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Strážca Dalius po nezabudnuteľnom zážitku 
v Infernii žije striedavo doma na rodnom 

námestí a v Centúre, kam musí čoraz častejšie 
chodievať na misie a pomáhať Zemi. S božskými 

kameňmi, s prírodou i počasím sa niečo deje. 

Pociťujú to na vlastnej koži strážcovia aj ľudia z povrchu. 

Keď sa však stane niečo, čo opäť ohrozí Centúrum, musia sa 

strážcovia znova spojiť a nájsť riešenie. Daliho prítomnosť 

je nevyhnutná. Dozrel čas na rozhodnutie. Kde bude jeho 

domov? Môže viesť dvojitý život? Musí opustiť mamu, Patrika 

a Damiánu? Svoje váhanie sa snaží pred všetkými zatajiť, 

hoci ho trápi. Zároveň hľadá indície, ktoré by strážcom 

pomohli. Ich zistenia napokon vedú k prekvapujúcemu 

záveru: nepriateľ im je bližšie, ako sú si ochotní pripustiť. 

Prečo im oná bytosť skrížila cestu, musia zistiť sami aj 

za cenu ohrozenia vlastného života. Nepriateľ je aj inde. 

V Infernii kroky jej budúceho vládcu mieria k moci, ktorá 

prevyšuje silu kameňov Vita. Avšak všetko neprebehne tak, 

ako predpokladajú hrdinovia románu Strážca kameňa II.

 Rozhodnutia už dávno nie sú v rukách smrteľníkov...
 

Pripravujeme:
Strážca kameňa III – Vládca života a skazy
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