Почнімо з темної конячки...
Либонь, це найнебезпечніший претендент —
за спиною хлопчини нависла тінь
великого Духа Остали. Чи можна взагалі
розглядати цього ключника
як самостійного гравця? Якщо він переможе,
на трон Часу в подобі свого наступника,
Фешіара Діамана Драгоція, зійде Астрагор.
Та все ж спробуймо дати
цьому хлопцеві шанс.

Феш

гоцій
а
р
Д

Ключ:
Часовий ступінь:
Місце навчання:
Крила:
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Срібний
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Зміулан; Школа
темночасу, 10-те коло
чорні зі сріблом
Астрагор

лопець має вищий часовий ступінь. У шкільних змаганнях посів друге місце, хоча міг би й перше — побився з переможцем,
за що його й вигнали зі Школи темночасу, навіть попри заступництво Астаріуса й старшого Лазарева.
У результаті Біла Королева таки віддала йому Срібний Ключ із двох
беззаперечних причин: по-перше, вона симпатизує йому як утікачеві від
Астрагора і, по-друге, як мені особисто здається, через далекоглядність.
Щось-таки вона знає, ця хитра Лісса, щось бачила в майбутньому, але не
бажає розповідати подробиці.
Сам же Феш має не найліпшу репутацію: улюблений племінник Астрагора, змалку був його учнем та ще й рано призначений старшим. Наступний у перевтіленні великого Духа Остали, фатальне майбутнє, невтішна
доля. Для Зодчого Кола це не кандидатура, а радше ймовірний ворог, і то
вельми серйозний. Небезпечно підпускати його так близько, навіть не слід
було б включати до Часового Кола... Втім, я звик довіряти Білій Королеві.
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Зі слів моєї людини в Зміулані вимальовується ось який портрет Феша
Драгоція: гордовитий, мстивий, пихатий, егоїст і часто забіяка. І водночас
кмітливий, талановитий, винахідливий і допитливий, схильний до дружби, співчуття, волелюбний. Намагався
втекти кілька разів... Востаннє, коли
він таки зміг дістатися до Астрограда,
одразу ж став учнем самого Астаріуса, кхм-кхм... Певна річ, той провів із
ним роз’яснювальну розмову, проте
хлопчина й далі захоплюється своїм
дядьком, щоправда, в нього чимраз
більше виникає запитань. Атож, ще
може все змінитися...
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