
Drahý Zajdo I.,

Nekromantský půlměsíc osvětluje mojí přítulnou komůrku ze psích ocásků, když ti píši 
tyto řádky. Ano, rádi uvítáme tvoji návštěvu, ale rádi bychom abyste nám zaslali přesný 
harmonogram své návštěvy. Musíme o tom spravit své nemrtvé a nakrmiti je. Mohlo by se 
stát, že bychom pak  nespatřili vaše jemně proležené špíčky.

Ohledně vašich dotazů:

Na  sever  vašeho  království  byla  vyslána  průzkumná  hlídka  o  složení:  Krutihlav 
Proposrán,  Přimklubec  Hnilob,  třicel  ghoulů  a  jeden  vyčepýřený  duch.  Předem  se 
omlouvám  za  potíže,  které  způsobili,  kosterní  ostatky  tvých  občanů  jsem  odeslal  do 
kuchyně, kde vyčkají tvé návštěvy.

Přimklubec, kolega nekromantského učení,  mě však spravil  o velmi podivných věcech. 
První zpráva, která mě velmi potěšila, je, že na severu řádí chromá ruka Tetičky Smrti. 
Velmi  dobrá  zpráva!  Stejně  dobrá  jako  ostatky  lesometčice,  které  jsi  mi  minulý  měsíc 
poslal.

Bohužel,  nastala jistá komplikace.  Krutihlav, temnomág, který zkoumal podstatu smrti 
místních nemrtvých sběratelů hub přinesl znepokojivé zprávy. Podle jeho domněnek, k 
houbařům nebyla Smrt natolik milostivá, jako k mým věrným, a její kosa nedopadla do 
jejich životů tak prudce, aby navždy skončila bídnost lidského bytí.  Houbaři překročili 
hranici smrti, ale podivná síla je spoutala na její hranici. Jsou uvězněni mezi životem a 
smrtí.

Můj prapředek mi na mé smrtelné posteli vyprávěl příběh o duších, démonech, kteří s 
pouty  obcházeli  hranici  říše  Tetičky  smrti  a  chytali  nerozhodné nebožtíky,  kteří  příliš 
dlouho váhali nad tím, zda zemřít nebo se vrátit do odpuzujícího života. Démony však 
nalezla krvavá válka a z jejich mrtvých těl se na hranici mezi životem a smrtí vytvořila 
bláznivá sféra. Tu zanedlouho ovládlo pár božských bytostí  a skladovalo si zde své nové 
služebníky. Schované před všemi: živými, démony, anděly, Smrtí!

Tyto  zatracené  duše  pak neustále  kolovali  mezi  bytím a  rozkladem.  Ale  i  ty  nakonec 
dožené čas a z jejich těl odpadá mastný prach. Ale i ten prach slouží svým pánům. Jsou 
navždy uvězněni... ale to jsou jenom báchorky. Krutihlav byl popraven, slouží společně s 
tvými poddanými v kuchyni.

Na  sever  království  vyšlu  nekromantské  sběrné  vojsko,  kteří  by  měli  tento  problém 
vyřešit.  Nemrtvé  vysbíráme!  Prosím  tedy  abys  upozornil  předem  lid  tvé  země. 
Očekáváme vřelé přijetí!

S rozkladem,
Nekromantská říše

P.S: Mor se někam zatoulal. Dozvěděl jsme se, že se zapletl s cholerou, a že ten vztah byl 
nešťastný. Jenom doufám, že si ten zhrzený stařík nic neudělá. Až ho najdeme, pošlu ti jej.


