e vzduchu bylo tolik kouře, že skoro nebylo vidět nebe.
Kdykoli ho vymetl silný vítr, rychle ho nahradil nový,
z dalšího vypleněného městečka nebo lesního požáru.
Během dne vypadalo slunce jako slabá lucerna zářící přes hnědé
prostěradlo. Zahlédnout v noci hvězdu začalo být tak vzácné jako
zahlédnout meteor.
Pohádkový svět zažil v poslední době mnoho zlého, ale takovéhle to ještě nebylo. Poprvé v historii se zdálo, že navždycky šťastný konec už nikdy znova nenastane.
Během jedné jediné noci napadla Zlá západní čarodějnice
a její armáda Mžikalů Krásné království a Území trotů. Své

létající opice vyslala terorizovat Říši elfů a Rohové království.
Srdcová královna poslala své vojáky-karty do Středového království a pak dál do Východního. Piráti kapitána Háka otrávili Zátoku mořských panen, takže mořské panny musely uprchnout
dál do oceánu. Lebka a hnáty, létající koráb kapitána Háka, zaútočil na Říši víl. Když byl palác v troskách, vrhl se kapitán na
Severní království.
Vojáci a obyvatelé všech království, kteří se předtím spojili
a zahnali Grande Armée, neměli proti těmhle útočníkům šanci.
Jejich domovy a městečka vyplenili a vypálili do základů. Statky
a stáje přepadli, dobytek a koně ukradli.
Pokud šlo o víly, předpokládalo se, že jsou buď všechny mrtvé, nebo se skrývají. Králové a královny přišli o trůny a jejich domovy byly v rozvalinách. Lesy postupně hořely jeden po druhém, zvířatům a prchajícím lidem zbývalo stále méně míst, kde
by se ukryli.
Včerejší království, říše a území přestala existovat. Celý pohádkový svět se stal jedním velkým impériem, kterému vládl
neblaze proslulý Maskovaný muž a jeho nová Literární armáda.
Civilisty – elfy, trolly, skřety i lidi z celého pohádkového světa – nahnali do Severního království a vecpali do Labutího jezera, hned vedle těžce poškozeného Severního paláce. Literární
armáda jezero vysušila, takže z hlubokého blátivého kráteru
vzniklo perfektní vězení. Než bylo jezero plné, slunce už začínalo zapadat. Literární vojáci ukázali svým zajatcům na velký
balkon paláce.
Otevřely se dveře a objevil se Maskovaný muž. Celou tvář mu
zakrývala maska z diamantů a rubínů, ve které byly jen dvě štěrbiny pro oči. Místo otrhaných cárů na sobě měl dobře ušitý oblek
a dlouhý černý plášť s vysokým límcem, který se mu zlověstně tyčil až nad hlavu.
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