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Kdysi  dávno  na  počátku  nebylo  nic.  Nikdo  neřekne,  jak 
dlouho nic trvalo, neboť nebyl ani čas. V bezčasí a nicotě se 
zrodila  myšlenka  jako  světlo  v temnotě.  Myšlenka  (Mintar 
v jazyce bohů) se rozhlédla, zamyslela se a zesmutněla. Byla 
sama. Ale nic ztratilo něco ze své nicoty. Mintar přemýšlel a 
sílil. V jeho nitru se mísily obrazy všeho, co mu chybělo ke 
štěstí.  A jak se obrazy objevovaly,  stávaly se skutečnými. 
Tak se zrodil svět. 
Jenže  i  svět  byl  pustý.  Mintar  potřeboval  své  stavitele, 

tehdy se myšlenky začaly množit. Z kousků Mintarovy mysli 
se zjevili Bellius, Manalea a Terrana. Bellius byl tou částí 
mysli, která v sobě nese sílu stvoření, jen on mohl dokázat 
silou své práce  ukovat tvary země, vyhloubit  údolí,  vztyčit 
hory,  koryta  řek  i  dna  moří.  Manalea  byla  logickou  a 
moudrou  částí  Mintarovy  mysli,  přesto  ji  děsil  pohled 
z povrchu země do nicoty,  vztyčila  tedy nad zemí  nebeskou 
klenbu a osázela ji těmi nejkrásnějšími klenoty. Tak vznikly 
hvězdy, měsíc a slunce. Tehdy se rozběhl čas na tomto světě. 
Proto  ho  dodnes  podle  těchto  nebeských  těles  měříme. 
Terrana v sobě od samého počátku nesla myšlenku na život. 
A právě ten je jejím největším darem zemi. Když totiž viděla 
její  pustinu,  holé  kameny  a  skály  bez  barev  a  pohybu, 
zaplakala.  Její  slzy  naplnily  oceány,  řeky,  jezera  i  drobné 
potůčky, na jejich březích vyrašila zeleň, z ní vzrostly byliny, 
stromy  i  květiny.  Bohyně  pomyslela  na  obyvatele  vod  a 
v nich  se  začaly  prohánět  ryby,  vzpomněla  si  na  horké 
kameny, do nichž praží slunce, a na nich se počali vyhřívat 
plazi.  Uvědomila  si,  že  vzduch  nemá  své  vládce  a  první 
mávnutí  křídel  rozrazilo  vzduch.  Lesy  věnovala  laním, 
jelenům, veverkám i divokým prasatům. 



Všichni se množili  a  obývali  zemi v míru. Tehdy Terrana 
poznala, že v řádu věcí cosi chybí. Vždyť vší zvěře bylo na 
světě  čím dál  víc.  Smutnila  nad  tím,  jak  ničí  rostliny,  jež 
sama vytvořila, a tak pomyslela na šelmy, které by ničily jiná 
zvířata tak jako ony ničí trávu a stromy. Tehdy vznikl Orken 
– smrt. Bylo to tak logické, má-li být čas co k čemu, nemůže 
být život věčný. 
Ze  střípků  legend  je  jasné,  že  bohům brzy  začaly  chybět 

bytosti,  které  by  jim  byly  podobné,  jež  by  mohli  učit  a 
vzdělávat. Tak vznikli první inteligentní tvorové. Snad to byli 
Prastaří, o kterých tu a tam ještě někde na zemi zaslechnete, 
nebo to tak vůbec není a Prastaří jsou jen výplodem lidských 
příběhů. Jisté ale je, že Terrana vdechla život lidem. Učinila 
je přizpůsobivé, dala jim schopnost rychle se učit čemukoli. 
Nechtěla  je  však  připoutat  k žádnému  určitému  živlu  nebo 
oboru,  proto  jsou  dodnes  mezi  lidmi  milovníci  přírody, 
řemesel  i  magie.   Lidé  se  usídlili  na  zemi  a  začali  ji 
obhospodařovávat. Založili pole, pastviny, stavěli si domy. 
Bohové  se  s nimi  stýkali  a  učili  je  mnohým dovednostem. 
Manalea  si  ale  brzy  povšimla,  že  mezi  jejími  jednotlivými 
návštěvami mnoho lidí zemře a přišlo jí líto, že už se s nimi 
nemůže znovu setkat. Rozhodla se tedy stvořit svou rasu, a 
tak  přišli  na  svět  vznešení  elfové.  Manalea  jim  vdechla 
dlouhověkost, moudrost a zájem o studium magie. Bellius to 
viděl  a  zatoužil  také  přivést  na  světu  rasu,  která  by  byla 
podobnější  jemu,  a  stvořil  trpaslíky.  Silné  a  nezdolné 
bojovníky. Zdatné řemeslníky. A právě tehdy se začaly počty 
různých ras rozrůstat ještě více. Terrana vytvořila protějšek 
vznešených  elfů.  Manaley  rasa  se  jí  totiž  velmi  líbila,  ale 
zlobilo jí, že vznešení elfové nemají takový vztah k přírodě. 



Stvořila  tedy  lesní  elfy.  A  Bellius  pozloben  opětovnou 
nerovnováhou  sil  přidal  k trpaslíkům  gnomy  a  vyzval 
Manaleu, aby také dorovnala počet ras. Ta ovšem odmítla. 
Jejím cílem bylo od počátku stvořit  jednu dokonalou rasu, 
neměla zapotřebí k ní přidávat další. 
Všechny  bytosti  osídlili  zemi  a  začali  žít  vlastní  životy. 

Tehdy trojice bohů zjistila, že není s to plně se věnovat všem 
záležitostem  země.  Bellius  se  tedy  spojil  s Terranou  a  ta 
přivedla na svět Araniku a Nytrama. Aranika velmi přilnula 
ke všem lesním tvorům, stvořila víly, kentaury, minotaury a 
další lesní tvory a stala se jejich ochránkyní. Nytram zase 
našel zalíbení v práci ať už řemeslné, nebo zemědělské a přidal 
na  svět  hobity,  šikovný  malý  nárůdek.  Bellius  se  spojil  i 
s Manaleou a ta povila děti čtyři.  Náre (Oheň), Nén (Voda), 
Arda (Země), Vilja (Vzduch). Její děti se ale nikdy neusídlily 
na zemi, mnohem více je lákala nebesa, proto je i tam můžeme 
najít  v podobě  čtyřhvězdí.  Každá  hvězda  představuje  jeden 
živel,  jenž  propůjčuje  moc  mágům.  Říká  se,  že  z Manaley 
vzešlo  ještě  jedno dítě,  které  ale  nebylo  přijato  mezi  bohy. 
Šeptá  se,  že  toto  dítě  bylo  zlé,  žárlivé,  svárlivé  a  celkově 
prohnilé. Ale více o něm není známo. 
Svět plynul dle svého určení a času. Ale jednou byl narušen. 

Není  jisto,  jestli  náhodou nebo záměrem se  otevřela  brána 
z jiné  sféry  a  do  světa  vstoupil  bůh  Rendef  přezdívaný 
zuřivec.  Říká  se,  že  tento  bůh  má  v sobě  dvě  duše,  jedna 
přetéká nenávistí, druhá zase soucitem. Proto je tak výbušný. 
V okamžiku zuřivosti ničí vše kolem sebe. Pozemští bohové si 
s ním dlouho nevěděli  rady, silou proti  němu nezmohli  nic. 
Klid a mír na zemi byl ve vážném ohrožení i kvůli tomu, že 
nepřišel na svět sám, ale přivedl s sebou i Anděle a Démony, 



odpovídající dvěma částem jeho duše. Říká se, že několik věků 
trval boj mezi Rendefem a Belliusem, v němž nebyl nalezen 
vítěz a ten boj mohl trvat navěky, kdyby se Rendef nesetkal 
s Aranikou.  V tom okamžiku,  kdy ji  spatřil,  zavládl  v jeho 
nitru mír. Stala se jeho ženou a naučila se krotit jeho vášně.
Tehdy to dlouho vypadalo, že mezi bohy zavládl klid. Vše, 

co  mělo  být  stvořeno,  bylo  stvořeno.  Ale  to  bychom 
zapomínali na vynalézavost a moudrost všech stvořených ras. 
Z rodu  trpaslíků  povstal  Mechanus,  dnes  označován  za 
praotce  všech  techniků.  Přinesl  světu  mnoho  důležitých 
vynálezů.  Po smrti  byl  povznesen mezi  bohy.  Do dnešních 
dob je uctíván zejména vynálezci.
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