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Historie této knihy, kterou pečlivě sestavil 
a v různých dobách a epochách doplnil sám Rodion Hardius 

Ohnivý, je neuvěřitelně dlouhá a velmi záhadná.
Kolika rukama ty zápisky prošly! Jak tvrdí sám majitel, 

jeho deník byl dvakrát svěřen do úschovy, dvakrát spálen 
a třikrát ukraden a skryt.

Rodion Hardius prohlašuje, že původně byly tyto zápisky určeny 
jeho pravnučce Vasilise Ohnivé. Ale postupně byly rozšiřovány 

o další podrobnosti, detaily a pozorování, až náhle nabyly 
na zvláštním mezisvětovém významu.

Deník měli v rukou nejvyšší časodějové a dokonce i samotný 
Eflarius se neváhal s jeho obsahem seznámit. Donedávna byla 

tato kniha uschována na Zmijulanu, alespoň to tvrdí její poslední 
majitel – tichý, stříbrnovlasý kluk s hnědýma očima 

a nepřítomným pohledem. Neprozradil nám své jméno, ale ujistil 
nás, že Rodion Hardius plně schvaluje vydání svého deníku, 

neboť to beztak dávno předvídal.

Úvod
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Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Rodion 
Hardius Ohnivý a jsem časoděj s nejvyšším stupněm 

časodějného daru, magistr časodějných věd, 
hodinářský mistr a vynálezce. Jsem vysoký zelenooký 

blondýn a žiju ve dvou paralelách – jako Rodion 
Hardius, člověk z minulosti, trestanec a lump, 

a jako Astarius, veliký časoděj, světec a předseda 
Radosvěta ve věhlasném městě Astrohrad.

Ještě dodám, že jsem byl v minulosti začasován 
velikým duchem Ostaly, a proto jsem se přemístil 

do budoucnosti, kde jsem přijal nový osud.

Rodion Hardius



I.

Tyto zápisky si povedu jako deník, 
kam si budu zapisovat svá pozorování – 

poznámky na okraj. Budu pozorovat 
a zaznamenávat vše, co se stalo a teprve 

se stane před tím, než se obnoví Čas.
Za mými zády stojí Kruh stavitelů. 

Všichni jeho členové mají na věc svůj vlastní 
názor. Budu se snažit přistupovat k této 

záležitosti objektivně, abych vybral 
nejvhodnějšího kandidáta. Nezastírám, 

že má ješitnost by se nebránila tomu, abych sám 
usedl na veliký trůn, ale mám dost rozumu, 

abych pochopil, že to není můj osud.

Klíčníci
a uchazeči

asokruh



Začneme černým koněm. 
Je to nejspíš ten nejnebezpečnější uchazeč – 
za zády mu číhá stín velikého ducha Ostaly. 
Můžeme tohoto klíčníka vůbec považovat 

za samostatného hráče? Jestli vyhraje, 
usedne na trůn Času v podobě svého synovce 
Fešiarda Diamana Dragocije sám Astragor. 
Ale stejně tomu chlapci zkusíme dát šanci.



Stříbrný
nejvyšší
Zmijulan; škola Temnočasů, 
10. kruh
stříbrno-černá
Astragor

Klíč:
Stupeň časodějného daru: 

Studium: 

Křídla: 
Opatrovník:

hlapec má nejvyšší stupeň časodějného daru. Ve školní soutěži se umís-
til na druhém místě a měl potenciál i na první – popral se s vítězem, za 
což byl nakonec vyloučen ze školy Temnočasů, bez ohledu na přímluvy 

Astariuse a Lazareva staršího. Bílá královna mu nakonec přeci jen svěřila Stří-
brný klíč, a to ze dvou neochvějných důvodů: jednak si získal její sympatie, pro-
tože utekl od Astragora, a podle mého názoru také z jisté prozíravosti. Ta liška 
podšitá Lissa něco viděla v budoucnosti, ale nehodlá se podělit o podrobnosti.

Feš nemá zrovna skvělou reputaci. Oblíbený synovec Astragora, jehož žákem 
je už od dětství, navíc byl přijat do kruhu starších studentů. Adept pro příští 
převtělení velikého ducha Ostaly, neblahá budoucnost, fatální osud. Pro Kruh 
stavitelů to není kandidát, ale spíš budoucí nepřítel, a to dost nebezpečný. Není 
bezpečné připouštět si ho tak blízko, neměli bychom ho ani přijmout do Ča-
sokruhu… Ale mám sklon důvěřovat Bílé královně.
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Můj člověk na Zmijulanu popisuje Feše 
Dragocije jako hrdého, mstivého, nafou-
kaného rváče. Ale zároveň jako chytrého, 
talentovaného, důvtipného, zvídavého, 
kamarádského a soucitného kluka milují-
cího svobodu. Několikrát se pokusil  utéct. 
Naposledy, když se mu nakonec podařilo 
dostat se do Astrohradu, se hned stal žá-
kem samotného Astariuse, ehm-ehm… 
Samozřejmě si spolu všechno vysvětlili, 
ale chlapec stále obdivuje svého strýce, 
i když má čím dál více otázek. Je to tak, 
všechno se ještě může změnit… 

JJeJJ čleell nneeee eennnn mmeeee ŘŘááŘŘŘŘ ddááá uuddd vvýývvv jjýýýiijjj mmiiii eemmm ččeee nnč ýýnnnn ccýýý hhcccc !!

Pravděpodobnost, 
že usedne 
na trůn Času: 10 %
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černý

první

Černovíl

jasně zelená

Černá královna

Klíč: 

Stupeň časodějného daru: 

Studium: 

Křídla: 

Opatrovnice: 

Pravděpodobnost, 
že usedne na trůn Času:ž 30 %

aar je odchovanec Černé královny s prvním stupněm časodějné-
ho daru. Má vzácný dar – velmi dobře cítí rytmus Času, přes tlu-
kot srdce každého prokoukne. Nerejva chlapci bezpochyby po-

mohla jeho talent rozvinout. Maar Bronner je navíc výjimečně chytrý, a i přes 
veselou a přátelskou povahu málomluvný. Jeho slabostí je obliba zbraní a me-
chaniky a silné pouto k dědovi.

Měl se stát černým klíčníkem, k čemuž nakonec nedošlo. Pro všechny to bylo 
překvapení, neboť Nerejva ho na tuto roli připravovala. Nedostal se ani na 
Časokruh, přestože mnozí očekávali, že se stane pozorovatelem za temné víly.

Přesto přese všechno mi něco říká, že je ještě brzy na to ho odepsat. Černý 
klíč, nebo jak mu říkají víly Ocelový zoubek, chlapce přijal, a to je velmi dob-
ré znamení. Navíc Nerejva vždycky ví, co dělá.
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no, to je nejslibnější kandidát. Chráněnec Eleny Mortinové, ředitelky 
školy Světločasů. Vítěz školního závodu a Zlatý klíčník. O chlup před-
stihl žáka samotného Astragora! Nezastírám, že mnozí by ho rádi vi-

děli na trůnu Času.
Narodil se ve známé rodině, jeho otec byl silný časoděj, ale udělal chybu – 

začasoval nějakého hodinářského mistra. Musel se ukrýt v jiné paralele, ale sy-
novi zanechal konexe a jmění. Mark začal studovat ve škole Temnočasů a  vyšvihl 
se až na osobního asistenta Mortinové.

Jinými slovy, Markus Lachtič je ambiciózní, šikovný hodinář, i když jen s prv-
ním stupněm. Dostane se daleko. Pokud mu to ovšem umožní…

Zlatý

první

škola Temnočasů, 9. kruh

červeno-fialovo-černá

Elena Mortinová

Klíč: 

Stupeň časodějného daru: 

Studium: 

Křídla: 

Opatrovnice:

JeJJ člell nee enn mee ŘŘááŘŘŘŘ ddáááá uudddd vvýývvvv jjýýýiijjjj mmiiii eemmmm ččeeee nnč ýýnnnn ccýýý hhcccc !!

Pravděpodobnost, 
že usedne
na trůn Času: 20 %
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andidátka bílých víl z Křišťálového údolí, železná klíčnice s nejvyš-
ším stupněm časodějného daru Diana je velmi chytrá a schopná dív-
ka. Umí skvěle vytvářet efery a je dozajista nejslibnější uchazečkou. 

Stojí za ní Bílá královna, naše milovaná Lissa, a to už je vážné.
Má klidnou, mírnou a přátelskou povahu, ale pevný charakter. Jsem si jis-

tý, že Diana už si sama spočítala své šance a zvolila nejlepší způsob chování.

Železný

nejvyšší
Dvorní akademie víl,
8. kruh (z deseti)
průzračná, bleděmodrá

Bílá královna

Klíč:

Stupeň časodějného daru:

Studium: 

Křídla:

Opatrovnice:

Ž

Pravděpodobnost, 
že usedne
na trůn Času: 15 %
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alší zajímavá figurka v naší partii. Oblíbená svěřenkyně Eleny Morti-
nové pochází z velmi významné a vlivné rodiny. Maryška Rezniková 
je jedna z nejlepších studentek ve Světločasech. Se svým prvním 

stupněm časodějného daru bez problémů porazila všechny soupeřky ve školních 
závodech v souboji o Křišťálový klíč. Paní Mortinová může na svou chráněnku 
jednoznačně vsadit, přestože zbožňuje mého vnuka… Ale ne do té míry, aby 
pomohla Severinovi mladšímu usednout na trůn Času!

Maryška je chytrá, lstivá a rozmarná. Dozajista už si spočítala své šance na 
úspěch v této hře a má v rukávu schovaný tajný plán. Nicméně přes všechny 
nesporné přednosti dávám jen 15% pravděpodobnost.

Křišťálový

první

škola Světločasů, 9. kruh

stříbrno-bleděmodrá

Elena Mortinová

Klíč: 

Stupeň časodějného daru: 

Studium: 

Křídla: 

Opatrovnice: 

Křišťál ýKlíč

Pravděpodobnost, 
že usedne
na trůn Času: 15 % JeJJ člell nee enn mee ŘŘááŘŘŘŘ ddáááá uudddd vvýývvvv jjýýýiijjjj mmiiii eemmmm ččeeee nnč ýýnnnn ccýýý hhcccc !
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Rubínový

první

škola Temnočasů, 9. kruh

bledě žlutá

Severin Ohnivý

Klíč:

Stupeň časodějného daru:

Studium: 

Křídla:

Opatrovník:

R bí ýKlíč

Pravděpodobnost, 
že usedne
na trůn Času: 5 %

ůj pravnuk není špatný chlapec, má první stupeň časodějného 
daru, ale je bojácný a ne moc chytrý, proto sebou snadno nechá 
manipulovat. Má jisté vrozené předpoklady stát se lídrem, je hrdý 

a arogantní – což je koneckonců typický rys všech Ohnivých, který se dědí 
z generace na generaci. Ale přesto, ve srovnání s Markusem Lachtičem a Fešem 
Dragociem… nevím, nevím… Dávám mu tak pětiprocentní šanci, že usedne na 
trůn Času, a to jen díky příbuzenským vztahům. Severin starší navíc určitě 
svého syna protlačí na Časokruh. I když sám zatím netuším jak.
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aris je nejzáhadnější klíčník ze všech. Ve školních závodech v Teemnoča-
sech získal třetí místo, a proto se stal bronzovým klíčníkem. MMá první 
stupeň časodějného daru a skvěle vládne časodějnickou střelou. Jaris je 

uzavřený, tichý, a dokonce trochu mrzutý. Podle informací, které se mi poda-
řilo získat, nad tímto mladým hodinářem drží ochrannou ruku Mandigor, ředi-
tel Temnočasů. Stále ale nemohu přijít na kloub tomu, který vlivný časoděj za 
ním stojí. Na čí straně je Jaris Čakloš? Ve škole si získal respekt, ale s nikým se 
nijak zvlášť nepřátelí. Několikrát byl spatřen ve společnosti Markuse Lachtiče – 
očividně je přeci jen slabý…

V tomto případě nedávám klíčníkovi jediné procento šance, že usedne na 
trůn Času.

Bronzový

první

škola Temnočasů, 10. kruh

tmavě modrá

Mandigor

Klíč: 

Stupeň časodějného daru: 

Studium: 

Křídla: 

Opatrovník: 

B ýl

Pravděpodobnost, 
že usedne
na trůn Času: 0 % JeJJ člell nee enn mee ŘŘááŘŘŘŘ ddáááá uudddd vvýývvvv jjýýýiijjjj mmiiii eemmmm ččeeee nnč ýýnnnn ccýýý hhcccc !
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Je to neuvěřitelné, ale Vasilisa se stala členkou Řádu výjimečných! Sám jsem jí dělal tetování!

Rubínový Černý!

nejvyšší
škola Světločasů, 0. kruh 
(to jsou věci!(( )
jasně červená s černými skvrnami
Severin Ohnivý, Černá královna,
Bílá královna a dokonce i já

Klíč:
Stupeň 

časodějného daru:
Studium: 

Křídla:
Opatrovníci:

euvěřitel é

Ve hře je tedy osm uchazečů o klíče. Ale nesmíme 
zapomenout na nového hráče – moji pravnučku.

asilisa je nejpravděpodobnější uchazečka o Rubínový klíč. Pokud se její 
matka zachová správně a otec jí to dovolí. Což je dost nepravděpodobné. 
Severin by se jinak nevrátil do paralely, ve které má Lissa zemřít a jeho 

samotného začasuje vlastní dcera, která už, mimochodem, prošla zasvěcením mezi 
časoděje a, jak se ukázalo, má nejvyšší stupeň časodějného daru. Myslím, že nás 
ještě párkrát překvapí… Ale zatím toho o časodějnictví ví pramálo. Vyrostla da-
leko od časodějného světa. Navíc je jí teprve třináct. Mohla by se zaleknout a  utéct 
před tím, co je jí souzeno. Bohužel nemůžu dát víc než pět procent… Prozatím.

Kdo by si pomyslel, že Černá královna rozehraje svou vlastní vysokou hru: 
darovala mojí pravnučce legendární Černý klíč!
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JeJJ člell nee enn mee ŘáŘŘ dáá udd výývv jjýýýýijj mii emm čee nč ýnn cýý hcc !

Rubínový klíč získal díky Severinově 
lstivému tahu můj pravnuk Sever. Ne-
můžu říct, že s tak drzým odebráním klí-
če souhlasím, protože je zcela zřejmé, 
jaký dopad to na Severa mladšího bude 
v budoucnu mít. Klíč se mu zcela nepod-
volí. Zato Vasilisa Ohnivá se stala čer-
nou klíčnicí. Takový nečekaný zásah 
štěstěny. 

Nedočkavě si mnu ruce v očekávání 
velmi zajímavé hry… A čím víc Ohni-
vých ve hře, tím líp. Uvidíme, jak se 
události vyvinou.

Pravděpodobděpodobnost, 
že usedne 
na trůn Času: 0 %
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