PSANCI
V temných úkrytech mezi osadami se skrývají psanci, ti úplně nejhorší ze všech postavených
mimo zákon. Zatímco spořádaní obyvatelé bývají postaveni mimo zákon a vykázáni z osad
za porušení zákonů Úlu, psancům je vstup do osad zakázán od jejich narození, neboť náleží
ke skupinám, jež přímo hlásají a podporují porušování práva a pravidel.
Čtyři typy Psanců jsou v Úlu
Primus
velmi
rozšířené.
V některých jiných úlech jsou ale
titíž psanci velmi výjimeční.
Nejprve zde máme cizácké
Krysiany, odpadlíky, kteří touží
po utrpení jiných osadníků,
pořádají útoky na poklidné osady
a znesvěcují posvátná místa.
Fanatičtí přívrženci kultu Spásy
se sdružují a pořádají Spásné
výpravy, obviňují pokojné občany
z kacířství a upalují na hranici
každého, kdo se jim jen trochu
znelíbí.
Zvrácené bandy degenerovaných
a zmutovaných Špinavců číhají
v nejtemnějších průsmycích
a čekají na svou příležitost loupit
a rabovat.
Nejhorší je ovšem Vrchnost,
šlechtici z vrcholu Úlu, ozbrojení
a vybavení tak, že spíše
připomínají zabíjecí stroje než
lidi. Vrchnost navštěvuje nižší
patra, aby zde vykonala rituál,
jež ji pasuje o stupínek výše
mezi ostatními aristokratickými
snoby.
Psanci se musí spoléhat jen na
sebe a málokdo jim neposkytne
kritické informace či spojence,
bez nichž lze jen těžko v Podúlí
přežít. Psanci jsou nuceni bojovat
v nebezpečných přestřelkách
a zoufalých bitvách, aby ukořistli
nové zbraně, výbavu, ale i jídlo
pro své gangy a rodiny. Každá
porážka je posune kousek blíže
k hladovění a smrti. Slabé či
špatně vedené gangy nemohou
nikdy uspět. Podúlí je spolkne,
a jejich kosti se pouze připojí
ke kostem dalších tisíců, kteří
zde hledali nový život, ale nalezli
pouze smrt.

Krysianí náčelník Marus Gird, zobrazený se svým gangem Mstitelů ze stínů. Toužíce po pomstě
za smrt svých rodin, které vyvraždila vrchnost, Gird a jeho kumpáni vyhlásily ‚válku stínů‘ všem
obyvatelům vyšších pater. Mstitelé ze stínů začali své tažení několika snadnými vraždami
— masakrem několika bezbranných novousedlíků — než si troufli na ambicióznější kousky.
Během hrůzného tažení, které trvalo šest měsíců, gang putoval celým Podúlím, zabíjel na
počkání nejen osadníky z vyšších pater, ale i ze středních a nižších, krysiané plnili všechna
šílená přání svého náčelníka. Charakteristickým znakem, kterým Mstitelé ze stínů mrzačili těla
svých obětí, bylo useknutí levé ruky. Podle krysianí víry duše umírajícího člověka putuje levou
rukou a prsty na této ruce opouští tělo. Oddělením levé ruky v zápěstí je duši zabráněno vydat
se na cestu do ráje a duše je odsouzena k věčnému strádání v chladném světě živých. Některé
další gangy rychle přejaly Girdovy praktiky, aby jejich činy byly pokládány za další Girdovo
šílenství a hněv obyvatel a policejní hon byly soustředěny právě na Mstitele ze stínů. I to ale
přispělo k tomu, že se Gird se svým gangem staly legendou, která ještě dnes žije ve vyprávění
mnohých, ať v hrůze osadníků nebo troufalých řečech jiných krysianů.

