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Prolog
Městy otřásají výbuchy, nad stoly se 
diskutují  právní  otázky  a  Dohoda, 
ulicemi se rozléhají spěšné kroky pr-
chajících, mafie si vyřizuje účty s Ji-
nými, Maškaráda je ohrožena stejně 
jako všechna místa, kde se Jiní více 
vyskytují.  Kdo  za  tím  vším  stojí? 
Dočkáme  se  dalších  teroristických 
útoků, nebo ještě hůře otevřeného ú-
toku  ze  strany  tučňáků?  A  kde  v 
tomto sporu budou stát lovci? Čtěte 
dále!

Teroristické útoky se stupňují
V noci z pondělka na úterý otřásly 
hlavním  městem  výbuchy.  Zdá  se, 
že cílem byla Inkvizice, ale i Hlídky 
hlavního  města.  Z  povrchu  země 
zmizelo několik budov a důležitých 
památek,  Policie  a  bezpečnostní 
složky  České  republiky  jsou  zne-
klidněny  a  nebylo  daleko  k  vyhlá-
šení stanného práva. Odhaduje se na 
třicet mrtvých a dalších dvanáct lidí 
se pohřešuje. Mezi nimi je i několik 
Jiných,  ale  jejich  přesné  počty  vy-
šetřovatelé tají. 
O několik hodin později útoky otřá-
sly i pořádky v Bernu. Noční i Denní 
hlídka  vyrazila  do  ulic,  aby  okam-
žitě zadržela podezřelé i svědky, pá-
trání  však  dosud  nepřineslo  žádné 
infomace, které by mohly dopomoci 
v pátrání po pachatelích.
Podobným způsobem byla narušena 
právě  začínající  konference  o  klo-
nování Jiných v Berlíně. Naštěstí se 
podařilo  zabránit  ztrátám  na  živo-
tech, nicméně se aspoň některé části 
jednání budou muset přesunout do 
nových bezpečnostních prostor.
Podle  dostupných informací  se  ne-
jednalo o náhodné činy lidí, ale zcela 
jistě šlo o záměrný útok na struktury 
Jiných. Možná se jedná o třetí stra-
nu,  která  se  rozhodla  vzít  spra-

vedlnost,  Dohodu a utajení Maška-
rády do vlastních rukou.
V neposlední řadě včera v noci také 
došlo k útoku v Římě, kde se srazily 
vlaky  metra.  Dáme-li  to  do  souvi-
slosti  s  cestou  pana  Giovanniho, 
který  zde  řešil  otázku  exekuované 
upírky,  můžeme usoudit,  že nějaká 
nejmenovaná nová organizace stojí o 
svržení dosavadních pořádků. O její 
totožnosti  se  i  nadále  vedou  dis-
kuze;  jisté  je,  že  ani  Pardubice  ne-
musí zůstat útoků ušetřeny a je třeba 
dbát zvýšené opatrnosti.

Město na suchu
Obchodníci  varují!  Dochází  krevní 
konzervy, ve skladech jsou poslední 
zásoby. Do budoucna to s ní vypadá 
stále  hůře.  Bude  i  v  této  vypjaté 
situaci  dodržována  Dohoda?  Bude 
Denní  strana  ochotna  i  nadále  zí-
skávat licence právní cestou, aniž by 
začali  být  ohrožováni  smrtelníci? 
Hlídkaři  NH  nadále  procházejí 
ulicemi a snaží se zajistit bezpečnost 
města.

Masakr u Gymnázia – Maoren se 
o své Jiné nestará!

Předevčírem  se  v  odpoledních  ho-
dinách odehrál konflikt u Gymnázia. 
Tři upíři se rozhodli napadnout člo-
věka a Lovci,  kteří se to dozvěděli, 
tomu chtěli zabránit. Dozvěděli se to 
od upírky, která je poté zradila, tedy 
můžeme se  podle  práva  domnívat, 
že  celá  tato  událost  byla  záměrná 
past  pro  to,  aby  se  Temní  zbavili 
lovců  a  ještě  mohli  požadovat  do-
hodový čin. Události se vyvíjely ne-
příznivě  pro  obě  strvany  a  situaci 
znepřehlednila  i  přítomnost  Denní 
hlídky, jejíž nedostatečná legitimace 
později  vyvolala  mnoho  nepříjem-
ností  při  vysvětlování.  Oba  Lovci 
byli zadrženi Temnými.

Celá událost pak měla další dohru. 
Přeživší  Lovec  byl  Noční  stranou 
požadován  zpět  a  byl  tedy  pro-
puštěn.  Ve skutečnosti  krátce  poté, 
co ho DH propustila, byl tento Jiný 
zabit  a  jeho  tělo  hozeno  do  řeky. 
John Newman se to dozvěděl a uči-
nil potřebná opatření, aby byl tento 
Jiný vrácen k životu a mohl zde i na-
dále působit i přes odpor některých 
upírů.

Jak se to odvíjelo dále? Ředitel NH 
požadoval  náhradu  a  vysvětlení 
tohoto činu po Maorenovi. Ten poté, 
co zjistil, že šlo o upíry, přehrál od-
povědnost  na  Tichondria.  Upírský 
princ odpovědnost také odmítl, pro-
to byla celá situace z procesních dů-
vodů  předána  Inkvizici.  V  závěru 
byli  vydáni dva ze tří  upírů k exe-
kuci, aniž by NH dostala dohodový 
čin.
Tato  situace  vrhá  špatné  světlo  na 
Ředitele Denní hlídky – ukazuje se 
totiž,  že Maoren příliš nedbá o po-
hodlí svých podřízených a nestará se 
ani  o  jejich  budoucí  osud.  Je  to  v 
souladu s  filozofií  Temných,  ale  to 
nijak neospravedlňuje nejistotu, kte-
rá tím pádem na Denní straně musí 
nyní vládnout. Neshody mezi upír-
ským princem a Ředitelem se poku-
síme i nadále sledovat.



Obcházení Dohody?
Mezi našimi agenty se objevilo po-
dezření, že Temní nadhodnocují své 
Jiné, aby v případě jejich smrti mohli 
požadovat činy vyšší kategorie. Mů-
že se tedy stát, že v domění, že jde o 
upíra  třetí  kategorie  pouze zabijete 
nízkého Jiného  kategorie  šesté.  Ale 
jak to nakonec poznat? Vyvstává o-
tázka,  jak do  budoucna podobným 
případům  zabránit.  Je  ovšem  také 
jasné, že samotní Jiní ohrožují sami 
sebe,  pokud  vědomě  přistupují  na 
falšování cejchu.

Jiný bez kategorie v Pardubicích
Náhodní  svědci  podávají  zprávu  o 
podivné  postavě  vyzařující  moc  a 
autoritu,  kterak  se  vyptává  na  po-
měry ve městě; nabízel prý i  pomoc. 
Jediné, na co si však dokázali vzpo-
menout, je, že dotyčný byl přes 180 
cm vysoký a měl dlouhé hnědé vla-
sy a bradku a nosil brýle. Šíří se fá-
ma,  že  to  je  renegátský  Inkvizitor 
Grulimor; co tu však chce a  proč, to 
zůstavá nezodpovězenou otázkou.

Odměna za Tetea

Zdá se, že Temná strana už nemůže 
snést  aktivity  Světlého Tetea,  který 
vydatně  pomáhá  při  vyšetřováních 
činů v Pardubicích. Jeho schopnosti 
se jim staly natolik trnem v oku, že 
se  rozhodli  na  něj  vypsat  odměnu. 
Tato  skutečnost  zatím  není  právně 
postižitelná, dokud nebude vykonán 
samotný  čin,  kterého,  jak  můžeme 
posoudit, se Tete příliš neobává. O-
tázkou samozřejmě zůstává, nakolik 

je takový přístup k jiným Jiným čest-
ný a jak moc porušuje důvěru a spo-
lupráci mezi oběma frakcemi Jiných.

Smrt mafie v Bazalce
Výbuch otřásl nočními Pardubicemi. 
Wernerovo  náměstí   se  stalo  svěd-
kem vyřizování účtů italské mafie s 
nedávno přibyvšími vlkodlaky. Inci-
dent naštěstí nenarušil Dohodu, ne-
boť byly použity konvenčí zbraně a 
oběťmi byli  lidé.  Upoutal  však po-
zornost lidských bezpečnostních slo-
žek  města,  což  není  zrovna  milé, 
zvláště v souvislosti s útoky v Praze 
a  dalších sídlech s  většími  koncen-
tracemi Jiných. 
Přítomní  vlkodlaci  byli  vyslechnuti 
a  ostatní  projednávání  se  svěřilo 
Denní straně.

Tučňákodlaci
Stále častěji se objevují informace, že 
dochází  k  infiltraci  tučňáků  i  mezi 
Jiné v Pardubicích.  Máme mezi  se-
bou  jejich  agenta?  A  jak  ho  po-
známe?  Jak  se  vlastně  Jiní  mohou 
proti takovému nebezpečí bránit?
Víme jistě, že v Praze tučňáci získali 
na svoji stranu i Dopravní podnik a 
otázkou zůstává, jestli právě oni ne-
mají na svědomí teroristické útoky z 
posledních dnů.

 
Nový  problém,  který  se  také  musí 
ihned řešit,  je možnost existence Ji-
ných tučňáků. Získali  jsme obrázek 
tučňáka,  který  podle  všech  proka-

zateůlných  znaků  předtsavuje  pří-
slušníka  unikátního  rodu  Dlaků. 
Znamená to tedy, že i Tučňáci mají 
svoji organizaci Jiných? A na čí stra-
nu  se  tito  noví  Jiní  staví?  Nevíme, 
zdali i oni mají obdobu Denní a Noč-
ní hlídky, zdali mají povědomí o Do-
hodě  a  nakolik  jsou  tedy  v  koneč-
ném důsledku nebezpeční.
Prosíme, dbejte zvýšené pozornosti, 
co  se  týče  podezřele  se  chovajících 
jedinců, ať už ze strany Jiných nebo i 
obyčejných smrtelníků.

Báseň
Prášek do pečiva

Tma a světlo
zima a teplo
bojují spolu
u šachového stolu

upíři a  všichni dlaci
po setmění se někam ztrácí
po krvi oni jdou
tou sférou bezbarvou

mocný mág a tichá vědma
její um však nikdo nezná
toulají se ulicí
pořád životem kypící

Zlo najednou pocítí
do uličky se řítí.
Upír krmi chystá
smrt její je jistá

"Noční hlídka, vstup do Šera."
upír jde a ksichty dělá
když vidět chtěli povolení
skočil po nich bez prodlení.

Vědma hůlku vytáhla
cucáka bleskem zasáhla
i mág přiložil ruku k dílu
upír hned měl v těle díru

mág spokojený docela
hledí na hromádku popela
zametl, dal do pytlíka
už ho máme, uličníka.

a na závěr:

Na krmení povolení
jinak budou rozprášeni :-)


