Blue rose
Hamblivá Jaellin zachraňuje Aldis
Kráľovná Jaellin sa narodila v pobrežnom mestečku Garnet, a vyrástla z nej hamblivá
študentka [akademic noble]. Podobne ako iní, aj ona očakávala, že trón pripadne Sayvinovi, synovi
predošlého vládcu kráľa Haylina.
Po jej zvolení sa rada [nóblov] rozhodla, že bude viac užitočná ako [lokálna nóbl], než
[noble] cestovateľka, pretože bola viac doma medzi knihami a starými budovami, než na chrbte
koňa kdesi uprostred divočiny.
Prvé mesiace svojho panovania zostávala hamblivá a rezervovaná, Málo sa ukazovala na
verejnosti, no časom si začínala veriť čoraz viac. Pre jej spojenie s akademickým svetom (Royall
colledge) si rozumela s rôznymi učencami a tiež získala dôveru „vládcových najlepších“.
Asi tri roky dozadu opäť zaútočil Jarek, Lich king zo severu na Aldis, tentokrát rôznymi
úskokmi. Sayvin zradil Aldis a nepriamo mu pomohol s útokom. Jaellin a niekoľko „najlepších“
podnikli útok na srdce Kernu, vďaka tieňovej bráne, ukrytej pod hradom. K boju sa pridali aj ďalší
rebeli v Kerne a na konci prišiel na pomoc aj tajomný tvoj „zlatý jeleň“, ktorý na ich stranu pridal
obrovskú magickú silu.
Kráľovná sa vrátila z Kernu aj s niekoľkými rebelmi a Vata-shanským vodcom Kelyranom.
Ten jej padol do oka a veľmi rýchlo nasledovala svadba. Tieňová brána bola potom zničená, aby z
Kernu nemohla prísť nejaká odplata do srdca Aldisu. Pomaly sa opäť začala obnova krajiny a
Jaellin bola oslavovaná ako hrdinka.
Behom posledných dvoch rokov sa ale začali diať v Kerne divné veci. Sedem najmocnejších
Jarekových žiakov a bývalých služobníkov sa podelilo o moc a temná sila začala opäť naberať na
sile. A všetkých spája jedna nebezpečná myšlienka: Kráľovstvo Modrej Ruže na kolenách by bolo
pre nich najväčším potešením, najväčšou odmenou…
A kráľovniny politický nepriatelia sa začali pýtať:
• Ako to, že kráľovná vedela o tieňovej bráne pod palácom? Nemala byť zničená?
• Prečo povolila štúdium „sorcery“ v Aldise?
• Prečo sa vydala za temného Vatu, ktorý s ňu prišiel z Kernu?
• Je pravda, že Jarek preklial kráľovnú aj Aldis, ako posledné, čo vyriekol?
• Prečo krajina akceptuje toľko prisťahovalcov z Kernu, keď každý z nich môže byť
skorumpovaný, ale špión...

