Draci ve čtvrtém věku

Na začátku čtvrtého věku, kdy elfové opouštěli Středozemi, nezbylo už mnoho těch, kdo by
pamatovali války a boje s draky. Tato stvoření byla všude krom severu jen mýtem.
Když draci před řadou let vyhnali ze šedých hor trpaslíky, skřeti využili příležitosti a zabrali většinu
jeskyní pro sebe. Tyto temné časy na severu trvali až do pádu Saurona Mordorského na konci třetího
věku. Tehdy skřeti zmizeli, neboť strach z hněvu svobodných národů a ztráta ochranné ruky je natolik
děsili, že se rozprchli a zahrabali se do svých nejhlubších nor v Mlžných horách, nebo zmateně prchali
na sever či východ a nikdo je již víc nespatřil.
Ne tak draci, ti pochází z dob, kdy Sauron sám byl pouhým pobočníkem a tak jej nikdy nevnímali jako
svého pána. Draci teď byli volni a řídili se jen svým černým srdcem, do kterého bylo zlo vloženo již od
počátku. Obývali nehostinná místa severu, kam nevstoupil žádný člověk ani trpaslík. Alespoň tak
tomu bylo po tři věky trvání světa. Avšak nyní se najdou tací, kteří touží objevit nové, neprozkoumané
oblasti a vyráží na výpravy do Severní spouště. Z počátku je tam čekal jen sníh a mráz. Ale časem
začali tito dobrodruhové přinášet historky a bílých medvědech zabijácích, o podivných rostlinách a
nakonec i o dracích. První, kdo po staletích spatřil ledového draka, byl trpaslík Dogret. Když se však
vrátil s početnou družinou, draka již nenalezl. Jeho příběh ovšem zažehl dlouho spící plamen v mnoha
dalších trpaslících a k nim se přidali i další z jiných národů. Vyráželi na sever a hledali draky. Mnozí se
nevrátili a mnozí přišli o rozum.
Ale nakonec když už naděje na nalezení draků skomírala, vrátila se výprava trpaslíků, s hlavou
ledového draka. Několik jich padlo a ostatní byli ranění, ale přesto byla tato událost velmi
oslavována. V následujících pěti letech následovala řada úspěšných výprav a prokazatelně bylo
zabito 15 draků. Vždy se však jednalo o menší, plazivé ledové draky. Ani jeden létající či ohnivý drak
nebyl nalezen, nebo se zprávy o tom nevrátily.
A stejně náhle jako byli draci objeveni, zmizeli. Od roku 12 čt.v. nebyl objeven již žádný a zájem
dobrodruhů postupně opadl. Blízké severní pláně jsou tak nyní opuštěné. Zda byli draci vybiti nebo
odešli hlouběji na sever je nejisté. Možná jen dřímají pod horami, aby se opět nečekaně objevili.

