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I. PŘEDMLUVA (NONRPG) 

 

Toto číslo Denního Věštce (dále jen DV) je vskutku netradiční a vychází zcela samostatně, 

jakožto neautorizované vydání. Kromě článku, který pojednává o nehodě Alex G. F. 

Essaouir (a navazuje tak na útržek, jenž se objevil nejen na nástěnce Bradavické školy čar a 

kouzel) se jedná o sérii článků, zabývajících se událostmi, které byly představeny a oficiálně 

oznámeny širší veřejnosti v již předchozích vydáních DV. Konkrétně poté v květnovém 

vydání z roku 2085 v článku „Útěk z Azkabanu“ a říjnovém článku, téhož roku, v článku 

„Hrozba mezi námi! Ministerstvo mlží!“. 

 

Cílem tohoto neoficiálního vydání je nejen trochu rozhýbat RPG dění před začátkem 

školního roku, ale též připravit půdu herním událostem, které se už nenápadně blíží a které 

by posléze mohly (a možná nemusely) ovlivnit širší veřejnost. Také můžeme slíbit, že jméno 

Lucase Arthura Laurieho nebude jediným hlavním bodem v situaci, která pomalu ale jistě 

nabírá, v uzavřených kruzích (nejen londýnského podsvětí), na obrátkách. Nicméně, všelicos 

je zatím ve hvězdách a v hlavách konkrétních tvůrců tohoto „malého“ dění… 

 

Zároveň bychom chtěli podnítit hráčskou aktivitu – nejen možností zatáhnout články do 

děje, ale též rozehrát malou herní „propagandu“ samotného Denního Věštce. Nejen, že se 

tato skromná událost bude řešit přinejmenším v žurnalistických kruzích, ale také, jak 

doufáme, by mohla nabádat hráče (potažmo postavy) k zamyšlení se nad tím, že aktuálně 

jest DV jediným kouzelnickým periodikem. Periodikem, které je pod záštitou a svým 

způsobem i cenzurou samotného Ministerstva kouzel Velké Británie.  

 

A právě nyní se několik investigativních žurnalistů rozhodlo porušit všechna možná 

pravidla a připravit své vlastní a pravdivé vydání. Bez cenzury, bez vědomí šéfredaktorů 

DV, bez vědomí kohokoliv, kdo by to mohl a měl zatrhnout. Představujeme tak zcela 

ojedinělé a dost možná poslední načerno vydané číslo DV pro letní prázdniny roku 2086… 

 

 

 

 



II. PRAVDA Z OBRTLÉ: UPRCHLÝ VĚZEŇ ZNOVU NA SCÉNĚ! 

Před několika měsíci jsme Vás informovali o nemalé potyčce v Obrtlé ulici. Na celou událost 

pak bylo uvaleno embargo, aniž by kdokoli věděl proč. Nyní konečně víme víc! Ministerstvo 

kouzel se vše snažilo utajit a zamést pod koberec. Vlastně se o to snaží stále. My už se ale 

odmítli nechat zastrašovat: Jdeme s hlavou na pranýř a přinášíme Vám pravdu!  

 

Onen deštivý říjnový (2085) podvečer došlo v jednom ze zákoutí Obrtlé ulice k šarvátce. 

Předpokládalo se, že se jen poblíž nechvalně proslulého černého tržiště strhl další z vcelku 

běžných konfliktů mezi tamními zlodějíčky, lapky a jinými pochybnými existencemi. Do celé 

situace však byli zapleteni také ministerští bystrozoři. Na tom by nejspíš nebylo nic 

zvláštního, kdyby nevyšlo najevo, že se Ministerstvo nesnažilo vše zatajit. Teď již víme proč. 

Snažilo se zakrýt svou vlastní neschopnost! 

 

Součástí tohoto incidentu měl totiž být i Lucas A. Laurie (24), vězeň, jemuž se v dubnu 2085 

podařilo uprchnout z Azkabanu a více než rok byl považován za mrtvého! Stále ještě je 

nejasné, zda se bystrozoři v Obrtlé objevili jen k potlačení nepokojů či právě kvůli Lauriemu, 

nic to však nemění na tom, že jej měli přímo pod nosem a nezmohli se na nic. Cid Abergen 

(67), jenž celému zásahu velel, se k situaci odmítl vyjádřit, ba přítomnost uprchlého trestance 

dokonce popřel! Existuje však několik očitých svědků, jež si jsou svými tvrzeními jisti. 

 

Ve stínu těchto událostí a díky vynaložení značného investigativního úsilí jsme později také 

zjistili, že ve stejné době byla z držení Ministerstva kouzel nějakým způsobem zcizena 

Laurieho hůlka. Jak je to možné prozatím nevíme. Existuje však více než důvodné podezření, 

že ji do svého držení získal právě on. Lucas A. Laurie je tedy naživu a pravděpodobně v plné 

síle. To vše jen dokazuje, jak je Ministerstvo na Laurieho krátké…  

 

A my se ptáme – Jak dlouho ještě nám Ministerstvo bude lhát? Kdy konečně půjde s pravdou 

ven? Kdy přizná, co se ve skutečnosti děje a vyzve nás k opatrnosti a ochraně svých 

domovů? Uprchlý vězeň je někde mezi námi a pravděpodobně je značně nebezpečný. A my 

máme právo to vědět! 

 

 

— GARY BRICKMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. T(AJ)EMNÝ LAURIE 

Jak už jsme vás informovali, Laurie je skutečně naživu. A co víc – pohyboval se přímo tady 

v Londýně. V těchto ulicích, před našimi domy, možná i zraky. 

 

Lucas Arthur Laurie (24) byl na základě obvinění z použití neprominutelné kletby, 

neoprávněného vniknutí do ústředí zahraničních bystrozorských jednotek a 

několikanásobného ublížení na zdraví zatčen a 20. dubna 2085 uvězněn v Azkabanu. Po 

týdnu stráveném v cele se mu však záhadným způsobem podařilo uprchnout. 

Předpokládalo se, že tento riskantní pokus o útěk nepřežil. Omyl, přežil. Celý rok se pak 

dokázal skrývat a unikat před zákonem. Dokonce se mu i podařilo zmocnit se své hůlky a 

vyhnout se opětovnému polapení bystrozory! 

 

Stejně jako se z příslovečné temnoty vynořil on sám, vkrádá se teď do naší mysli i nespočet 

temných otázek. Jak vlastně utekl z Azkabanu? Jak dokázal přežít to, co se v historii podařilo 

jen hrstce kouzelníků? Jaká síla ho vyvedla ven? O tom můžeme bohužel jen spekulovat. 

Objevily se možné dohady o komplicích z řad strážných, ba dokonce bystrozorů. Už to je 

samo o sobě skandální. Nicméně, co je horší? To, že by měl pomoc někoho zevnitř či zvenčí, 

nebo spíš to, že jej z nejstřeženějšího a nejhoršího kouzelnického vězení dostaly jeho 

schopnosti? Jsme snad svědky zrodu nového Temného pána? A co vůbec dělal poslední rok, kdy 

byl veřejností považován za mrtvého? Plánuje snad něco? 

 

Co je však možná ještě těžší si přiznat – Ministerstvo kouzel již několik měsíců ví, že je 

Laurie naživu a že se pohybuje někde mezi námi. Přesto ale nepovažovalo za nutné sdělit to 

kouzelnické veřejnosti. Varovat ji. Proč? A co ještě nám tají?  

Můžeme Ministerstvu ještě vůbec věřit…? 

 

— LIANDA CROOKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. NÁVRAT MINULOSTI: MOZKOMOŘI OPĚT V AZKABANU! 

Podrobnosti kolem Laurieho útěku z Azkabanu jsou stále nejasné. V posledních několika 

měsících, přesněji od událostí v Obrtlé ulici v říjnu loňského roku, jsme provedli rozsáhlé 

pátrání za účelem zjištění co nejvíce informací. Celý případ se jeví čím dál skandálněji. 

 

Bylo nám zakázáno cokoli zveřejnit. Jenže právě mlčení a zatajování vedlo a vede k 

nejhoršímu. Je načase podívat se pravdě do očí, ať je sebevíc nepříjemná nebo zlověstná. 

 

V Azkabanu se po dlouhá léta děly věci, o kterých jsme se domnívali, že navždy zůstanou 

minulostí. Nejobávanější věznice kouzelnického světa, která má svými zdmi bránit veřejnost 

před nejhoršími plody lidského sémě, se po dlouhé době znovu stala útočištěm odporných 

stvoření známých jako Mozkomoři. Stvoření proslulých svou schopností krást lidem štěstí a 

vysávat duše. Stvoření tak náchylných k přiklánění se na stranu zla! 

 

Po reformě tehdy nově jmenovaného Ministra kouzel Kingsleyho Pastorka, byli Mozkomoři 

jakožto hlavní strážní Azkabanu zakázáni a odvoláni. Po konci třetí kouzelnické války byli 

vzhledem k jejich kooperaci se samotným Voldemortem označeni za nespolehlivé a 

nedůvěryhodné, a jejich techniky střežení byly shledány nehumánními. Věznice v té době 

přijala nová bezpečnostní opatření, jež byla plně v rukou příslušných bystrozorů a strážných 

a která měla spolehlivě držet vězně za branami azkabanského ostrova. 

 

Důvěryhodný zdroj, který si vzhledem k hrozícímu nebezpečí přeje zůstat v anonymitě, nám 

však potvrdil, že Mozkomoři jsou zpět! Tato speciální, veřejnosti utajovaná skupina má 

údajně na starost ty nejhorší a nejnebezpečnější vězně vůbec. Do Azkabanu se prý navrátila 

v průběhu čtvrté černokněžnické války, kdy Noirovi stoupenci byli příliš organizovaní a 

silní na to, aby je prachobyčejné zdi věznice dokázaly zadržet. 

 

Samotný Ministr kouzel Derek Hastur (65) se nám jako obvykle odmítl k celé situaci vyjádřit. 

Stejně nesdílný byl i Erwen Monauer (71), vedoucí bystrozorského oddělení. Je možné, že 

oba pánové o věci Mozkomorů v Azkabanu neměli zdání? Stále však mlčí, což jen nabádá k 

dalším spekulacím a otázkám. Je zde i možnost, že o všem věděli a jen nepovažovali za 

nutné obeznámit s tím širokou veřejnost. Co za strašné pravdy před námi ještě skrývají? 

 

Co je však snad ještě horší zjištění než dlouholetá (skandální) blamáž Ministerstva – Laurie 

nejenže uprchl z Azkabanu, což je samo o sobě nevídané, ale dokázal se dostat i přes 

Mozkomory! A když jej nedokáží zastavit oni, pak kdo?... 

 

— PATRICIA SMITH  

& WILLIAM SMITH 

 

 

 

 



V. ESSAOUIR ZRAZENA VLASTNÍMI! 
(Bradavická ředitelka se vážně zranila v Kanadských horách II.) 

 

Před časem jsme vás informovali o vážném zdravotním stavu dnes již bývalé ředitelky 

Bradavické školy čar a kouzel, Alexandry Gabriely de Fuego Essaouir (44). Ta již několik 

týdnů leží ve Whitehorse General hospital v kanadském Yukonu, stále pod dohledem 

mudlovských lékařů, stále v hlubokém kómatu – a nikdo s tím nic nedělá! 

 

Jak se stalo, že člověk pro kouzelnickou veřejnost natolik důležitý, jako je ředitelka Bradavic, 

nemá nárok na adekvátní lékouzelnickou péči? Co o našich státních orgánech vypovídá, že 

jediný krok, který ohledně těžce zraněné Alexandry Essaouir podnikly, bylo její odvolání 

z funkce? 

 

Z rozhovoru s Gabrielem Monteiro (43), jenž jako první informoval patřičná místa o Alexině 

nehodě, se dozvídáme, že ještě několik dní po uveřejnění zpráv o ředitelčině těžkém 

zdravotním stavu zachovalo ministerstvo naprostou mlčenlivost a neaktivitu. I přes veškeré 

Monteirovy snahy a naléhání nebylo pro okamžitý převoz nemocné z mudlovského do 

kouzelnického zařízení vykonáno naprosto nic. Jako poslední možnost proto sám zburcoval 

přední kanadské lékaře, kteří (na rozdíl od Ministerstva) okamžitě začali konat a zahájili 

složitou léčbu. Osm mudlovských operací a stále žádná odezva kouzelnického světa Alexin 

stav sice stabilizovalo, ale nijak zlepšilo. 

 

„Když jsme se o stavu Alexandry Essaouir konečně dozvěděli i my, bylo již na jakoukoli 

akci pozdě,“ oznamuje nám Jack Claris, vedoucí léčitel nemocnice sv. Munga v Londýně. 

Vysvětluje, že v současném stavu nezbývá než čekat a věřit v ne vždy docela úspěšné 

mudlovské zdravotnické metody. Současně přiznává, že při včasném lékouzelnickém zásahu 

by Alex již dávno mohla být plně při vědomí. 

 

Co se nám Ministerstvo tímto svým přístupem snaží naznačit? Po světě běhají azkabanští 

utečenci, významné osobnosti se klidně nechávají balancovat na hranici života a smrti. Ztrácí 

ministerstvo kontrolu naprosto nad vším, nebo se úmyslně distancuje od zájmů těch, na něž 

má dohlížet? Jak tohle všechno skončí je ve hvězdách. Jisté je jedno: Těm, kterým jsme 

věřili a do jejichž rukou jsme vložili správu nad námi samotnými, již nemůžeme věřit. 
 
 

— ANDREW GREY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. DOVĚTEK (RPG) 

Snad jen dvě herní maličkosti, pro přesnější a konkrétnější představu. 

(Více informací, kvůli herním záležitostem, případně na nějakém komunikačním kanálu.) 

 

 Ministerské embargo na osobu Lucase A. Laurieho 

Nejprve jsme se o Laurieho útěku dozvěděli z oficiálních prohlášení Ministerstva kouzel a to 

prostřednictvím oficiálních článků právě v Denním Věštci. Až na nějaké chabé spekulace se 

veřejnost domnívala (jak bylo i psáno), že je Laurie mrtvý. Což hrálo do karet Ministerské 

starosti – respektive starosti Cida Abergena, jenž celý „případ Laurie“ vede i nadále. Zhruba 

po roce se z Ministerstva vytratí Lucasova hůlka, což je dílem velmi šikovných lapků, kteří se 

posléze přimotají do potyčky v Obrtlé ulici – stejně tak, jako shodou okolností i Laurie, který 

si zde svou hůlku vyzvedává. Cid Abergen následně vyhlašuje totální embargo po celé 

Anglii (včetně obnovení mezinárodního zatykače) – ovšem v takové té ministerské tichosti. 

Vědí o tom pouze na Ministerstvu a embargo to jest hlavně pro bystrozorské jednotky. 

Veřejnost nic netuší, ani zdaleka… Naštěstí se pár redaktorů rozhodne celou situaci a 

doposud nevysvětlitelný útěk prozkoumat. Po dlouhém sbírání informací a zkoumání 

pravdy tak přichází s touto sérií článků, které by rozhodně neprošly skrz vedení DV. 

 

 Mozkomoři v Azkabanu 

Redaktoři se dozvědí, že je Laurie naživu a ještě stačil ukrást svou hůlku. Něco je špatně a 

vyšší posty mlží – „nechtějí“ situaci řešit. V rámci řetězové reakce při pátrání na stopě Laurie 

vychází na světlo světa – po mnoha letech – že azkabanští strážní (Mozkomoři) byli už za 

noirovské epochy obnoveni. A pokud o tom neměl vědět ani ministr Hastur, čí to byla 

iniciativa? Samozřejmostí zůstává, že poté, co efekt tohoto čísla DV vyšumí, jest celá situace 

zametena pod koberec a Derek Hastur z toho vychází bez úhony. Stejně jako většina 

Ministerstva, které však ztrácí určitou část své pošramocené autority.  

 

(Více informací na toto konto pouze u správných osob, propracovanější prohlášení ohledně azkabanských změn 

pouze na požádání, neboť je stále většina detailů v přípravě. Děkujeme za pochopení.) 

 

 

 

 



VII. DOVĚTEK (NONRPG) 

 

Jména, která vidíte u všech neautorizovaných článků, kteréžto se převážně zabývají 

neblahými událostmi ohledně azkabanské situace, jsou jména redaktorů, kteří tento výtisk 

vydávají bez vědomí „Vyšší moci“ (šéfredaktorů a vedení DV), na vlastní náklady a vlastní 

zodpovědnost. Skupinka redaktorů – skutečných žurnalistů, kteří dokážou získat pravdivé 

informace a chtějí je předat veřejnosti. Už žádná další cenzura! 

 

Všichni výše podepsaní autoři byli posléze ihned vyhozeni a zbaveni svých dosavadních 

postů. Dále jim byla zakázána (o to se zasloužilo vedení DV a samotné Ministerstvo kouzel) 

jakákoliv další a budoucí publikační činnost. Výjimku tvoří pouze Andrew Grey, o jehož 

článku bylo vedení DV obeznámeno, nicméně, se nechal strhnout vlnou nevole vůči cenzuře 

a Ministerstvu a vydal jej bez povinné redigce (proto je článek podobně útočný, ačkoliv jeho 

výpovědní hodnota je mnohem oficiálnější než u předchozích článků). Andrew Grey dostal 

blíže nespecifikovanou podmínku, tzn. že jeho články budou od nynějška procházet tou 

nejpřísnější kontrolou. Sám se však nechal slyšet, že to raději nebude psát vůbec, takže se i 

s jeho jménem pravděpodobně setkáváme naposledy… 

 

Za toto speciální číslo by se mohlo podepsat hned několik autorů a spolupracovníků (v 

rámci herních i neherních reálií a souhlasů), ale pro jejich bezpečí uvádíme pouze dvě jména, 

na která se můžete obracet v případě jakéhokoliv dotazu. Děkujeme za pochopení. 

 

Lena Madeira 

& Lucas A. Laurie. 
 


