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Tak konečně všemi očekávaný řád. Bohužel nás na řádu moc nebylo. Ale teď k samotnýmu řádu. 
ještě před řádem sem naší skupinu přihlásil do "sekty d" (pracovní název) jak jsme se hned po 

příjezdu dozvěděl šlo o sektu vyvolávající démony. sektu ve skutečnosti vedl démon vyhozený z 
astrálních sfér kingem démonů "pánem noci" který se skrze "stíny" snažil dostat na svět. Náš vůdce 

se tedy jmenoval Kyzra Demoranon (maybe), formálně jsem vedl sektu já aby nepadlo na Kyzru 
podezření. 

druhý den jsme začali konečně hrát. Byli jsme na řádu poprvé takže jsme nevěděli co pořádně dělat 
a tak jsme aspoň vykrádali doly. Učitel necromancie a zlodějsrá síť nešli najít a tak se nám povedlo 

dostat první kšeftík až k večeru. První Kyzrovo vyvolávání démonů. Sehnali sme teda pár 
"vznešených" a lesních elfů který nevěděli vůbec do čeho jdou. Krom toho přijali jsme do naší 

sekty eště dva týpky který nám hodně pomáhali. Jeden z nich byl upírem a tak jsme se v průběhu 
řádu stali upíry všichni. Mělo to jen výhody. neubírali nám normální zbraně, zvl. schopnosti... Vyšli 
jsme za tmy a připravili si zbraně, obloha potemněla a to bylo dalším znamením že se něco bude dít. 
přišli jsme na místo kde se vše mělo udát. Znesvětili jsme chrám dobra a začali s obřadem. ti nebozí 
elfové nevěděli o co půjde jen to že možná bude třeba proti démonovi zakročit. Objevil se portál a z 

něj vystoupil jeden z nejsilnějších démonů vůbec. Naštěstí ho Kyzra ovládl a my jsme se neměli 
čeho bát. Ti elfové mohli ale být pro nás nebezpeční. No uvidíme... 

Třetí den. Vstávání bylo teď něco jiného když jsem už cítil jak ve mně stoupá síla a když jsem se 
napil čerstvé krve, svět se zdál hned příjemnější. Musel sem si během dne sehnat rakev což šlo 

těžko protože stála dost na to abych si ji nemoh pořídit. Tomík se učil léčitelství a při mnoha věcech 
nám chyběl. Naštěstí paladinové zatím nezjistili kdo jsme a tak jsme si mohli dělat skoro cokoliv. a 
tak jsme jako vždycky vykrádali doly. Navíc jsme vylákali několik členů zmiňovaného sedmihvězdí 

na dobrodružství v lese kde jsme je záhy spoutali. Pak jsme zavolali Kyzru který je s námi zabil a 
použil jako oběť při vyvolávání dalších démonů. Byla to celkem legrace a dostali jsme za ní dost 

zkušeností. Naštěstí se mi k večeru konečně sehnat rakev. Moje další existence byla konečně 
zajištěna. Navíc jsme při nočním rituálu přibrali do našeho klanu dva nové upíry a vzhledem k tomu 
že upíra z jiného klanu jsme zabili jedním z odpoledních rituálů byli jsme tedy nejsilnější skupina 

ve městě. krom justice a gardy ale ty vůbec netušili o co nám de.. 

další den... Zase nové rakve pro naše přátele. To je skoro nesplnitelnej úkol... Tenhle den jsme 
dokonce dostali hrdinské glejty. Měli sme mrtě zkůš ale žádný prachy. za hrdinství si nic nekoupíš 
No "things started to go wrong" Paladini dnes poznali kdo jsme chvíli jsme se jim vyhýbali ale pak 
na prvorozeného a mne přišla hotová armáda. Mohli jsme jim zmizet pomocí našich schopností ale 
zaručili nám že v pořádku odejdem a že s námi chce mluvit velekněz. Tak nás odvedli. Nebylo nám 

dobře. Všichni stříbrné meče v rukou a dávali si na nás pozor , i když jsme neměli zbraně. Měli 
jsme štěstí, velekněze jsme zajímali. Museli jsme mu něco slíbit ale pak jsme byli prakticky volní. 

Také jsme začali pomáhat zájmům velekněze i když ne moc. No taky jsme zabili baziliška a navečer 
jsme dokonce sehnali zbylé rakve... 

Těším se na příštím řádě smrtelníci... 


