Seznam pojmenovaných postav
B
Frakce: Lovci
Stav: Obsazeno - Elendil
Lidé:
Pro lidskou část světa neexistuje, neboť jeho vizáž a poslání se s životem mezi nimi neslučují.
Stín:
Mlčenlivý lovec římské kapituly, nápadný především nepřehlédnutelnou dýchací maskou, který slouží
jako vykonavatel rozsudků smrti vynesených radou kardinálů ve Vatikánu. Zodpovídá se jen jí,
svatému otci a samotnému Bohu. I mezi ostatními lovci na něj mnozí hledí s pohrdáním a ironií osudu
možná právě od nich pochází přezdívka, jíž jej ve stínu dnes mnozí zvou - Kat. Je jako stroj,
nemilosrdný a mrazivě efektivní.

Cyprián Malina
Frakce: Lovci
Stav: Obsazeno - Tellsek
Doprovod (3/3): Krtek, Wrait, Fünke
Lidé:
Vysvěcený kněz, známý dnes však především coby odborník v oblasti restaurací kostelů a varhan. Za
svoji restaurátorskou činnost přitom nepřijímá honoráře, neboť je přesvědčen, že vykonává dílo boží.
Stín:
Bývalý člen vídeňské kapituly, známý především pro svůj významný podíl na vyšetřování celé řady
zločinů ve stínu. Na základě získaných zkušeností i dosažených výsledků byl později také ustanoven
vrchním vyšetřovatelem kapituly v Římě. Povinnosti úřadu jej zavedly až do těch nejzapadlejších
koutů světa a zodpovídá se přímo radě kardinálů ve Vatikánu.

Elisabeth Maeve O'Hara
Frakce: Upíři
Stav: Obsazeno - Katy
Lidé:
Irská majitelka jazzového baru Roheline leprechaun v estonském Tartu. Má poměrně úzké vazby na
policii a tak jako jsou její příslušníci poměrně častými hosty v baru paní O´Hara, podílí se zase ona
coby civilní konzultant na nejednom vyšetřování. To z ní mimo jiné dělá jednu z nejinformovanějších
osob ve městě, které neproklouzne ani myš.

Stín:
Elisabeth měla svůj významný podíl na konsolidaci moci v rukou Zacharyho Lucase poté, co se ujal
vlády nad Estonskem. Přestože zde původně plnila pouze vůli konkláve, po skončení mise zde setrvala
a vybrala si za svůj nový domov město Tartu. I nadále má velice blízko k vlkodlačímu vůdci, s nímž ji
pojí poměrně napjaté osobní pouto. Ve stínu představuje jednu z nejvlivnějších osob na území
vlkodlačího teritoria.

Lukas McIlroy
Frakce: Lovci
Stav: Obsazeno - Goldy
Lidé:
Pro veřejnost prakticky neznámý člověk, avšak mezi amatérskými i profesionálními cestovateli má
jeho jméno zvuk. Platí za protřelého světoběžníka a autora mnoha deníků z výprav po celém světě.
Stín:
Lukas McIlroy je členem Kolegia, které mnozí evropští lovci považují za organizaci renegátů a
odbojných protestantů působících v rámci USA. Před několika lety však Spojené státy opustil a od té
doby působí ve starém světě, kde se snaží držet mimo hledáček Vatikánu. Snaží se „prostě dělat svoji
práci“, aniž by zároveň zavdával příčinu k dalšímu rozdmychávání vnitřních sporů řádu. Druhá část
tohoto záměru se však nedaří zdaleka tak dobře, jako ta první.

Markus von Raven
Frakce: Upíři
Stav: Obsazeno - Bonhart
Doprovod (1/3): Mrtváfretka
Lidé:
Především ve východní Evropě i přes své mládí známý a respektovaný rumunský velvyslanec,
původem z Anglie. V rámci diplomatického sboru zastupuje zájmy ministerstva kultury ve věcech
ochrany národního dědictví. Coby bohatý a poněkud výstřední člověk je rovněž sám velkým
sběratelem umění. Nechybí při žádné významné oficiální příležitosti a spekuluje se, že jeho skutečný
vliv sahá až do vysoké politiky. Bulvární media jej několikrát nařkla z podílu na organizovaném
zločinu, ale žádné podezření se nikdy nepotvrdilo. Veřejně udržuje přátelské vztahy s rodinou dalšího
angličana, dnes úspěšného rumunského magnáta, Uriela van Wrighta. Do povědomí veřejnosti se
zapsal i coby humanista založením nadace Křídla naděje, která pečuje o sirotky a děti bez domova v
zemích východní Evropy.
Stín:
Harpyje rumunského prince Uriela van Wrighta a faktický správce državy v posledních letech. Pyšný,
chladnokrevný upír, symbolizující ve východní Evropě železnou ruku řádu. Je známý jako
charismatický manipulátor a také pro hluboké znalosti černé magie, dalece prý přesahující známé
možnosti stínu. Centrem jeho moci je rumunský zámek Gheara v pohoří Retezat. Za hranicemi državy
má přitom i v řadách vlastního druhu mnoho nepřátel, shromážděných především kolem
francouzského prince Damiena Delacroix, který usiluje o oslabení rumunského vlivu.

Zachary Lucas
Frakce: Vlkodlaci
Stav: Obsazeno - Kuro
Doprovod (3/3): Darak, Temu, Hakeshiro
Lidé:
Mladý dědic slibně se rozrůstajícího amerického obchodního impéria Ambrosia, vystavěného
především na globálním úspěchu energetických nápojů značky Chosen - One. Po jejich uvedení na trh
zaznamenala společnost během několika měsíců takřka raketový vzestup, ale samotný Lucas ani teď,
po smrti svého otce Jeremyho, na veřejnosti prakticky nevystupuje. Své soukromí si pečlivě střeží a i
v mediích jej povětšinou reprezentují jeho zástupci. V mediích naposledy probleskla zpráva, že hlavní
sídlo své firmy přesunul do města Tartu v Estonsku.
Stín:
Po smrti Jeremyho Lucase nový vůdce až donedávna nepříliš známé smečky Vyvolených z USA. Jeho
rostoucí vliv má i zde kupodivu stejné kořeny, tedy popularitu značky Chosen - One. Ve stínu se jí
však především mezi mladými začalo přezdívat Euforium. Přesné složení zná dost možná jen samotný
Lucas, ale je jisté, že se jedná o mistrovský výtvor alchymie. Na rozdíl od lidí, u jedinců s pokrevním
nadáním pro magii Euforium totiž navíc vyvolává stavy bezstarostnosti a povznesení. Přitom je
relativně levné, veřejně dostupné, a ačkoliv se po odeznění účinku mohou projevovat krátkodobé
abstinenční příznaky, nevzniká na něm závislost. Ve stínu Lucas osobně vystupuje jen zřídka a vždy je
pak obklopen čistě vlkodlaky svojí smečky. Byl jedním z ústředních aktérů boje o moc nad vlkodlačím
teritoriem v Estonsku, z něhož vzešel jako vítěz. Tím se téměř ze dne na den stal významným
politickým hráčem stínu v Evropě.

