Úryvek z kroniky Feldaru o počátcích zbojnictví
Onehdá, za časů velkých cechů se svedlo již tolik bitev o trůn, že se vyčerpaní bojovníci rozhodli
ukončit dlouhá léta zabíjení poslední a rozhodujicí bitvou. Hvězdy, které křtí stříbrem trsy trávy
slepené krví, nepamatují větší počet trumfů zákeřnosti, podlosti, zbabělosti a trpkého hrdinství
zmírajících bojovníků. Na jedné straně stál mocný cech čarodějů a alchymysté za štíty žoldáků,
snad i nemrtvých stvůr, které si přizvali na pomoc. Na druhé straně se nedočkavostí chvěla slavná
garda, ale i spousta podivných existencí, nad jejichž špinavou minulostí raději nikdo nepřemýšlel.
Účel světí prostředky.
Zrada následovala zradu, jedno překvapení zabíjelo druhé, dokud nepřišlo třetí, jen řvoucí bojovníci
v ohlušení kouzel cedili krev jako vždy. Bitva byla rozhodnuta v okamžiku.
Zbytek Gardy nastolil spravedlnost pevnou rukou, a záhy se konaly volby velekněžky a Prvního
Rytíře Osudu. Vše se zdálo být v pořádku, až na okradení soudkyně bývalým gardistou novopečeným šlechticem vykřikujícím cosi o spravedlnosti a o prohnilosti vlády. V tom
všeobecném zmatku nové vlády a při sílících útocích nekromantů se vše kamsi založilo a
pozapomnělo. Jen bývalý První Rytíř Osudu v poslední velké bitvě proti nemrtvým postrádal po
pravici i levici své dva přátele a náruživé bojovníky. O nepochopitelném zběhnutí jednoho již věděl,
a tak si raději ani nechtěl připouštět, kde je ten druhý, když byli oba nerozlučnými přáteli. V té době
kdosi vypálil hrad tajnému cechu zlodějů a nekromantům, okradení kupci se začali vraceli z cest v
zoufalství a nejeden tučný kněz přišel do města bez kalhot. Zbojníci se otevřeně postavili proti nové
vládě a začali šířit své poselství připomínající bláhovostí a lákavou jednoduchostí pohádkový svět rovnost, svobodu, konec příkořím a zlým pletichám. Nařknuli Velekněžku z černé magie a prvního
rytíře nazvali králem zlodějů, což dokazovali bezpočtem svědectví a svými dobrými skutky
chudému lidu.
Lůza je miluje. Bohatí je nenávidí.
Stojí sami proti Kněžstvu, šlechtě, temným silám i Kouzelným Kruhům, aby vyzvedli prostý lid z
poroby a bídy nekonečné dřiny.
Spasitelé? Blázni!
Počítám, že každým dnem je dobře vycvičená a spolehlivá garda vláká do léčky pro jejich naivní
dobromyslnost a poctiví lidé budou moci opět klidně spát...

