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Zakladatelem prvního z rytířských řádů
byl sám Prošlap, přemožitel démonů.
Jako první přišel do severních hvozdů,
z nichž se nikdo živý před ním nevrátil,
svou modlitbou a pádnou sukovicí
rozprášil zástupy rarášků a běsů, postavil
se tváří v tvář pánu démonů, zlomil
jeho moc a přinutil jej, aby mu
pomáhal klučit lesy a vzdělávat zem.
Brzy za praotcem všech řádů přicházeli
další a další, podrobovali se jeho řádové
reguli a společně v potu tváře přetvářeli
pustinu v úrodnou zemi.

Když se Prošlapův čas naplnil a on
odešel ke svému Pánu, démoni opět
ožili. Dobře však vyučil Prošlap své
žáky: nikdo z nich sic neměl moc
postavit se démonům samojediný, leč
množství jejich, moc jejich modliteb a



síla jejich paží zatlačovala temnotu dál a
dál na sever.

Nezůstalo však při jednom řádu: území
řády obhospodařované se rozšiřovalo a
názory na reguli a další činnost řádů se
s rostoucími vzdálenostmi mezi
jednotlivými sídly lišily čím dál více.
Na počátku nového věku tak existovalo
řádů sedm, z nichž každý nesl odlišné
barvy.

Ti z mnichů, kteří místo válčení dali
přednost dobývání plodů země a
obchodu s nimi, zůstali na jižním
pomezí Hvozdu a rozdělili se do dvou
řádů: nesli barvy pestré a veselé, jako
byli i oni sami, neboť temnota a smrt
byla od nich vzdálena. Žlutá se na
jejich korouhvích mísila s fialovou či
oranžovou. Jakkoli byli rytíři těchto řádů



povahy mírné a radějí zacházeli se srpy
než s meči, jejich vzájemná řevnivost,
spory o naleziště a obchodní cesty se
staly proslulými. Věrni své povaze se
však zaměřovali především na obranu a
jejich helmy a železné rukavice se staly
vyhledávaným artiklem, a proto si je
v souladu s tradicí řádů umístili i na své
praporce.

Čtvero bylo řádů, které držely čtvero
cípů území na temnotě vyzískaného,
jejichž rytíři k nalezištím nevycházeli
beze zbraní: Modří kovkopové se svými
meči, červení zemědělci se štíty na
zádech, zelení dřevaři s tesákem vždy
po ruce a hnědí kameníci s palcáty.

Existoval ještě jeden řád, temný a
tajuplný: byli to tmavozelení hraničáři,
zabijáci, kteří se více než na těžbu



surovin zaměřovali na tiché plížení
Hvozdem a na lov temných sil. Zvěsti
praví o tomto řádu s erbem sekyry
mnohé, mluví se o hrdinství a válečné
zdatnosti, o magii bílé i černé, o
zradách druhů a dohodách s Temnotou,
leč babské tlachy do kroniky královské
nepatří.

Taková byla situace, když umíral Luther
Redragon král Moscerie. Byl to dobrý
panovník, jehož reformy správy
království, berní a soudnictví byly
moudré a ku prospěchu všemu lidu. Na
sklonku svého života však pochopil, že
neuspěl, neboť narazil na mohutný
odpor šlechtických rodů, které si nepřály
změny ve svých právech vládnout svým
lénům a poddaným právem
neomezeným.



Dlouho krále
klamali jeho
mani sladkými
slovy, odkládali
řešení problémů,
vymlouvali se
na nepochopení či nevhodnou situaci,
až jednoho dne, kdy král již ztratil svou
sílu, se mu šlechtici v čele s pány
z Lamií otevřeně postavili a odmítli
zavést nové pořádky. Tento spor málem
skončil krveprolitím přímo na půdě
Sněmu. Královi věrní se ihned jali
svolávat hotovost, leč Luther se
neodhodlal: Byl z něj zlomený starý
muž. Zanedlouho opustil tento svět a
nebylo na dvoře člověka, jež by jeho
předčasný skon nedával do souvislosti
s rebélií vzpurných šlechticů.



Tak i Artur, Lutherův syn a nový
mladý král, vstupoval na trůn s jedinou
myšlenkou: pomstít svého otce a naplnit
jeho dílo.
Vzpurní vévodové si z holobrádka na
trůně, jež ovládal sotva sídelní město a
palácovou gardu, dělali promálo. Artur
však se ukázal jako nebezpečný
protivník: co mu chybělo na moudrousti
a zkušenosti, to vyvážil akceschopností
a rozhodností.

Během několika týdnů svolal těch pár
šlechticů, kteří otevřeně nevystoupili
proti králi, a za pomoci slibů i pohrůžek
si vynutil slib jejich věrnosti a jejich
zbraní. Předevím však oslovil rytířské
řády, slíbil jim, že ihned po potlačení
vzpoury podnikne výpravu do Hvozdu,
a tak od nich získal vojenskou pomoc.



Než se vzbouřenci nadáli, už před
branami vikomta LePena, jednoho
z vůdců odporu, stála nevelká sice, leč
v boji ostřílená a odhodlaná armáda
královských a řádových rytířů. Než se
vikomt stačil rozmyslet, zda bojovat či
vyjednávat, Artur stál na jeho hradbách
a jeho lesní zabijáci hnali před sebou
vikomtovu posádku jako stádo.
Hrady padaly jeden po druhém a král
sílil. Jeho prestiž rostla, spojenců
přibývalo, armáda mohutněla. Lamiové
však nesklonili hlavy a rychle vytvořili
spříseženectví zvané Přísaha čtyř. Celá
západní část království až k velké vodě
stála ve zbrani proti králi a skvostná
vojska západních pánů, dříve opora
království, táhla nyní pod jednou
korouhví králi vstříc. A nebyla sama.
Temná moc na severozápadě se
pohnula, prošla opuštěnou hranicí a



začala rozsévat děs a hrůzu po
království.
Artur však nezaváhal, nečekal až bude
obklíčen, nestáhl se pod ochranu
hradeb. Usilovným pochodem hnal své
vojsko vstříc Lamiům a u Bodenského
pahorku je donutil k bitvě.
Lamiové měli početní převahu, ale čas
pracoval pro ně, proto odmítli vyrazit
do pole a připravili se k obraně na
Pahorku za sto metrů dlouhým valem,
z obou stran kryti hustým lesem.
Královská jízda vyrazila statečně vpřed,
aby prorazila řady rebelů, leč pahorek
byl posázen zašpičatělými kůly
a z příkrovu
lesa
i z opevnění na
vrcholu pahorku
létala mračna
šípů a kamení.



Za valem pak stáli železní rytíři, řada za
řadou, a kosili všechny, kdo se probili
až k opevnění.

Třikrát rytíři vyrazili, třikrát byli
s velkými ztrátami odraženi. Artur však
spěchal a hnal své lidi vpřed. Stáhnul
svou jízdu, nechal rozvinout falangu
těžké pěchoty a hnal ji do svahu. Těch
stopadesát metrů byla těžká a strastiplná
pouť: muži padali a umírali, klouzali
v krví zalité rozbahněné zemi, ježili se
šípy, odráželi kameny. Pak však počalo
ubývat šípů vystřelených z příkrovu
lesa: to řádoví bratři, uvyklí na boj ve
hvozdu, obklíčili lučišníky a udělali
s nimi krátký proces.  Konečně první
vyčerpaní královští vojáci dorazili až
k valu, kde se strhl krátký, rozhořčený
boj. Útok řádových rytířů z obou křídel



přiměl obránce se přeskupit, a tím
oslabili svůj střed. Královští muži
překonali val a roztrhli vzbouřenecké
vojsko vedví! První začali prchat ti
z méně významných pánů, kteří doufali,
že si jejich účasti v bitvě král třeba
nevšimne. Ti s sebou strhli své vojáky,
ti další, a brzy se plochý vrchol pahorku
a přilehlý les změnil v nepřehlednou
změť prchajících vojáků, pobíjených
lesními zabijáky a pronásledovaných
znovunastoupivší jízdou. Jediní páni
z Lamiů bojovali až do konce…
Po rozprášení vojsk Přísahy čtyř Artur
nic nedbal na vyčerpanost svého vojska,
zvedl opět svou armádu a jako bouře se
hnal na sever, kde rozprášil démony
dříve, než se stačili zformovat k obraně.



Tak se Arturovi
podařilo
odstranit
bezprostřední
nebezpečí, přesto
však dlouho
neodpočíval ani neoslavoval.

Následující měsíce věnoval tomu, že
objížděl celé království, odměňoval,
trestal, dobýval hrady nepodajných
pánů, kteří nepochopili, že jejich moc
již byla zlomena, a upevňoval
královskou moc. V zájmu šetření životů
dobrých vojáků záhy vyhlásil  zemský
mír spojený s generálním pardonem,
který byl udělen výměnou za účast na
trestné výpravě do Hvozdu. Z těch
členů nejmocnějších rodů, kteří přežili
Bitvu u pahorku, povolal zástupce ke



svému dvoru: částečně jako důkaz
odpuštění, částečně však jako rukojmí.
Veliká a mocná byla armáda, která
vytáhla na křížovou výpravu proti
Temnotě skryté ve Hvozdu, a nic jí
nemohlo odolat. V bitvě u Bezedných
močálů byla obklíčena myriádami běsů
a stínů, leč mocný král Artur, bílý rytíř
na vrcholu moci, a s ním posvatné
zbraně řádů: meč, štít, tesák, palcát,
přilba a rukavice, obraceli řady nepřátel
na útěk. Dlouho Pán démonů odolával,
dlouho obětoval nové a nové šiky, a
mnoho dobrých řádových rytířů i
šlechticů, kteří svému králi chtěli
dokázat obnovenou věrnost, odešlo do
stínů smrti, leč když se z lesa za
temnými šiky vynořila korouhev
s válečnou sekyrou, vlající nad šiky
tmavozelených hraničářů, kteří
nezpívali, ale rychle a tiše zabíjeli,



pochopil pán démonů, že zbraně jsou
spojeny a nastává konec jeho vlády.
Démoni nežijí tak jako my lidé, proto je
jen těžko soudit, jestli při masakru své
armády zahynul i temný kníže. Někteří
soudí, že uprchl a ukryl se u kořenů
hor, jiní tvrdí, že se změnil v nehmotné
zlo a vstoupil do srdcí králových rádců,
a autor těchto řádek si netroufne vydat
soud. Jisté je jedno: ani po vítězné bitvě
u Bezedných močálů zlo z Mosceterie
nezmizelo.

Král Artur byl po desetiletí dobrým
panovníkem a vedl království ku
spravedlnosti a blahobytu. Leč ve snaze
centralizovat moc
vojenskou, jakož
i kontrolu nad
toky zboží a zlata
sáhl ku kroku,



k němuž jej přemlouvali jeho dvořané,
nejhorlivěji pak kancléř z Lamiů: vydal
dekret, jímž zapověděl další činnost
rytířských řádů, a jako dále již
nepotřebné je rozpustil. Tento dekret
dali řádům na vědomí jeho dvořané,
doprovázeni silnými vojenskými
jednotkami, a nezřídkakdy došlo
docházelo ke krveprolití.
Král se jal energicky organizovat
převzetí pohraničí svými lidmi, leč
jednoho dne byl sražen podivným
temným bleskem, přišlým ze severu:
Temní nezapomněli! Jejich moc nebyla
zlomena, jen dobrými bratřími držena
na uzdě. Král seděl na trůně bez moci a
potácel se neustále mezi spánkem a
bděním, mezi životem a smrtí.
Po počátečním přílivu nejrůznějších
dobrodruhů pak pohraničí záhy zpustlo
a vylidnilo se: práce bylo mnoho,



zábavy málo, a temné stvůry opět
začaly vyrážet z hlubin hvozdu. Tehdy
Artur v jedné své jasné chvíli přiznal
svoji vinu, že ve své pýše zradil své
dávné spojence a spolehlivé zemské
ochránce a chtěl chybu odčinit: vyslal
posly na do všech končin země, aby
našli rozehnané řádové rytíře, leč
kupodivu, nebylo po nich ani
památky… Snad všichni zmizeli za
hranice, snad je pohltily temné síly,
snad se skrývají kde uvnitř hvozdu,
kdož ví.


