Historie 20. a 21. století
Období 2. světové války
Druhá světová válka je považována za jeden z nejtragičtějších momentů existence stínu. Co
začalo zprvu jako mocenský konflikt mezi upíry německé državy nakonec přerostlo v ničivou
supernaturální válku. Využívajíce dlouhodobé nepozornosti Konkláve, odpadličtí upíří, známí
jako strigoi, zesílili daleko za předpokládané možnosti a državu silou ovládli. Následný
konflikt, pro lidstvo vedený ve jménu nacistické ideologie, byl ve skutečnosti skrytým bojem
proti zbylým princům Konkláve. Spojencem strigoi ovládnuté německé državy zpočátku byli
také vlkodlaci z teritorií tehdejšího SSSR. Lovci se, i přes snahu zachovat neutralitu, záhy
stali ve výsledku terčem obou znepřátelených stran. Celý stín tak upadnul do chaosu a
krveprolití. Ještě než byla Konkláve zcela rozprášena, obrátili se však strigoi s vidinou
blízkého vítězství i proti svým vlkodlačím spojencům. Právě tato chyba nakonec rozhodla o
výsledku celé války. Upíři spolu s vlkodlaky si po vítězství přerozdělili sféry vlivu v Evropě,
zatímco lovci obnovili svá postavení z předválečných let. Strigoi byli prakticky vyhlazeni.

Období studené války
Studená válka, pro lidstvo představující ideový konflikt západu s východem, byla především
odrazem postupné restaurace Konkláve. Mocenských bojů v ní a zároveň byť tichým, ale o to
tvrdším, bojem upírů s vlkodlaky o novou podobu světa. Jak konflikt utichá, oba druhy se
postupně stahují z vůdčích pozic zpět do anonymity.

Období roku 2012 (Úsvit času 2012)
V ruském městě Kesčenku byly odhaleny tajné armádní pokusy na supernaturálech. Upíři s
vlkodlaky společnými silami celý projekt likvidují a po několika dekádách přijímají události
jako vážné varování pro výraznější skrytí své přítomnosti.
Poprvé ve známé historii oba druhy v Evropě uzavírají křehký mír, iniciovaný hlavně
představiteli frakcí z rumunské državy pod vládou nového prince Uriela van Wrighta. I přes
veškeré zjevné komplikace s tím spojené se zástupci obou stran formálně zavazují tento mír
dodržovat.

Období roku 2013 (Úsvit času 2013)
V bulharském městě Athopolu se na neutrální půdě tvrdě střetnou lovci podporovaní
nadanými s upíry a vlkodlaky z rumunské državy, což vyústí až ve veřejné nepokoje. Chaos
však zároveň naštěstí příslušníkům stínu umožní zahladit všechny stopy. Následkem tohoto
konfliktu je posléze území Bulharska připojeno k rumunské državě.

Období mezi lety 2014 - 2015 (Stíny šera 2014 / 2015)
Na neutrální půdě západoukrajinského města Kuzněcovska dochází k narůstajícímu počtu
brutálních útoků na lidi i příslušníky stínu, zjevně nadpřirozeného původu. Situace se
postupně stává neudržitelnou a supernaturálové proto spolu s nadanými podnikají společnou
akci za účelem likvidace tvora, později známého jako Bestie z Kuzněcovska. Po úspěšném

skončení operace bylo odhaleno zapletení několika lidských výzkumných společností i
malých skupin supernaturálů v celé věci. Objevují se rovněž domněnky o spojitosti
s incidenty v Kesčenku a Athopolu. Na mnoha stranách dochází k důslednému vyšetřování a
jsou vynášeny tvrdé, mnohdy exemplární tresty.
Rumunská država získává v důsledku kontrolu nad Řeckem a Ukrajina se stává jakýmsi
neoficiálním nárazníkovým pásmem mezi upíry a vlkodlaky v Evropě, usnadňující
dodržování míru z roku 2012.

Období roku 2017 (Stíny šera 2017)
Dosud neutrální Estonsko se stává vlkodlačím teritoriem. Část konkláve, nejviditelněji
zastupovaná princem Delacroix z francouzské državy, však stále důrazněji vystupuje proti
přílišné vstřícnosti vůči vlkodlakům, prosazované především mocenskou klikou kolem princů
z anglické a rumunské državy.
V Pobaltí je lovci odhaleno spiknutí proti papeži vedené estonským biskupem G. L.
Grušasem. Vyšetřování přinese jednoznačné důkazy jeho viny, následnou exkomunikaci,
uvěznění se však vyhne útěkem.
Nestabilní situace regionu využívají eterálové Sidhe, kteří veřejně obviňují zbylé vnější světy
ze zmizení královny vílího dvora. Jedná se však jen o její vlastní mocenskou intriku, za niž se
sice sama trestu vyhne, ale prozrazení před supernaturály znamená značné zhoršení postavení
Sidhe. Především ve východní Evropě je dále zpřísněn dohled nad dodržováním řádu ze
strany eterálů a tresty za jeho porušování.

