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Úvod 
Před tím, nežli se narodí dítě, které má změnit 
vše co se stalo za mnoho událostí, ale jen jedna 
osoba ovlivnila celý svět. Začalo to takto, 
vypadalo to, že žádná válka nebude, ale 
všechny vzpory se měli vyřešit během 
národního konzulu, kde měli všichni velcí 
vůdci podepsat mírovou dohodu, která zněla 
takto: Žádný z vůdců nesmí si podmanit vůli 
žádného člověka. Tímto přísaháte, že budete žít 
v míru s lidmi. Takto zněla slova, která měli 
vůdci dodržet. Den před tímto konzulem 
probudili jednoho prokletého vůdce, který tu 
byl dříve než lidé. Byl to voják, kterého 
naplňovala temnota. Jeho oči byli plné bolesti a 
strachu. Bylo z nich poznat že je to zlý člověk a 
neměl strach z ničeho, byl schopný čehokoliv. 
Jeho postava byla zahalena do šatů, které 
skrývali jeho tajemství, které se dozvěděl 
Tygerus až s ním bojoval, ale to předbíhám 
příběh. Komunikoval přes myšlenky, protože 
řeč nebyla jeho silná stránka. Jenže když ho 
minule lidé zavřeli, byli s nimi i nesmrtelní 
bohové a moc bohů a lidské dobro srdce ho 
zavřelo do kamene. Nikdo ho nedokázal zabít 



ještě se před tím nenarodil člověk, který by ho 
porazil navždy. Čas utíkal jako voda a tento 
muž spal v kameni a čekal na to až ho někdo 
pustí z kamene a bude se moc pomstít lidem a 
bohům, kteří ho stvořili a zradili. Tento muž má 
mnoho jméno, ale v knize, kterou sepsal 
moudrý muž tak ho nazval Abracudus nikdo 
neví proč ale bylo mu dáno toto jméno. Mělo to 
znamenat oblak temnoty, proto Abracudus. 
Jednoho dne ho probudil jeden z vůdců, který 
chtěl vládnout světu, ale neuvědomoval si svoji 
chybu, když ho probudil myslel si, že mu 
vládne. Abracudus dělal že ho poslouchá na 
slovo. Vůdce mu řekl že půjde jako jeho stráž 
ke konzulu, že tam budou všichni velcí vůdci. 
Samozřejmě temný voják souhlasil a v den 
konzulu šel jako doprovod s vůdcem dovnitř do 
chrámu, kde se konal tento konzul. Vůdci se 
koukali na strážce tohoto vůdce a chtěli ho 
poslat pryč. V ten moment on odhodil svůj 
plášť a začal vraždit všechny vůdce, ale zabíjel 
jen jejich duše jejich schránky naplnil svými 
padlími generály a vytvořil nezničitelnou 
armádu, rozdělil území na 6 mocných zemí s 
toho byl jeden vůdce, a to Abracudus a 12 
generálů. 1. země se jmenovala Ardanie zde 
vládl vůdce a s ním jeho 2 nejlepší generálové, 



2. země se jmenuje Arsiánská tady vůdce 
nechal postavit školu pro nájemné vrahy říkalo 
se jim Sarsani byli to ti nejlepší, 3. země se 
jmenuje Alternosie tato země se snažila udělat 
pokroky ve vojenství, 4. země je Gadfrosie 
neboli lidé říkali jí země mrtvých, 5. země 
Arsan-Gursav o této zemi není co říct je tu 
magie a nachází se zde nejmocnější čarodějnice 
ve věži a konečně poslední země je Tygerie a 
zde v této zemi začíná můj příběh. 

 
 


