„ Mrzáka z tebe neudělá tělo, ale duše. A já vím nejlépe, o čem mluvím.“
Temlix Grom de Maior
„ Až potkáš kámen zelený, pozor na svou tvář....“
Skalleri
„ Nepřejte si vědět, jaký voják střeží hranice fantazie.“
Uljan Trix
„ Ten, kdo má kamenné srdce, ještě nemusí být zlý.“
Havran z kamene
„ Jestli jsi někdy, člověče, pomyslil na dopad svých činů, tak se nediv, že poslední čas nemíváš klidné
spaní.“
Skalweri
„ Každý máme na světě někoho, komu stojíme za to, aby se pro naši maličkost obětoval nebo
zesměšnil.“
Hadásek
„ Werian říkal, že setnutá hlava tiše pláče. Po týhle válce se teda nad bojištěm určitě ponese pořádnej
řev. A jestli tam bude ležet i moje hlava - ksakru ! Bude se chechtat, až praskne!“
Paladin
„ Žádný magický kámen nevrátí život mrtvému srdci.“
Yori
„ Až se zítra ráno probudíš, jasný bude váš den, my tu nebudem, už tu nebudem, zbyde tu po nás jen
smích.“
Artemis Maia Oxermon
„ Dokud zvon bije, není zničený. O srdci, človíčku, totéž se říci nedá.“
Bren Gandterdall
„ Přestaň se mi dívat do očí. Viděl bys tam jen stín.“
Adriana de Maior
„ Dokud jsem žil, neuvědomil jsem si, jak krásné je žít. Teprve nyní, když vás tu vidím kol ohně, chápu,
oč přicházím.“
Přízračný Butidek
„ Velikost jedince není dána jeho vzrůstem, ale jeho činy.“
Faust Merryschlag
„ Jdi za světlem svého života a dej pozor, aby tím světlem nebyla temnota tvé duše.“
O - Rin
„ Myslil jsem si, že tři kapky budou úplně stačit. Koho by napadlo, že dvě budou tak mnoho.
Rozhodopádně to však nic nemění na mé teorii.“
Torlin
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„ Kašlu na tvé tradice! Čert vem sousedské vztahy! A nevykládej mi nic o tom, jaký jsem býval!
Dostanu, co chci!“
Winheim
„ Samozřejmě musíme zachovat mír mezi národy. Ale proč bychom nemohli tomu míru vládnout.
Samozřejmě s vaší pomocí.“
Meliad
„ Ztichl pták, strom shořel v prach, pohasla čepelí jasná zář. Padl květ v padlých ruinách, na nebi skví se
smrti tvář...“
Walhar - legenda
„ Ach, tiše! Jen tiše! Tou šedivou mhou. Za svitu pochodní houstnoucí tmou mí kejklíři jdou. A pravdu
naleznou.“
Johanka z Arminoru
„ Had syčí po zemi. Že jsi pochopil, co tiše syčí vzduchem až ve chvíli, kdy ti na hrudi vykvetl krvavý
květ, je tvůj problém. A troufám si tvrdit, že poslední.“
Marka Wejki Mermiall
„ Dostaneš na prdel, ty hnído! Kdo to kdy slyšel? Okrást trpaslíka o jeho největší drahokam. Tobě se to
skoro povedlo. Jenže jen skoro!“
Daryla Awaron
„ Za řekou není pro elfy dobrá zem. Říkala jsi mi to stále. Již tenkrát jsem věděla, že se tam jednou
podívám.“
Aenn Vindleataeni
„ Je zvláštní, že někdo tak nedokonalý, jako je člověk, vidí na ostatních rasách tolik odlišného.“
Tex Xirmon
„ Hýbej se, loutko, loutko na provázku. Zrádná je ruka, co s tebou hýbá. Nutí tě dělat, co se ti hnusí.
Loutka dřevěná mluvit by chtěla, však vykročit musí. Za provázkem. Lala la la ..“
Arman
„ Zasypáváte mne květy, když zabiji netvora, však duše mnohých z vás jsou daleko odpornější než ty
netvoří.“
Meridor
„ Nezpívejte o lásce, protože ve vás umírá, nemluvte o štěstí, protože vámi se mění v žal,
nehonoste se smíchem, protože měníte ho v pláč a nutíte mne křičet, co jste vlastně zač!“
Richard Flavio Garolla
„ Nenajdeš na světě, nenajdeš nikoho, komu věřit mohl bys, jak sobě samému. Jedné jen jediné
důvěru můžeš dát. V chvíli té jen srdce tvé může tě oklamat.“
Skartarea
„ Nic neříkej. Jen se mi chvilku dívej do očí. Budu ti za to vděčný, co budu žít.“
Bard – Horn
„ Kdyby dnes srdce mé na prach shořelé přestalo bít, ty budeš v něm navždy. Budeš žít.“
Adarkar
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„ Tráva je zelená, kvítek červený, těžko je žíti muži bez ženy. Těžko je žíti, lehko umírati, lze dívat se
jen, jak den se v podvečeru krátí.“
Mokasín
„Do tváří se nám slunce směje, tvé srdce však již nezahřeje. Tak aspoň písnička dotkne se srdíčka
a tváře, která se vícekrát nezasměje. La lalala la la la lalala…“
Kvítek
„Nevím, co to znamená. Nevím, proč se to děje. Vím jen, že je to o nás dvou.“
Walerian
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