Dargen,
Obyčejný sirotek z pochybných ulic Divinity´s Reach, který utekl do Shaemoorských lesů, kde se ho ujal zkušený
lovec jménem Block.
Ten ho zasvětil do tajů lovu a boje s mečem. Ale tehdy 15-ti letému Dargenovi to nestačilo, chtěl poznat víc, atak se
rozhodl prozkoumat každý kout Tyrie.
Jeho cesta začíná v Krytě, konkrétně na území zvaném Queensdale. Zde od svého mistra dostává orla, jež se mu
později stane skvělým společníkem.
Postupem času se dostane do Lion´s Arch. Tou dobou, už jako obávaný lovec ověnčen skalpy svých nepřátel, se
dovídá o dobrodruhovi zvaném Francis Magellan, který se vydal hledat poklad Dragon Grawla a už se nevrátil.
Atak se vydává po jeho stopách, aby odhalil tajemství pokladu. Cesta ho zavede až do Frostgorge Sound, konkrétně
do Arudon Vale – do Grawlích jeskyní.
U vchodu do jeskyní se mu do cesty připletou grawlové, po jejich překonání, objevuje na zemi část Francisova
deníku:
„Strop je nestabilní. Především mezi skalami a padajícími krápníky, je to zázrak, že jsem se dostal tak daleko. Ale
pokud najdu poklad Dragon Grawla, bude to stát za to.
Je to se mnou špatné. Nejspíše zemřu, ale i přesto doufám, že až někdo najde tento deník bude pět ódy o mě –
Francisi Magellanovi.“
Díky deníku překonal Dargen nebezpečnou římsu s hroutícím se stropem. Porazil grawlí strážce a postupuje dále
k bráně, kde nachází další část deníku:
„Teď už chápu proč se grawlové chovají tak podivně – nejsou tu sami. Ale mnou to nebude…
Vypadá to, že ta brána nemá držet vetřelce dál od pokladu, ale někoho nebo něco uvnitř –Francis Magellan.“
Po překonání brány je spatřil Oozy…, ale to ještě netušil co přijde. Nenápadně se přesunul na druhý konec jeskyně,
kde nalezl další část deníku:
„Jediná cesta vede vpřed. Ooze je obrovská, mohl bych kolem ní proklouznout. Modlím se, aby to nebyla má poslední
hodina – Francis Magellan“
Dargen zvedl hlavu, vtom ji uviděl, obrovskou třpytivou truhlu s pokladem, spousty zlata kolem a kusy ledu rozeseté
okolo a také něco neurčitého, něco beztvarého. Splývalo to s okolím, vtom mu to došlo, Francisovy zápisky – Ooze,
byla tak obrovská. Tu sám určitě neporazí, atak vyslal svého věrného společníka orla aby oozu zaměstnal.
Zatím co Latté znepříjemňoval ooze život, Dargen vyšplhal na ledový sloup a zaryl meč hluboko do ledu vysícího ze
stropu jeskyně. Ozvalo se hlasité „křup“ a ocel povolila.
Dargen zaklel. Najednou se led uvolnil a zavalil oozu, ta se rozprskla po celé jeskyni.
Cesta k pokladu byla volná… konečně. To co předtím vypadalo jako kusy ledu, led nebyl, byly to zbraně.
Zbraně požehnané Jormagovou mocí.
Po návratu do LA už žádnou další výpravu nepodnikl. Přešel k ležérnímu stylu života a celé dny tráví v Crown´s Nest
Tavern, kde vypráví příběh Francise Magellana. Nebo chvástáním se na akcích své guildy. Toť život Dargenův, budiž
mu země pohodlná…

