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Příběhy otroků z Goldovy díry 

Teď už jsem starý a nejsem stejný jako kdysi. Myslím, že je čas, aby se celý server 

dozvěděl, co se opravdu stalo. Nevím zda se k vám dostane tento dopis.  

Začalo to v zemi daleko na východě, v zemi, která v dnešním světě je téměř opuštěna 

a vedena k zapomnění. Je to země Anxiliath, široko daleko proslulý stát. Stát míru a 

blahobytu. Byl to střed všeho obchodu a vědění serveru, hráčská aktivita zde však 

začala upadat. A tak nezbylo nic víc, než pokusit se kontaktovat nové hráče, obývající 

země více na západ.  

Vydal jsem se na cestu, usadil jsem se na druhém břehu honosného chrámu hráče 

FXRpowered. Tehdy ještě ve státě Eraxus. Tam panoval hráč jménem Radnaty_. 

Dnům hojnosti a pokory nebylo dáno trvat věčně. Dny byli stále nevlídnější a nastaly 

bezesné noci. Radnatyho láska ke claimování území, nesmyslnému plánování a 

nedokončování staveb přešla ve zběsilost. Začala v něm klíčit nemoc. Duševní 

nemoc. Když se nemoc rozvine, přijde neštěstí. Radnatyho syndrom je dnes již 

všeobecně známá psychická porucha. Jeho temná a nebezpečná vášeň vedla, až 

k revoluci. A tak vznikl nový stát Erland. Tento stát se začal rychle rozrůstat. Ale nic 

netrvá věčně. Byli jsme ztraceni, neměli jsme finance na rozvoj nového státu a jeho 

města. Státní konto zelo prázdnotou. Mladí členové státu museli vzít jakoukoliv práci 

v jiných státech, aby vydělali těch několik málo diamantů.  

A pak se objevil on, zjevil se jako blesk z čistého nebe. Do dnešních dní nevíme, zda 

to byl člověk nebo kráva. Byl to mocný vládce státu Etaven, největšího a nejmocnější 

státu na serveru. Samotný Gold_Cake. Kdo je vlastně tenhle Gold? Mluvil jsem s ním 

asi hodinu a ani jednou jsem nedostal přímou odpověď. Později nám řekl, že před 

dlouhou dobou objevil něco mimořádného. Nikdy však neřekl co. Nabídl nám dobře 

placenou práci, 64 dia blocků na hráče. Jedná se o vykopání díry. Ujišťoval nás, že se 

není čeho bát. Vše bude do několika dní vykopané a my dostaneme zaplaceno. 

Rozkaz zněl takto: zaujmout pozici v díře, zajistit si potřebné vybavení a pustit se do 

kopání.  

Všechno požadované vybavení bylo do rána připraveno. Za úsvitu 10. října jsme 

vyrazili na severozápad, do nejzazší části nám známého světa. Možnost přepravy po 

železnici nebyla, takže jsme vyrazili po vlastní ose. Vzali jsme si 12stacků chleba, 

všechny naše prázdné shulkery a dokonce i postele. Také několik shulkerů 

s raketkami, plynovou masku a další širokou škálu těžebních prostředků. 

Dorazili jsme na místo a usadili se. Všichni byli nadšení. Takovou příležitost 

nedostáváme každý den. Ještě ten večer jsme se nachystali k první návštěvě díry. 

Uvidíme, co zde vykopali naši předchůdci. Nikdo z nás neví, co se s nimi stalo, ale 

nikdo nikdy je na serveru prý už neviděl. Vše nám došlo až později, když jsme v díře 

objevili spoustu kostí. Rozhodně jim nebylo zaplaceno. Na vlastní oči jsem spatřil tu 

díru. Začínali jsme pochybovat. Pohřbí nás tu. Prosit Admin team o svobodu je 

zbytečné. Všichni jsou už v moci Golda. Nakonec jsme se uklidnili. Není důvod 

k panice. Dali jsme se do práce. 
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Strašně rychle se stmívá. Naše svítilny nejsou k ničemu. Nedokážou osvítit díru pod 

námi ani na deset blocků. Dochází nám jídlo. Povrch díry je pokrytý puklinami a 

zlomy. Některé oblasti nemůžeme bez křídel ani začít těžit.   

Asi před dvěma týdny jsem se dozvěděl o zvýšeném výskytu Diamantů. Možná se již i 

jinde našli takové ložiska. Ale asi jen zde probíhá tato těžba. Kopali jsme zde celý 

týden. Museli jsme však použít silné Netheritové krumpáče, abychom oddělili 

poslední stony od Bedrocku. 

Extrahujeme lávu, která se v díře nachází. Díra však obsahuje velmi málo vzácných 

rud, a když nějaká najdeme tak je musíme odevzdat. Vzácné rudy postupně zaplňují 

Goldem připravené truhly. Byli jsme přikování bez možnosti návratu. Jsme jeho 

otroci. Budeme tu muset pracovat do konce našich životů. 

21. října jsme vyslali volání o pomoc. Ostatní přihlížející hráči, kteří nás sledují na 

dynmapě, nás stále ujišťují, že všechno to dělání velké díry do země slouží jen jako 

zástěrka pro ovládnutí světa. Chce snad narušit litosférické desky Minelandu nebo se 

snad chce prokopat do zemského jádra? Každých 15 minut musíme chodit měnit 

krumpáče. Mám z toho špatný pocit. 

Hráči co zde se mnou začínali kopat, již zemřeli. Neopustil jsem je. Nemohl jsem pro 

ně nic udělat. Docházel nám čas. Kopali jsme do zničení těla i ducha. Jeho díra je již 

vykopaná ze 3/4. 

Stále jsem tady v Goldově díře. Má služba není u konce, ale vzhledem k rychlosti 

Minelanské pošty je vysoce pravděpodobné, že můj dopis dostanete teprve, až se 

vrátím domů. Tedy pokud se ještě někdy vrátím. Už tři měsíce jsem neviděl nic jiného 

než tu díru v zemi. Nemáme povoleno chodit ven a nic vám říkat. Zdá se, že jsme jen 

takové malé loutky v Goldově hře. Je zřejmé, že se jedné o tajnou zkušební oblast. 

Nejspíš tu probíhají tajné pokusy na vesničanech. Většina z nás si myslí, že se tu 

bude provádět jistá mutace vesničanů a krav. Určitě hodlá ovládnout celý svět. 


