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Armodan... jméno ostrova, který ještě před osmi lety byl jedním z nejbohatších 
a nejmocnějších míst, dnes již skoro žádný cizinec nezná.
Přitom je tento ostrov i dnes centrem všech řemesel a obchodu. 
Jeho bohatství a rozmanitost řemesel přitom zajistil jen jeden jediný vládnoucí 



rod, který byl pro tento ostrov nepopsatelně významný...
 

I. HISTORIE A DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI:
 

● Východ ostrova Armodan byl objeven roku 4, mořeplavcem Williamem 
Armedem Threllským, pocházejícím ze Země lva. Ten zde založil již první 
osady. Na ostrově však dlouho nezůstal. Pobyl zde pouhé dva dny. Poté 
pokračoval ve své plavbě dál. Nicméně, ostrov se mu tak zalíbil, že jej nechal 
po sobě pojmenovat a aby nezůstal zcela zapomenut, zanechal zde třetinu 
svých námořníků. To, zda a jak přežijí, nechal na nich... namořníci se zdejší 
přírodě a těžkým podmínkám dokázali přizpůsobit, postavili zde první vesnice a 
pro Armodan to znamenalo začátek...
Problémem ale bylo, že 2/3 ostrova byly zalesněny a nebyl dostatek 
pracovních sil. Proto se civilizace na tomto ostrově neměla možnost dále 
rozvíjet...
● Změna nastala až roku 27, kdy se na ostrov úplnou náhodou dostaly 
lodě dalšího mořeplavce, Sebastiana de´la Ghore. Tomu se ostrov tak zalíbil, 
že se rozhodl i se svou družinou zůstat. Jen pár námořníků poslal zpátky, 
lodí do přístavu Snorgu, kde se měl hlásit. Ti přijížděli s falešnou zprávou, že 
je Sebastian mrtvý. Ve skutečnosti ale pomáhal ostrov rozvíjet a finančně 
podporovat. 
Lid si ho natolik oblíbil, že byl nakonec zvolen prvním hejtmanem. 
● Roku 39 dochází na ostrově k náhlému vzrůstu počtu obyvatel a 
rozvoji řemesel . Ostrov se stává zcela hospodářsky soběstačným!
●  r. 56 bylo postaveno na Armodanském uzemí historicky první město, 
Marssiolla, které vzniklo spojením východních vesniček v jeden celek. Za vznik 
mu dal Sebastianův syn, Gerold, který ve funkci hejtmana pokračoval. Od této 
chvíle měl celý ostrov jen jedno jediné město. 
● Do roku 102 se nic neměnilo. Až do té chvíle, kdy dorazila druhá vlna 
vzrůstu počtu obyvatel. Město doslova praskalo ve švech, nezbývalo tedy 
nic jiného, než rozšířit jeho hranice. To ale znamenalo vykácet lesy, které 
jej kolem dokola obklopovaly. Tak se taky stalo. Vykácena byla téměř polovina 
ostrova a místa, možného k výstavbě přibývalo. 
● Následující rok, tedy 103, byl pro Armodan rok rozvoje a stavěním 
nových vesnic, ba dokonce i menších měst. 
● Roku 127 bylo město Marsiolla prohlášeno za hlavní. To bylo 
údajně Geroldovo poslední přání, ještě před tím, než zemřel.  
● r. 163 byl jedním z nejvýznamnějších, v lesích na severu bylo objeveno 
zlato. Byly zde proto postaveny doly. Nicméně i to mělo svá negativa. 
Všichni lidé, kteří tuto zprávu uslyšeli, chtěli hned na sever putovati a zlato 
kopati. Vládnoucí hejtman, Galvidius, který nechtěl, aby se mu lid v jeho 
bohatství rovnal, nechal roznést pověst o tom, že je zlato prokleté a že jej 
hlídá obrovská, bezhlavá wiverna, která každého, zlata chtivého člověka 
rozsápe na kusy. Lid opravdu uvěřil, a tak mohl Galvidius začít bezstarostně 
kopat sám pro sebe. Dělníci, kteří pro něj pracovali,  však museli toto 
tajemství udržet v tajnosti. Prozrazení znamenalo popravu.
● r. 167 Galvidius záhadně zmizel a hejtmanem se v pouhých 
dvanácti letech stává jeho syn, Donathan.  Smrt jeho otce zůstala 



neobjasněna... stal se snad obětí své vymyšlené, bezhlavé wiverny?
●   r. 181 Donathan umírá. Nemá však mužského potomka, a tak se 
hejtmankou stává jeho jediná dcera, Figarella. 
● r. 202- pád ostrova a úbytek obyvatel. Na ostrově začaly masové 
vraždy. Nikdo nevěděl, co že se to vlastně děje a kdo za nimi stojí. Obyvatelé 
začali z ostrova prchat, i na vorech, které si svázali z pár klád, protože lodí 
nebyl dostatek...  
● r. 209 byly vraždy konečně objasněny. Stála za nimi sekta, vytvořená 
Mighalesem Hodonem. Vřaždy měly být podle všeho rytuálem, aby jej nechala 
wiverna, který hlídá zlato, těžit. Sekta přijala název “černé oko”.
● r. 210 – všichni mistři Černého oka byli chyceni a na náměstí, města 
Marsiolly, upáleni do jednoho. Nikdo s nimi neměl slitování. 
To znamenalo pro sektu konec. 
● Až roku 267 se na ostrov začínají vracet zpět potomci původních 
obyvatel. 
●  r. 311 – první spory o území a majetek. Umírá poslední přímý 
potomek Sebastiana  de´la Ghore. Z lidu začínají vystupovat dva falešní, 
údajní synové posledního hejtmana, Herolda. Jedním z nich byl syn 
Marsiollského kováře, Peter a druhým rybářův syn, Monagnam. Přou se mezi 
sebou o to, kdo bude dalším hejtmanem, i když na to nemají ani jeden právo . 
Lid je nakonec oba zabije, takže je Armodan prozatím bez vůdce. 
● Od roku 312 začíná výrazně vzrůstat kriminalita a co hlavně, loupeže 
a přepadení. V zemi nastává chaos, bída a neklid. Lid totiž nebyl nikým veden.
● To pokračovalo až do roku 317, kdy se hejtmanství ujal zdatný, silný 
a spravedlivý, Jahn de Marsiolla. Byl, jak jde již z jména poznat, narozený 
v Marsiolle, toť právě byl ten důvod, proč ho lid za svého hejtmana s radostí 
uznal. 
Vládl opravdu pevnou rukou a provedl mnoho reforem.
● r. 319 – zavedeny povinné daně, začátek budování armády.
● r. 341 – na západ ostrova dorazily nové námořní flotily. Tentokrát 
patřily mořeplavci Ziegherovi Juele, který nechal západní lesy vypálit a 
postavit zde přístavní město, Elnghrad. Tyto nové příchozí lze nazvat 
jako “druhý lid”. A původní obyvatelé byli později označováni jako “lid první”.
● r. 374 – tzv. “druhý lid” si podmaňuje území dál a dál na SZ a JZ 
ostrova. Téhož roku byl historicky prvním knížetem zvolen Mikhalen si 
Defolla.  
● r. 375 – dochází v Marsiolle k postavení prvního kostela a 
zavedení první zbožnosti.  Jahn de Marsiolla, i když byl jen hejtmanem, 
měl dostatečná privilegia k tomu, aby mohl jediným Armodanským bohem, 
prohlásit boha Dera. Der byl stvořitelem všeho živého a otcem všech. 
● r. 376 – byla kaple prvního kostela vysvětcena a zvoleni první 
biskupové, tím nejvýznamnějším byl Xalwedeus Novoshadský.
● r. 381 -  druhý lid nachází tábor lidu prvního, a tak zjišťují, že 
nejsou na ostrově sami. Tato zpráva se ihned donese jejich knížeti. Ten 
plánuje poslat špehy na průzkum podél jižního pobřeží. Ti se mu vrací se 
zprávou, že narazili na obrovské, cizinecké město. 
● r. 382 – první lid staví na severu Marsiolly hřbitov
● r. 383 – Mikhalenovi si Defolla se podařilo sehnat armádu, která by 
mohla nic netušící Marsiollu ovládnout. Posílá ji tedy směrem na hlavní město 



prvního lidu. Marsiolla byla ještě téhož roku dobyta a z původních obyvatel 
se stali otroci druhého lidu. 
● r. 395 – umírá kníže Mikhalen. Země je opět bez vládce, jelikož neměl 
žádného potomka. 
● Psal se rok 406 a ostrov je stále bez panovníka. Ale vedou jej 
Marsiollští šlechtici a to poměrně dobře.
Později zde vzniká orgán tzv. “rada Armodanská”. Měla celkem 30 členů. Z 
toho 15 šlechticů, 10 měšťanů a 5 řemeslníků. Rada má řešit problémy země.
● r.  413 – vzniká v Marsiolle první budova soudu
● r. 415 – rada Armodanská volí za svého knížete zkušeného rytíře, 
Daviollu Meliachi da Elnghrad.
Stal se prvním vládnoucím knížetem, který zde vytvořil první dynastii, 
Meliachirských.
● r. 419 – lesy na území ostrova byly téměř úplně vykáceny 
● r. 421 – na jihu bylo nalezeno stříbro a jiné drahé kovy
● r. 429 – velký rozvoj země – na ostrov začínají připlouvat bohatí 
obchodníci z okolních zemí.
● r. 432 – se Marsiolla stala centrem všeho obchodu na Středových 
ostrovech.
● r. 438 – obsazena veškerá plocha ostrova
● r. 459 – kníže Daviolla umírá, nástupcem je jeho nevlastní syn, 
Klórnan Meliachi, který byl podle všeho adoptován. 
● r. 461 – Klórnan nechává na jižním pobřeží vystavět nové přístavní 
město, Téhenn.
● r. 462 – z Téhennu se stává nové hlavní město Armodanu!
● r. 468 – zdvojnásobení daní – důvodem byla Klórnanova chamtivost a 
chtíč stavět stále nová města. To však vyvolalo nepokoje ze strany lidu.
● r. 469 – proběhla první stávka. Jeden celý týden odmítali 
řemeslníci cokoliv vyrábět a prodávat. Poté však byli násilím knížecích 
vojsk donuceni, vrátit se zase k práci.
● r. 471 – kníže Klórnan byl zavražděn, na trůn nastupuje jeho jediné 
dítě, dcera Amendrola Meliachi. Ta nechává ještě tentýž rok vystavět v 
Téhenu věznici s mučírnou, jako hrozbu každému darebákovi, který by se 
proti ní postavil.
● r. 485 - Amendrola nechává vystavět v Marsiolle obrovský hrad.
● r. 486 – je Marsiolla opět hlavním městem Armodanským, to však 
zdvyhlo vlnu odporu Téhenské šlechty.
● r. 502 – na Marsiollský hrad vrthl Téhenský regent, Kolhádius 
Fradský a zabil Amendrolu. Všem tvrdil, že byla dílem ďáblovým a že tento 
ostrov vedla do záhuby. Sám se pak prohlásil knížetem. Tím končí krátká vláda 
dynastie  Meliachi.
● r. 503 – pokračovala krutá Kolhádiova vláda. Od svých poddaných 
žádal absolutní poslušnost, všechny jejich peníze, které vydělají a polovinu 
toho, co na svých polích vypěstují. Byl šílený, věřil tomu, že všechno, co bylo 
dříve postaveno, musí být zbořeno a znovu postaveno. Jedině tak může ostrov 
projít očistou a státi se opět dílem božím. 
● r. 504 – začalo bourání Marisiolly, počínajíc jejím hradem. 
● r. 505 – smrt Kolhádia – podle všeho spáchal sebevraždu skokem z 
okna Marisiollského hradu. Někdo říká, že byl ke skoku donucen.



● r. 506 – šlechta zahajuje sbírku peněz, k opravě již z poloviny 
zbořeného Marisiollského hradu a nechá jej opravit.
● Do roku 536 vládne opět rada Armodanská. Snažíc se napravit 
všechny Kolhádiovy šílenosti.
Ještě téhož roku je knížetem zvolen Christian I. Northvellský. 
Nastupuje druhá a nejvýznamnější dynastie, Northvellovci. 
● Koncem roku 538, během Téhenského požáru přišlo mnoho obyvatel 
o život. Téhen, už jako město stejného názvu, nebyl nikdy obnoven. 
● Za vlády Christiana I. Northvellského, roku 539, dochází k další vlně 
rozvoje řemesel. Na ostrov se mimo to dostávají noví kupci z východu, 
kteří sem přivezli i novou kulturu.
● r. 542 byl přestavěn Marsiollský kostel, spolu s kaplí.
● r. 547  dochází k rozpadu Armodanské rady. Ten zajistil kníže, z 
důvodu posílení své vlastní moci, protože ho měsíčně zasedající rada, mající 
velkou moc, ovlivňovala. 
● r. 551 – kníže Christian odplouvá se svými flotilami z ostrova na jih. 
Zemi vládnou jím pověření a privilegovaní regenti.
● r. 553 – byl zvolen první arcibiskup, Klewent I. Jarwillský
● r. 555 – Christian se vrací zpátky ze své výpravy a ne s prázdnou. 
Přiváží si královskou korunu z ostrova Lonaphtes. Nakonec z ní udělá 
korunu Armodanskou a ještě téhož roku, v kapli Marssiollské, se nechá 
korunovat, jako první král ostrova Armodanu. 
● r. 557 – zabavil dosavadní šlechtě veškerý majetek, který 
rozdal svým věrným. Vznikla tak nová armodanská šlechta. Zbytek půdy 
rozprodal měšťanům. 
● r. 589 – první armodanský král umírá, na trůn nastupuje jeho 
syn, Christian II. Northvellský. Nejvýznamnější panovník tohoto ostrova. 
Byl zkušeným bojovníkem, jelikož celé své dětství strávil v aréně. Tato 
zkušenost nepřišla na zmar, jelikož ještě téhož roku vypuklo povstání 
bývalé šlechty, která chtěla po novém králi navrátit majetek, co jim jeho 
otec vzal. Povstání se podařilo potlačit. Jeho vůdci nakonec byli popraveni.
● r. 592 – armodanský král začíná jít pro své poddané příkladem. 
Nechal si narůst dlouhé vlasy, což se na tomto ostrově stalo opravdu 
velice oblíbeným. Od této doby Armodance rozpoznáte od obyvatele jiné 
země, typickými, dlouhými vlasy. Krom toho se místní lid inspiroval i jeho 
stylem oblečení. Jednalo se o velice bohatě zdobené oblečení, k němuž 
neodmyslitelně patřil i kabátek. 
● Od roku 601 se Armodan stal velmocí ve vývozu kvalitního 
oblečení, šitého z hedvábí, kterého zde byl dostatek. Na ostrov 
připlouvalo mnoho kupců, kteří tyto šaty kupovali... Armodan díky dobrému 
vkusu svého krále, bohatl...
● aby toho nebylo  málo, král podporoval těžbu zlata a stříbra. Jelikož 
bylo zdrojů těchto surovin dostatek, nechal Christian II. Postavit na severu 
město  Nogard, ke kterému byla roku 607 přistavěna i mincovna. Zde 
se razily armodanské zlaťáky, stříbrňáky a platyňáky. Armodan bohatl, jak 
ještě nikdy.
● r. 607 – se součástí Armodanské země stávají  další tři okolní 
ostrovy, které jsou pod nadvládou armodanského krále. Armodan je na 
svém vrcholu!



● Rok 609 byl pro obyvatele Armodanu tím nejsmutnějším, jejich mladý 
a nadaný král zemřel při pádu z koně. Ostrov a všechna jeho města, upadla 
do černé barvy, všude z oken vlály černé prapory.
● Země byla rok bez krále... jelikož Christianově nejstaršímu synovi, 
Ynemartovi, bylo teprve 6 let, vládl místo něj, jeho matkou určený, 
zástupce, Agathius Myghradský. Jeho zastupující vláda trvala 12 let. 
Během své vlády se snažil získat pro sebe do budoucna co nejvíce. 
Nechal si postavit tři letohrádky, které mu později sloužily jako sídla, když byl 
zbaven královské funkce.  
● r. 621 – nastupuje na trůn další významný panovník, syn Christiana 
II., Ynemart  Northvellský. Ten je již dosti starý a moudrý na to, aby mohl 
pokračovat v úspěšné vládě svého otce. 
● Roku 624 se začaly vytvářet tzv. “nové zbožnosti” lidé začali tvrdit, 
že není možné, aby jeden bůh stvořil všechny a měl kontrolu nad celým 
světem. Protesty končí v Marsiollské kapli, kde arcibiskup, Juray II. Sedský, 
spolu s biskupy, vytvořili nové náboženství tzv. “Boží osmu”  a popřeli 
existenci boha Dera, jako absolutního vládce všeho.
● r. 651 - byl na severu ostrova objeven obrovský oltář ve tvaru 
oka, krvavé, výrazné barvy. Nikdo nevěděl, oč se jedná. Ohledně něj začaly 
vznikat různé pověsti, jak se tam vlastně vzal.
● r. 672 -  král Ynemart  Northvellský, muž, který měl ve zvyku vždy 
první noc po svatbě, svou manželku zavraždit, náhle zemřel. Jeho smrt byla 
zahalena tajemstvím a nikdo neví, jak přesně zemřel. Tato událost dala za 
vznik dalším pověstem.. 
Ještě téhož roku nastupuje na trůn Ynemartův bratr, Harad I. 
Northvellský. Ten se do dějin zapsal jako “král krvavý”. To proto, že v 
Armodanu za jeho vlády začalo období válek. 
● r. 674 – bitva u řeky Orisian – uskutečnila se mezi královskými a 
šlechtickými vojsky. Jelikož šlechta začala významně ohrožovat moc krále, 
rozhodl se Harad I. zakročit dříve, než šlechta stačila něco udělat. 
Vojska pro krále vydobila vítězství a veškerá šlechta byla vyvražděna. 
Majetek a léno si nechal král pro sebe. Na pronajímaných polích 
bohatl..
● r. 678 – zvýšení daní pro poddané. To znamenalo povstání ze 
strany lidu. Do čela se tentokrát staví Elngradský diplomat, Ralfiell Frodský. 
Nelítostný král Harad I. se rozhodl vyřešit tento konflikt také útokem. 
Nařídil strážím, přivést k němu ty, kteří mají na povstání největší podíl, že 
si chce s nimi promluvit a dohodnout se. To však nebyla zdaleka pravda. 
Povstalce vlastnoručně probodal mečem a tím lid od jejich nesouhlasu 
odradil.
● r. 689 se na ostrov začínají dostávat vojska krále Malsina IX. 
Chroňského, který byl králem ostrova Methedor. Hlásal, že si přijel pro 
armodanskou korunu. Té se však Harad I. nehodlá snadno vzdát. Proto došlo 
k dalšímu boji. Jejich vojska se střetla u města Wiseoru. Král Malsin je 
poražen a Harad I. se může těšit z Methedorské, královské koruny...
● Harad I. vládl až do roku 701, poté umírá, na trůn nastupuje jeho 
syn, Harad II.  Northvellský. Ten nedělal po celou dobu vlády skoro nic 
jiného, než že bojoval proti rozšířené nekromancii...
● nekromanty se mu podařilo zcela vyhladit až roku 723. Jedním z 



nich byl údajně proklet a bylo mu řečeno, že do roka a do dne zemře. 
● Tak se taky stalo.. král Harad II. O rok později, přesněji r. 724, 
umírá. 
Na trůn se dostává jeho syn, Galvilius  Northvellský. Ten byl historicky 
posledním králem ostrova Armodanu.
● r. 732 – začíná v Marsiolle vznikat nová sekta “Oči boží”, která má 
dva veliké cíle. Prvním bylo sesadit slabého krále z trůnu a ujmout se 
vlády. Druhým bylo, rozšířit Boží osmu po celém ostrově. 
● Roku 736 se plán na sesazení krále  opravdu vydařil. Sekta získala 
moc nad celým ostrovem a jejím prvním velmistrem byl zvolen Zagg 
Fhionský. Získal kontrolu nad lidem. 
● r. 737 - probíhají první reformy. Daně byly kompletně zrušeny, 
vojsko se rozdělilo do všech měst a sloužilo už jen jako domobrana, 
rozvíjelo se umění. Na ostrov přijížděli umělci všeho druhu. Pro 
Armodan začaly zlaté časy, i když bez krále... 
Oči boží slibují za věrnost Boží osmě mír, ráj a všeho dostatek zdarma pro 
všechny. Ti, co s náboženstvím nesouhlasí, musí opustit ostrov. 
● r. 762 - bylo zde ÚPLNĚ zrušeno nevolnictví.
● r. 781 - přijali všichni obyvatelé za své bohy, celou Boží osmu.
● r. 792 – zcela vymizela veškerá kriminalita.  Když člověk něco 
potřeboval, dostal to v městských skladech a zdarma. Bezdomovcům byly 
postaveny městské domy, kde mohli přebývat, jak dlouho jen chtěli.. atd.
● r. 807 – hromadné upalování čarodějnic. Proběhlo ve městě 
Mithron za dozoru všech nejvýše postavených sekty “Oči boží”.
● Oči boží v Armodanu vládly dalších 114 let,  přesně do roku 921.
● r. 921 – Bohaté šlechtické rody, které vidí sektu jako snadný terč, 
se začínají spojovat, vytváří tzv. “Alianci mocných”. Útočí na Marsiollu, 
zabíjí všechny sektařské velmistry a dostávají se sami k moci. 
● Od roku 922 – svoboda náboženství – povinnost, hlásit se k Boží 
osmě již pro nikoho povinností není. Nyní si lid může vybrat, v co chce vlastně 
věřit (platí do dnes).
● r. 923 dochází k rozdělení území ostrova mezi vládnoucí šlechtu. 
Byla podepsána listina “Vláda šlechtě” - ta kromě “katastru” obsahuje i 
mírovou smlouvu o vzájemném neútočení a v případě nouze, vojenské 
nebo hospodářské pomoci mezi šlechtici. 
● r. 926 – obnoveno otroctví, z kontinentu Pěti ras začalo 
pravidelné, roční dovážení skřetích otroků, kteří měli pracovat na 
armodanskou šlechtu v dolech (tato smlouva platí do dnes!)
● r. 964 – shořelé město Téhen bylo znovu postaveno, šlechticem 
Donnem Trancy de la Armodan, kterému připadlo právě ono území. 
Tentokrát bylo obnoveno pod jménem Noedar. 
● r. 972 – otevřeny doly u města Noedar, zde dovezení otroci těží 
stříbro. 
 
A tak je tomu i do dnes... ostrovu vládne šlechta, která jej má územně 
rozdělený. Šlechtic má absolutní moc nad lidmi, kteří žijí na jeho území. 
Ti nejsou otroky, mají svá práva, svobodu náboženství, ale musí plnit rozkazy 
svých pánů, pokud se vzepřou, čeká je smrt...Pán má vždy pravdu a jeho 
příkaz je jako slovo boží.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. NÁBOŽENSTVÍ:
Do  roku 375 nevěřil armodanský lid v žádné bohy. Poté byl jako jediný bůh 
všem obyvatelům  vnucen, bůh DER. Ten měl být  tvůrcem všeho a všech na 
Zemi.
 
ARMODANŠTÍ BOHOVÉ (od roku 624) “armodanské novobožství”:
 
FELADREL – hlavní bůh, tvůrce lidí a zvířat, někdy taky bůh nebes
IKHÉ – bohyně krásy, manželka Feladrelova
GRÉD – bůh války, Syn Feladrela a Ikhé (někým uznáván druhým nejvyšším 
bohem.)
MOREJA – bohyně lásky
CELOT – bůh moří 
DETH – bůh vína a práce
SAMANTELA – bohyně dětí, ochránkyně rodiny
YRA – bohyně podsvětí, manželka Norssase
                               celkově nazýváni jako “Boží osma”
 
pozn: V Armodanu údajně neexistuje nikdo, kdo by uctíval úplně celou Boží osmu. Nutno 
podotknout, že si zde, jako asi v jediné zemi, obyvatelé  sami nové bohy vymýšlí. 
 
 
 
 
 



 
 
 

III. POVĚSTI:
 
O strážcích rudého oka: 
Jedná se o nejznámnější pověst Armodanu. Vypráví se, že za časů, kdy bůh 
Feladrel vytvářel svět, řekl si, že na ostrově Armodanu vytvoří něco, co mu 
jiné země budou závidět. Nechal ze země vztyčit oltář ve tvaru oka. Ten 
oltář podle všeho měl otvírat bránu, ve které bylo uloženo brnění, ze kterého 
neustále kape krev. Ten, kdo si toto brnění nasadí, bude nesmrtelný a dokáže 
takové věci, které dokázati bude chtít. Jenomže nikdo neví, jak oltář použít. 
Jenomže.. časem, kdy země byla ještě mladá a lidé si takové časy již nemohou 
pamatovat, začali území Armodanu osídlovat první lidé. Ti oltář objevili. 
Většina z nich byli mágové krve, kteří oltář využívali ke svým špinavým 
rituálům. Toho si Feladrel všiml a celý ostrov nechal proměnit ve vařící lávu, 
která na něm zahubila téměř všechno živé. Ti, kteří přežili Feladrelův vztek, 
byli hodni obdržeti titul “strážců rudého oka” . Feladrel se jim zjevil a nakázal 
jim oltář hlídat do té doby, než se objeví ten, který bude hoden toho, jej použít 
a získat brnění krve. To by mělo nastat přesně tehdy, až bude Armodanu 
nejhůře a bude nesmrtelnost potřebovat někdo, kdo by mohl vést vojáky do 
rozhodující bitvy o tento ostrov. 
Strážcům krom povinnosti daroval i ohromnou moc a příkaz, zabít každého, 
kdo by chtěl zneužíti tento oltář ke špatným věcem. Oltář byl sice později 
objeven, ale po strážcích jakoby se slehla zem. Existovali vůbec někdy? Je 
opravdu onen oltář klíčem k bráně, která skrývá nepředstavitelnou moc? .. kdo 
ví..
 
O ženě, kterou nikdy nikdo neviděl:
Ve městě Perril, které neleží daleko od Marsiolly, se již v dávných dobách 
děly zvláštní věci. Kdysi v něm žil mlynář a ten měl podle záznamů z jeho 
deníku, dvě dcery. Ta první, starší se jmenovala Nargana a druhá Milfreda. Ve 
skutečnosti měl ale jen dceru jednu, a to Narganu. Ve vesnici však každému 
tvrdil, že má dcery dvě, vyprávěl všem o jeho druhé dceři, ukazoval jim ji, ale 
lid ji neviděl...
A tak měli všichni starého mlynáře za největšího blázna. Jednoho večera, 
když už šli všichni spát, začaly se dít zvláštní věci. Každý, kdo se kdy mlynáři 
posmíval, se probudil ráno na jehličí. Lidé nevěděli kdo, a hlavně jak to udělal. 
Po čase si uvědomili, že jediný, kdo je proti nim, je mlynář. I vyhnali tedy 
mlynáře z města pryč i s jeho dcerou... nevěděli však, že jeho druhá dcera 
zůstala stále ve mlýně. Měšťané si rozdělili veškerý mlynářův majetek a 
dokonce se nastěhovali do jeho mlýna. Dalšího večera se městem rozléhal 
krásný, líbezný zpěv, který probudil všechny občany města Perrilu. Všichni 
vstali a sešli se na náměstí, kde pod měsíčním světlem, který byl právě v 
úplňku, uviděli ženu. Přesně takovou, jakou jim mlynář popisoval, že je jeho 
dcerou. Pochopili tedy, že měl mlynář pravdu a že jim nelhal.  I vrátili mlynáři 
jeho majetek, včetně mlýnu a velké omluvy za to, že mu nikdo nevěřil. A tak 
žil mlynář v Perrilu šťastně se svými dvěma dcerami... 
A co Milfreda? Podle pověsti byla první čarodějnicí armodanskou. Kvůli svým 



nedostatečným schopnostem se při nepovedeném rituálu zneviditelnila a byla 
viditelná pouze pod měsíčním světlem a ještě za úplňku. 
...I dnes ji Perrilští obyvatelé občas na náměstí zahlédnou...
 
 

 


