevil upír, který 
mrtvého  okradl  a  pokusil  se  na 
něm  přiživit.  Byl  však  dopaden 
hlídkaři a po nezdařeném pokusu o 
útěk  byl  vyslechnut.  Pokoušel  se 
lhát,  ale  nakonec  se prokázalo,  že 
dotyčný  upír   viděl  prvně  zmi-
ňovanou dvojici. Vyšetřování vraž-
dy  převzala  Denní  hlídka.  Čin  u-
píra  byl  klasifikován jako nelicen-
cované krmení.
Upír byl neregistrovaný a ani jedna 
z  hlídek  ho  nehodlala  ocejchovat 
nebo  vzít  pod  ochranná  křídla, 
proto  byla  následně  provedena  e-
xekuce. Mrtvý Lovec byl přiveden 
k životu a civilisté Na Paletě byli u-
jištěni,  že  podobný incident  se  už 
nebude opakovat. Díky nim se také 
podařilo situaci tak rychle vyřešit.

Vypadá to, že Temní si hojně vyři-
zují účty mezi sebou a neváhají ani 
obětovat  méně  významné  Jiné  ze 
svých řad. Pořádek ovšem musí u-
stanovovat Noční hlídka. Znovu te-
dy vyvstává otázka, zda je ve měs-
tě potřeba obou hlídek, když k udr-
žení pořádku stačí jedna?

Divoká iniciace
Ne každý Jiný je včas odhalen, ne 
každá nová iniciace je registrována. 
Často  dochází  k  samovolným  až 
násilným iniciacím a trvá i nějakou 
dobu, než je nový Jiný uveden do 
světa sobě podobných. Tito zblou-
dilí a zmatení jedinci pak ohrožují 
sebe i druhé svými netrénovanými 
a nově nabytými schopnostmi. Po-
kud na někoho takového narazíte, 
kontaktujte ředitele NH a on zajistí 
potřebou péči. 
Nejinak  tomu  bylo  u  Jiné,  která 
tahala hlídky za nos celé dva dny. 
Bez jakéhokoliv pochopení sebe sa-
mé  intuitivně  unikala  pozornosti 
hlídek  i  ostatních  Jiných.  Naštěstí 
má  příběh  šťastný  konec,  protože 
se ji  po dramatické honičce poda-
řilo nalézt a zachránit předtím, než 
porušila Dohodu. Dívka se teď zo-
tavuje a snad se jí  podaří  začlenit 
do společnosti Jiných.

Vražda Jiného
Včera v  pozdních večerních hodi-
nách  bylo  nalezeno  tělo  Jiného  v 
Polabinách, přesněji na Pergole. Na 
těle  nebyl  nalezen  identifikační 
cejch,  šlo  tedy  o  dalšího  neregis-
trovaného  Jiného.  Záhadou zůstá-
vá, kdo to byl a co zapříčinilo jeho 
smrt, pitva totiž nic určitého nepro-
kázala  a  odraz  v  šeru  se  nenašel. 
Bude obtížné zjistit, zdali šlo o Svě-
tlého či  Temného,  ale  důkazy na-
svědčují,  že se jednalo o loupežné 



přepadení.  Nejpodivnější  je,  že 
mrtvola  byla  záměrně  zohavena, 
aby  nemohla  proběhnout  identifi-
kace. Žádáme prosím touto cestou 
veřejnost,  aby,  pokud  má  nějaké 
další  informace,  napomohla  v  pá-
trání po pachateli.

Láska pana Tichondria
Nejmenovaný zdroj  nám potvrdil, 
že  pan  Tichondrius,  nový  hlídkař 
Denní strany, se často pohybuje v 
doprovodu krásných dívek a  jeho 
osobnost je přitahuje k velitelství v 
Noře,  zejména  ve  večerních  hodi-
nách.  Často  je  vidět  s  krásnou 
dlouhovlasou  blondýnkou,  nejspíš 
jeho skutečnou láskou světa Jiných. 
Její  totožnost  se  nám  však  nepo-
dařilo identifikovat.

Bývalý Ředitel hovoří!
Představujeme  exkluzivní  rozho-
vor  s  bývalým  Ředitelem  Denní 
hlídky  Pardubice!  Yzergin  v  sou-
časné době pobývá na nucené pra-
covní  dovolené v severních oblas-
tech Ruska. Podařilo se nám s ním 
zkontaktovat  a  mág  nám  poskytl 
několik odpovědí o tom, co v sou-
časné době dělá.
R: Co jste tam ten rok dělal a ko-
lik času tam ještě musíte strávit?
Y: Byla mi dána možnost byt znovu 
velitelem  hlídky.  Tedy  za  několik 
let. Teď jsem byl donucen začít ja-
ko řadový hlídkař a získávat zku-
šenosti od jineho velitele, který ne-
ní tak mocný jako já, ale jeho tak-
tické schopnosti jsou lepší. Strávím 
zde tolik času, kolik bude potřeba, 
abych se znovu mohl stát velitelem 
hlídky. Určitě rok tam ješte budu.
R: A jak se  Vám na Sibiři  líbí? 
Y: Je tu poněkud, jak to jen říci,... 
Zima. Teď sedím u stanice a mu-
sím mít 3 svetry. Ale co, o tom je 
život. Doufám že v Pardubicích je 
hezky a teplo.  Vlastně plánuji  teď 
na nějaký čas prázdniny.
R: Plánujete se také odvolat, nebo 
jste  to  už  zkoušel?  A  s  jakým 
výsledkem?
Y: Odvolání  nechystám  a  neměl 
jsem to v úmyslu. Prostě jsem byl 

přeložen,  abych  získal  další  zku-
šenosti  a  můj  nezdar  se  neo-
pakoval.  Nemám  důvod  se  odvo-
lávat, těch pár let  mi za ty zkuše-
nosti stojí.
R: Co si myslíte o současném vele-
ní Denní hlídky v Pardubicích?
Y: Podle  mého  názoru  se  Denní 
hlídka dostala do velice zkušenych 
rukou. Myslím si, že pan Newman 
k sobě dostal někoho sobě rovného. 
To však ukáže až čas.
R: Jaký je Váš názor na klonování 
upírů?
Y: V tomto se neshoduji  se svými 
nadřízenými,  kterým se  tato  myš-
lenka nelíbí. Dle mého názoru se ve 
stínovém  světě  povaluje  spousta 
duší, které by byly rády za tělo, po-
kud  by  se  některý  mág,  který  je 
velice  schopný  v  ovládání  duší, 
(např. já) dostal k tělu, které je dos-
pělé a chybí mu jen duše, mohl by 
zachránit mnoho životů.
R: Chtěl byste našim čtenářům ně-
co sdělit, nějaký pozdrav nebo ra-
du?
Y: Rád bych jim vzkázal, že zahrá-
vání si s velitelem Denní hlídky ne-
ní radno, je to velice zkušený diplo-
mat a právník. Dále bych chtěl po-
zdravit  pana Cintorína,  se  kterým 
se mi dobře spolupracovalo, pokud 
tedy nepočítáme ten závěrečný ri-
tuál,  kterým  se  rozhodl  nakonec 
pomoci Noční hlídce.
R:  Děkujeme  mnohokrát  za  roz-
hovor.

Nafukovací Lehátko 
zajištěno!

Tučňáci se pokusili  o získání nad-
vlády nad světem pomocí mocného 
artefaktu,  který  loni  v  zimě  pro-
plouval Českou republikou, Nafu-
kovacího  Lehátka.  Podle  blíže  ne-
určených zdrojů bylo vyloveno u-
prchlými  rybáři  rodu  Tučňáka  cí-
sařského nedaleko od Seychel a o-
desláno k břehům Antarktidy. Vý-
zvědná  služba  však  zprávu  za-
chytila a použití Lehátka včas za-
bránila.  Veškeré  další  vyšetřování 
převzala Inkvizice monitorující se-
verní ostrovy.

Toto je další z průkazných pokusů 
o svržení Jiných ze strany ptáků, na 

první pohled tak bezbranných. Nic-
méně po událostech s  ovládnutím 
firem  Linux,  vydavatelství  Pen-
guinn Press a infiltrace do vesmír-
ného  programu  Atlantis  se  jejich 
další postup výrazně zpomalil, hla-
vně díky pohotovým zásahům Hlí-
dek.

Umění žít ve Tmě?
Po městě se pohybují lidé s bílými 
pastelkami a heslem Umění žít  ve 
Tmě.  Zvláštní  je,  že  se jedná o ú-
plně obyčejné smrtelníky, kteří tak 
možná nevědomky propagují Tem-
nou stranu. Není to nezákonné po-
rušování Dohody a ovlivňování ne-
vinných? Temná strana se k tomuto 
incidentu  nevyjádřila,  ale  očeká-
váme nějaké vysvětlení, které snad 
objasní tuto citlivou záležitost.

INZERCE
Šeropády!

Život je nudný? Žádný adrenalin? 
Jste sice Jiní,  ale všechno vzrušení 
má připadnout těm z Hlídky? Tak s 
tím je konec!!  Máme pro Vás uni-
kátní nabídku! 

ŠEROPÁDY BEZ RIZIKA! 
Věděli jste, že v Šeru a zejména v 
Soumraku  můžete  skákat  z  vyso-
kých útesů, aniž by se vám dole ně-
co  zlého  přihodilo?  Bungee-jum-
ping je proti  naší  nabídce hra pro 
děti! Nabízíme zájezdy do význač-
ných  šerých  míst,  slevy  pro  hro-
madné objednávky, ochranné amu-
lety  pro  Soumrak,  bezpečnostní 
antigravitační přívěsky! Skoky z re-
ality až do Soumraku! Široká paleta 
možností a garance zážitků, na kte-
ré nezapomenete! 
Cestovní kancelář Tycho de Brahe 


