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Pozdvižení v Rubanicích
[Jacob z Rugornu]

"Brrr, to je ale frišno. Mám ouplnì

vomrzlou hubu", mocnì kleje zimou zfialovìlými

ústy elf Herbert pøi vstupu do hospody U hrocha a

neurvale si oprašuje sníh z kožešinového kabátce.

Píše se ponovorok roku 1031 a na Liscannor letos

udeøily opravdu kruté mrazy. "Vítej Herby, dáš si

pívo?", otáèí se za svou prací hostinský Jeremiáš a

oprašuje pøíchozímu utìrákem místo na stole. "Blé,

ty svoje smradlavý patoky si nech pro prasata,

hobite, já piju dycánek enom vodu", huláká po

barbarsku elf kouzelník a svoje øvaní doprovází

pitvornými oblièeji. "Páni dobrý, já sem votec. Já

sem vopravdickej votec, jako sem si dycky pøál v

tajnejch votrockejch snech tam dóle na jihu", vesele

jeèí na celé kolo už mírnì podnapilý šermíø Corey

Kall, jenž jest, jak známo, obbdivovatel velbloudù.

Druhové se veselí spolu s Coreyem, protože je

koneènì zase jednou poøádná pøíležitost k napití, a

na dùkaz své radosti nad novým liscannorským

pøírùstkem si všichni pøihýbají. "Helejte, chlapi,

nepijte tolik, já vás znám, vy se mi tu podnapijete a

roztøískáte mi logál", strachuje se pan Èipera u pípy

a pokraèuje: "Hlavnì je tøeba porád v koutku toho

svýho vochmelenýho rozumu mì� na pamìti jedno.

Ta hospoda nejni porád moje, ale je v majetku

Rugornskejch, to víte, a Ušatec, dyž se rozèílí, to pak

lítaj i blesky". "I když nemá èarouný schopnosti?",

ptá se nevìøícnì Erlanth Linfalas, nejmocnìjší

kouzelník Nurnské družiny. "I když nemá èarouný

schopnosti", odpovídá z polospánku nevraživì kroll

Jacob. "Tak poïté k nám, Yullien nám navaøí, já

pøitáhnu sudy, mùžeme se zpít do libosti, vono tam

stejnì néjni co rozbít a bude sranda", jásá Corey,

kdysi Achmed, a tancuje na stole až žejdlíky

nadskakují. "Hele, chlapi, když ste mì už probudili

tim svym vejskáním", protírá si zarudlé oèi

rugornský bojovník, "Mám na vás takovou prosbu".

"A vo co de?", táže se zvìdavì Páin z Nórienu a

hladí svou dvoubøitou sekeru z kalené oceli. "Nó,

víte, òák nechci, abyste si mysleli, že sem doma

jako pod pantoflem a že mi rozkazuje ženská, tak to

teda né", rozmachuje rukama kroll a vylévá své

kamenné srdce: "To už malýmu Eriadannovi, an je

mym synem s Rollandou, už je dva a pùl roku a já

sem si ho eštì poøádnì ani neužil. A ženská už taky

vobèas poøádnì skuhrá, když táhnu do boje. Dycky

mi øiká: 'Ty chlape hroznej, na to tì užije, vandrovat

po svìtì a ží� jako to zvíøe. Na to seš už kapánek

starej, nejèko by ses mìl usadit, jako tøeba ten

Drsoul, bejt pìknì doma s rodinou a pìstovat tøeba

fazole nebo vokovávat konì', a já tak vo tom

pøemejšlim a øikám si, že to starý poctivý

váleènický øemeslo povìsim na nìjakej èas na

høebík". "A co teda chcéš", huhlá elf Herbert a s

odporným mlaskáním chlemstá další sklenici vody.

"Tak já vám to øeknu rounì, jako že sem rounej

chlap. Jedeme s rodinou na venkov, do Naglinu.

Neøikám, že to byl muj nápad, ale tak to je. Chci

nechat malýho Eriadanna èuchnout k železu, aby

vod mala vìdìl, jak správná vocel smrdí a byl proti

ní vodolnej. Když nebude váleèníkem, stane se

aspoò kováøem. A já po vás chci, abyste mì

doprovodili", promlová vážnì kroll z Rugornu a

mmezzi øeèí upíjí koøalku z plechové èíšky. "Jó, v

Naglinu sou prej nejlepší kováøi Gwendarronu",

oznamuje všem Rolld z Erinu, který to kdysi slyšel

od bratra. "Jó, my s tebou rádi pojedem, aspoò

zmìníme povìtøí", pokyvuje hlavou Rviz. "Kuš,
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Hnis, Èágdanovi tady dobøe. Doma teplo, Lièong

vaøi pokrm chutny, venku zima strašna, hlad v

bruchu a viš kolik lidi smrti chladnou zajit muže?",

nesouhlasí opatrnì Èagdan ze Zajsanu, Abakanùv

syn. Vìtšina družiny však souhlasí a Jacob jde do

vánice shánìt sanì a potah. "A teï se de ke Kallùm",

juchá Rolld, žádostiv dalšího pití. "K jakejm

vejkalùm?", zdvihá oboèí nórienský trpaslík.

"Tsss...", syèí jedovatì Corey Kall a šílenì se šklebí.

"Nazdárek, Sarime, nikdo tu néjni",

vzdychá smutnì hostinský Jeremiáš, sedíc na stole a

klátíc utrápenì nohama. "Sem mìl problém",

oznamuje lesní druid Sarim a oprašuje si z nové

kožešinové èapky znaènou návìj snìhu, "Pìšina z

Liscannorskýho lesa je beznadìjnì zavátá a tak sem

musel vodhazovat lopatou". "Všichni sou u Kallù a

asi se pojede do Naglinu. Jacob vláèí rodinu na

vejlet", bruèí si spíše pro sebe Jeremy. "A

kakraholte. To abych se zase vracel tou slotou domu.

Mušim si sbalit tlumok, vzí� hùl a do foroty zeøezat

Synka, aby mi tady nezvlèil".

Pøed stavením Rugornských hlasitì

zaržálo spøežení dvou koní a sanì se zastavily. "Hej,

ženo, zaèni nakládat batožiny", volá z kozlíku ušatý

kroll zabalený do chlupatých kožešin a pokrývek a

pozoruje nìkolik družiníkù, kteøí se ještì na poslední

chvíli vydávají do Nurnu nakoupit zásoby, snìžnice

a teplé prádlo. Asi tuší, že se bude dobøe hodit. V

Kallovì domì to burácí zpìvem a smíchem a tu a

tam nìkdo vypadne z okna a zaboøí se do chladivých

snìhových duchen. Nurnská družina se pomalu

pøipravuje na nadcházející cestu.

"Stejnì vám povim, ten Liscannor se ale

pìknì rozrùstá", libuje si starosta Rolld Erinský,

který je na svou práci opravdu právem pyšný, když

známé liscannorské kopce zmizely z dohledu. "No

jó, je tu vopravdu živìjc než dycky bejvávalo", praví

rozvážnì Corey Kall, "Dyk si to vemte, v èervenci si

tudle starosta pøived tu hospodskou holku, nó, tu

Gréttu a pojal jí, myslim tim za ženu, nó a pak se

támdle Èagdanovi z køivý vìže, co má jako za cho�

tu modrovokou Lièong, narodil capart Šajsan. A aby

toho nebylo málo, nakonec sem tomu nasadil korunu

já, když sme s Yullien povili tu naší dcerku". "Tak to

seš, Coreyi, vlastnì korunovanej", uvažuje nahlas

kroll Rviz a úchylnì se køení. "Tsss...", syèí jedovatì

dotèený velbloudojezdec. Cesta ubíhá, vzhledem k

tøeskutým mrazùm, vcelku pøíjemnì.

Po nìkolika dnech jízdy na saních se

pøed zraky Nurnské družiny koneènì zjevuje mìsto

Naglin, cíl výpravy. Je obehnáno vysokou palisádou

z borových klád a z tu a tam vyèuhujících

doškových støech stoupá k obloze dým páleného

uhlí. "Hej, vodevøte zmrzlejm poutníkùm", buší na

zavøenou mìstskou bránu elf Herbert a mne si

zkøehlé dlanì. Nic se nedìje a brána zùstává

zavøená. Je nìco málo po poledni, Nurnští mají hlad

a žízeò a zebou je nohy. "Mì snaï z toho trefí šlak",

høímá dopálený Herbert, stojíc zeširoka rozkroèmo

a majíc ruce v bok. V bránì cosi zarachotilo a po

menší prodlevì vyhlíží malá tlustá umaštìná hlava.

"Co jé?!". "No, no. Co by jako bylo, có. Co ti je do

toho. Sme pokorný poutníci, do háje, tak vodevøi,

nebo bude zle!", huláká elf Herbert, brunátný v

oblièeji. Okénko v bránì se zase zavírá. "Havrane,

voèíhni to tam", káže jednoruký èarodìj Erlanth

Linfalas svému opeøenému pøíteli a ten se neslyšnì

a nepozorován vznáší nad hradby. Zpoza brány se

ozval šum mnoha hlasù. "Druzi moji, nejèko mì

havran øiká, že za bránou se alarmuje nìjaký

vojsko", praví rozvážnì zmrzaèený èarodìj, který se

svým ptákem udržuje neustále telepatický kontakt.

"No, co, nic špatnýho sme neudìlali, poèkáme, co

se z toho vyvine. A ty, Herberte, zklidni trochu svùj

temperament", radí odvážnì druid Sarim s novou

èapkou, naraženou hluboko do vysokého èela.

Nurnská družina vyèkává. Po nìjakém tom èase

rozøízl ticho zvuk odsouvané závory a otevøela se

naglinská brána. "A kakraholte", cení své trpaslièí

zuby Páin z Nórienu, když se vyrojilo dobrých

dvanáct vidlemi, kosami a klacky ozbrojených

hobitù, zøejmì èlenù gardy nìjaké místní

spravedlnosti. "A nechte se v klidu prohledat, to

víte, máme pøísný naøízení", volá rádoby pevným

hlasem onen umaštìnec, zøejmì šarže tìch

takzvaných halapartníkù. "Nenechám na sebe

makat, sem èestnej muž a šlechtic", hájí nahlas se

Corey Kall. "To, že máš manželku ze vznešenýho

rodu, ještì neznamená, že seš nìco víc, Jižane!",

utrušuje jedovatì Herbert a svùj výrok stvrzuje po

elfsku slinou. Jacob s chotí a malým Eriadannem

podstupují osobní prohlídku a jsou vpuštìni dovnitø.

Pøi prohlídce Rollda se náhle chování místních

naprosto mìní. Halapartníci uskakují do obranného

šiku. "Máte zbranì, holomci, táhnìte pryè", øve

umaštìný velitel, a nemajíc ani zbranì velí svým
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mužùm k ústupu. Sarim neohroženì postupuje v pøed

a má zarputilý výraz ve tváøi. Jakpak by taky ne,

když je od hlavy po paty ovìšen kromì primitivních

šperkù i zbranìmi a je o takových dobrých pìt hlav

vìtší. Ostatní Nurnští v ohromení stojí a èekají, co

halapartníci udìlají. Ti však mizí ve mìstì a zavírají

za sebou bránu. Srim se však cítí tìžce dopálen: "Tak

tejï vám jako ukážu, co slavnej druid Sarim umí, co

jako dovede". S tìmito slovy se mu zaèíná vlnit vous

nenávistným mumláním a pod novou èapkou potit

pleš mocným soustøedìním. "Kamoro oroš, von

zamyšli branu naglinskou, branu drvenou a

plamenum žhavym tuze nachylnou, podpalit vohnìm

z kebule svoji", dìsí se Èagdan Sarimova

neodborného zacházení s hranièáøskou magií. Brána

chytla a zevnitø se ozvalo klení. "Ty kazisvìte z

pralesa, nech tìch svejch ubohejch palièskejch

pokusù, sic tì klepnu pøes prsty!", nadává

nespokojenì trpaslík Páin a Rolld s Coreyem

velkými snìhovými koulemi pálí na bránu a

zachraòují tak mìsto pøed zkázou. Okénko v bránì se

otevírá a objevuje se známá umaštìná tváø. "Už

táhnìte, nestojíme o nepøíjemnosti!". "A kam asi?",

ptá se nedùvìøivì Kall, "Sme z daleka. Tak nás puste

dovnitø, nebo to tady rozmlátíme, jako že se Kall

menuju!". "Prosím, pane Gal, nedìlejte nám žádný

problémy a jdìte si po svym. Slibuju, že se

pøimluvím u pána, kuliva tej propustce. Ale to bude

nejdøív poèítám tak zejtra po ránu", pøelaïuje náhle

na omlouvavý tón halapartník. "Dìte tøeba do

Borginu, tam je pìkná hospoda a je to asi jen slabou

hodinku volnýho pochodu na jihovýchod", vtírá se

tlus�och. "No dobøe", zaznívá odpovìï z øad

Nurnské družiny, která ještì nemá vùdce, a tak není,

kdo by ráznì velel. Spoleèenstvo svobodných

dobrodruhù se i se sanìmi, které tu Jacobova rodina

ve spìchu zapomnìla, plahoèí smìrem, kterým je

poslali naglinští vidlonoši.

"Já mu dám slabou hodinku, já mu dám

pìknou hospodu", mlátí vztekle pìstí do postranice

saní elf Herbert a strašlivì kleje. Po dvou a pùl

hodinách ostré chùze se totiž ve snìhové vánici na

dohled objevila malá vesnièka Borgin a malá krèma,

nesoucí ne moc honosný název Na pitkách. Nurnští,

prahnoucí koneènì po nìèem teplejším, než jsou

jejich zmrzlé hounì, se nevychovanì derou dovnitø.

"Tu máš, èunì rubanický", rozmáchl se v

opilosti jeden z místních sedlákù a vší silou udeøil

plechovým korbelem nìjakého krolla, choulícího se

na zemi, do oblièeje. "Chci jen vaše dobro, jsem

vaším ochráncem a ochráncem všech slabých a

utlaèovaných", cedí zkrvavenými ústy kroll a, aè

ozbrojen, ani se nebrání. "Kdo je u tebe jako slabej,

pøerostlej šneku!", blekotá jeden z opilcù a opøen o

stìnu vyhrnuje rukáv své košile a ukazuje nuzné

vesnické svaly. "Jsem Damir, a aè jsem z Rubanic,

rozsévám lásku mezi prostý lid". "Jó, seš z Rubanic

a hubu drž!", rozkøikl se rozèílený sedlák, nejistì se

v koøaleèném opojení postavil na vratký stùl a bije

se bojovnì v prsa. Nurnští se derou v nebezpeèné

blízkosti kolem divokého hlouèku k nejbližšímu

volnému stolu. "Helejte, nechte toho chlapa bejt!",

káže Corey Kall, jenž od dob svého jižanského

otroctví nemá rád bezpráví. Sedlákova pravice

opsala oblouk a zahnízdila pøekvapenému Kallovi

pøímo mezi oèima. Bum! "Uááá", šklebí se v

pøíšerné bojové grimase šermíøùv zkrvavený oblièej

a jeho mohutné váleènické tlapy dopadají jako

katapultové koule na podvyživeného opilce. Køus!

Borginský zemìdìlec dopadá støemhlav na podlahu

a dvì nepøítomná bìlma mìøí výšku nebe. Zábava

utichá a ticho se zaøezává do morku kostí. Corey

bezradnì stojí nad hromadou nehybného masa. "Je

tuhej, Kall ho zabil", praví ustaranì Rviz. "Nezabil,

ale sprostì zavraždil", upøesòuje kroll Damir pravý

stav vìcí a utírá si hubu o rukáv. "Cože?! Dyk já tì

chtìl chránit", brání se vrah opilých sedlákù. "S

mordýøema se já nebavim", vede svou Damir a sedá

si do rohu. V hospodì je ticho jako v hrobì. "Svatá

prostoto, vy hampejzníci, dy� mi ten logál zavøou.

Dy� doèista pøindu vo živnos�!", hrozí se hostinský

krèmy Na pitkách a je opravdu velmi neš�astný.

"To nic néjni, to bylo v sebevobranì, já to dám do

poøádku, jako že se Páin menuju", vypíná hruï

malý trpaslík pøed pánem domu a dává si záležet,

aby tento rozhovor slyšela i krásná dívka, která

roznáší pìnivý mok. Družina si sedá ke stolu a

dobrák Rviz se uvoluje mrtvolu odnést a zahrabat

kdesi do závìje. V hospodì je zábava na bodu

mrazu a sedláci si cizince mìøí nenávistnými

pohledy.

"Pivo hobiti, koøalu dajaku vostru, pro

Herberta, kamoša myho, vodu ze studnì èistu,

ustajit konì a daco g žradlu, tøeba sviòu uzenu,

øizky vobaleny, vovar z grenem a jelito krvave",

objednává nahlas Èagdan z východu až mu teèou
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sliny, když družiníci obsadili nevybíravým

zpùsobem jeden stùl a shodili z ramen své

neupravené tlumoky. Hostinský však se staženou

tváøí nehodlá Nurnské hochy jakýmkoli zpùsobem

obsluhovat. Toto nepøátelské ledové chování

místních pobuøuje liscannorského starostu Rollda

natolik, že vrhá na výèepního, ovšem s použitím

špetky magie, uhranèivými pohledy. Chování

korbelmajstra se rázem mìní. "Kamoro oroš, tak

bude ten gren? Inag židlu zežeru hladem samym a

kdo kecne si tuna na drvo ohryzane". "Jo, jo",

pøekládá si v hlavì Èagdanovu neobvyklou mluvu

hostinský a vrací se k výèepu. Hospoda je to opravdu

pìkná, jen co je pravda, kromì hospodského a jeho

ženy tu obsluhuje i dcera majitelù podniku, hobitka,

na svou rasu velmi krásná. "Páprlapá, to je ale

ženská", tøeští oèi trpaslík Páin, používajíc pøitom

Sarimùv pestrý cirkusácký slovník. Kdepak, i drsný

váleèník, jakým Páin bezesporu je, se mùže bezhlavì

a na první pohled zamilovat, aè jeho vyvolená je rasy

ponìkud odlišné. Leè hostinského dcera, aè po ní

trpaslík metá obdivné pohledy, dále roznáší pití a na

ostatní se neusmívá o nic ménì, než na mladièkého

nórienského váleèníka. V hostinci je velmi teplo,

vždy� z krbu sálá žár ohnì, a místní lide, v kruhu se

bujaøe veselíce, tvoøí rùzné hlouèky u stolù. Nurnští

se rozkoukávají po svìtnici. "Hernajs, tak mì teï

napadá, kdo nám vládne, když nemáme vùdce?",

nadhazuje mudrc Páin nový problém. "Jó, trpajzlíku,

holt sou nový èasy", jásá elf Herbert, který má trochu

podivné názory na hierarchii ve spoleèenstvu,

"Nejèko si vládnem všichni sami a co nevidìt se

budem mít dìsnì dobøe. Nebude pánù ani

utlaèovanejch a nikdo nás nebude vokrádat vo

vùdcovský podíly z pokladu". "No, to je teda pìkná

blbos�, co si øek, Herby", oponuje zatvrzelý odpùrce

lidovlády, chodec Rolld. "Dyk bysme se za chvilku

požrali, dyby bylo po tvym", pøináší svou do mlýna

zamlklý mrzák Erlanth Linfalas. "Jo, žra� se musi,

inag v tìle kosti chresti a jiny �a zežere", nadhazuje

zvláštní myšlenku Èagdan ze Zajsanu, jemuž je

nìkdy opravdu tìžké rozumìt. Nic naplat, k nelibosti

naivního kouzelníka Herberta se na pivem politém

hospodském stole volí nový družinový vùdce.

Vìtšinou hlasù vychází k naprostému údivu

ostatních tìlesnì postižený elf Linfalas. "Jsem

opravdu rád, ale já to neberu", praví skromnì tichým

hláskem Erlanth jednoruký. "Nebuï blázen,

kouzelníku, šicky tì máme rádi a stojíme za tebou

v jedný øadì", pøemlouvá ustrašeného vùdce Rolld

a ostatní mu mnohohlasem pøitakávají. "No, já

nevim", brumlá rebel Herbert, oplakávaje ztrátu

hubeného pøíjmu z vùdcovského podílu na koøisti.

"Tak jó", usmívá se Erlanth a chápe se svých

povinností.

Aby hostinský rozproudil znovu zábavu,

osvìtluje množstvím louèí malý parket. "Velectìní

pánové, teï nastává zlatý høeb veèera, vystoupí

svìtaznámá lepá žena, známá pod umìleckým

jménem Borginská krasavice", pronáší obøadnì

tlustý hobit, pán borginské krèmy, a dává si pozor

na to, aby mluvil knižnì. "Fùj, fùj, blé, rychle mi

doval pívo, aj� už na to nevidim", takové a podobné

výkøiky hnusu a nedùvìry se ozývají od okolních

stolù a hostinský má ke své nemalé radosti plné

ruce práce. Muži z Liscannoru sedí jako pøikovaní,

nechápaje zcela náladovou promìnu místního

opilectva. Kdesi za záclonou se ozval monotónní

zvuk bubnu a do této odpudivé hudby se ze zákulisí

vynoøila obnažená tlustá noha, pravdìpodobnì

mužská, nebo� je chlupatá až hanba. Najednou, kde

se vzala, tu se vzala, vyskoèila na parket hnusná

babice, podle tìlesného vzhledu trpaslice, šílenì

stará, ruznými barvítky vykolórovaná, s

neholenýma nohama a v dosti odvážné róbì.

Dobrodruhy uhodil pøes nos ostrý zápach jakéhosi

pižma a to se už vìkovitá trpaslice zaèíná v oblaku

zvíøeného pudru svíjet v rychlém rytmu bubnu.

"Páprlapá", ohrnuje zhnusenì horní ret Páin, svùdce

hostinského dcery, a rozhlíží se po ostatních. Ti

jsou zøejmì zhnuseni rovným dílem. Borginská

krasavice zaèíná skøehotat obhroublým hlasem

jednu ze svých odrhovaèek a tu a tam odhazuje díly

svého nepraného šatstva.

Aè sem holka vysloužilá,

jùchajdá,

høíšná krev mi teèe v žilách,

jùchajdá

Poèkej, za dvì za tøi sloky,

jùchajdá,

ukážu ti ladný boky,

jùchajdá

A až budu podnapilá,
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jùchajdá,

budu hodnì roztomilá,

jùchajdá

Ošklivá trpaslice seskakuje z parketu a

toèí se mezi stoly. Tu a tam jí nìkdo pøenechá svùj

korbel, aby se zbavil její nevítané pozornosti, tu a

tam se nìkdo zøekne své nedojedené pozdní veèeøe,

tu a tam i zlatka kápne do nenasytných kapes

spodnièek vousaté trpaslice. "Ty, hospodó, proè si

tady držíš takovou šeredu?", ptá se se zøejmým

zájmem Rolld Erinský hostinského, zatímco Sarim z

Gorlùdye po tøetím pivu usnul spánkem

spravedlivých. "Nó, já vám to teda øeknu, pane",

tváøí se chytrácky korbelmajstr, "Vona je to stará

pani, ale døív, to byl paneèku kus, kdekdo se za ní

votoèil. A vona se furt cejtí jako za starejch èasù a

chce lidem pøedvádìt to svoje umìní. Nó, a tak mi

platí, že tu mùže zpívat, vona se nají, napije a vod

zákaznikù i nìjakej ten støíbøenec pøinde, nó a já taky

netratim, když chlapi zaènou vo to víc pí�, aby pøišli

døív do toho limbu a nemuseli poslouchat to krákání.

Jó, pane, já sem fištrón". S tìmito slovy zase klopýtá

po práci a Borginská krasavice se pøitáèí k našinci z

Liscannoru.

Rubášku mám na tkanice,

jùchajdá,

páni, já sem krasavice,

jùchaldá

Nejnìžnìjší milovnice,

jùchajdá,

zvrhnutý sou trpaslice,

jùchajdá

S tìmito verši se kostnatá ruka staré dámy

rádoby svùdnì plazí po zplihlých bocích až k místu,

kde kožená tkanice spojuje jedny z posledních dílù

ošacení, které už vyšlo z módy nejmíò pøed dobrými

padesáti lety. Obecenstvo se tváøí nepøítomnì a

Nurnští, zøejmì jenom proto, aby se nìjak odlišili,

naopak valí bulvy. Náhle se otevírají venkovní dveøe

a do místnosti vbíhá podivný hromotluk divokého

zjevu a chlupy na uších, oboèí, øasy a neholené

vousy má celé ojínìné tøeskutým mrazem. V nálevnì

to utichá, Nurnští hrdinové, tuše problém na obzoru

vstávají ze svých míst a Borginská krasavice

dokoktává poslední sloku své jistì pøedlouhé písnì,

upravenou tak, aby pøi její umìlecké interpretaci i

v zimních mìsících staèila ze sebe strhat všechno

šatstvo, poøádnì si nacpat bøich a vydìlat alespoò

na zaplacení pùjèovného za pódium. Ubohá žena se

nenápadnì sune smìrem k záclonì, kde i bubeník už

sbalil fidlátka a zøejmì utekl.

Za pùlkorbel øezanýho,

jùchajdá,

svedu tøeba kamennýho,

jùchajdá

"Tak, a teï mi zadarmo nalejete, nebo

vám to tady rozmlátim, burani", chechtá se neurvale

kroll ve zbroji, zle vraští oboèí a mává nad hlavou

palicí. Rubanický kroll Damir, onen ubožák,

kterého ztloukli, sedí v koutì a znatelnì bledne: "A

kruci, Krchovskej!". "Ano, ano, hned vám naleju,

šlužebníèek, rubanickej pane, co si dáte?", plazí se

k jeho nohám krèmáø. "Pívo, prase a tvou céru",

chechtá se hrubián nad tím, že všichni skáèou, jak

on píská. "Tak céru?!", hnìvá se Páin, jenž ji zrovna

beznadìjnì miluje. V tom na parket vyskakuje elf

Herbert, který asi úplnì o vodì nezùstal a potajmu

usrkl nìjaký ten žejdlík chmeloviny. Ve své

bujarosti se klátí po pódiu, rozpøahuje ruce a øve:

"Apage, apage". Nevítaný host náhle bledne,

protože mu vlivem Herbertova kouzelnického

umìní zmizela z rukou palice do nenávratna. Otáèí

se a pádí do mrazivé noci, tam, odkud pøišel. "Cha,

chá", zachechtal se nezvykle jódlujícím hláskem

mladý kouzelník Nurnské družiny, klopýtl, svalil se

na utahovanou podlahu a v tu ránu usnul. Hosté z

krèmy Na pitkách propukají v bouøe veselí,

dokonce jeden vetchý staøík, povzbuzený odvážným

èinem Herbertovým, rýpe mosazným pouzdrem na

ètecí lupy do oprýskané omítky nápis:

"Rubanickejm zásadnì nenalejváme". "Z toho

nekouká nic dobrýho", strachuje se majitel putyky

a to už se rubanický kroll Damir hrne ven ze dveøí.

Není však sám. V patách jej sleduje kroll Rviz, jenž

jest obèas považován za družinové hovado.

Venku padá hustý sníh a Rviz témìø

vráží do Damira. "To vypadá vošklivì", praví

smutnì Damir, "Ten chlap, co právì vybìh, se

menuje Blomm, je z Rubanic a patøí ke

Krchovskejm, a támdlejc má svý tøi kumpány.
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Zrouna se radìj, jak to tu zrubou". "Tak to mušim

nejèko varovat pøátele", praví odvážnì Rviz, ve

kterém se v poslední dobì cosi zlomilo, upustil od

svých zvrhlých ideálù a už není tak nesnesitelný.

Liscannoøan se nenápadnì šourá zpátky.

"Aj� se pøizná, kdo naèmáral ten potupnej

nápis támdlejc na zeï?!", ptá se provokativnì malý

rubanický hobit, který právì neohroženì vtrhl do

nálevny a rozklepaný staøík, pùvodce nástìnné

malby, omdlel. Nurnská družina, sedíce i s

probuzeným Herbertem bojovnì za stolem, si

nenápadnì vytahuje zbranì. "Tsss...", syèí zlovìstnì

Corey Kall, vzpomínaje na vzpouru proti jižanským

otrokáøùm. "Když se nikdo nepøizná, tak si

vybereme", øíká zcela nepochopitelnì klidnì mròavý

hobit a ukazuje na neobyèejnì vzpurnì vyhlížejícího

Coreye Kalla, "Pøiznej se, žes to naèmáral ty?!".

"Nejsem tak blbej, abych to nenapsal", zapletl se do

neobyèejnì složitého souvìtí ponìkud prostší šermíø

a ostatním došlo, co to zase vyblekotal za pitomost.

"Uááá", vøeští zlobnì malý hobit, skáèe na výèep,

tasí kudlu a šermuje s ní pøed oèima staré paní

Pitkové. Sarim s Rolldem, dva hranièáøi, praží hobita

údery nenávisti. "Uááá", sténá zranìný hobit, v

bezvìdomí se svaluje na podlahu. Mezitím tváøí v

tváø užaslému Coreyovi se zviditelòují do té doby

neviditelní protivníci, kroll Blomm a další dva

Krchovští. Bum, bum! V hostinci to zaèíná vøít a

tìžce ranìný Corey a øve tak silnì, jako když

zvìøemil Sarim stahuje zaživa lišku. Rolld se

Sarimem pøevrhují stùl a družina vyskakuje z lavic.

Bitka je opravdu krutá, pøi níž se uplatòují všichni z

Nurnských. Zejména Kall je smrti tak blízko, až se

mu zdá, že takøka cítí její chladný dech. Avšak druzi

z Nurnu jsou velmi ostøílení a rubou nepøátele k

smrti. Páin dokonce podøezává hrdlo omdlelému

hobitovi. "Rvizi, pomoz mi vodklidit mrtvoly, ukážu

ti, jak se to dìlá", žádá šermíø družiníka o pomoc a o

chvíli pozdìji se oba dívají na kopeèek tìl mizící v

závìji èerstvého snìhu.

"Tak a teï si dáme ještì pívo", velí ráznì

Corey, døíve vrah a teï zachránce omdlelého

staøeèka, který se na stará kolena odvážil èmárat po

zdech odvážné slogany. "Ano, ctìní pánové, dneska

je pro vás všechno na muj úèet", vesele s nádechem

ustaranosti povídá hospodský, "A klidnì tu dneska

mùžete pøespat, to víte, noc je chladná a všude samí

vlci". "Tak jó", juchá Páin, že má ještì èas lámat

srdce své vyvolené. Pozornost Nurnských se po

chvíli stáèí k hlouèku prostých mužù, odkud

zaznívají tu a tam výkøiky údivu i uznání. "Perla

Aldamaru? Blbos� Už zase tlacháš babský kecy,

Mithrame", kroutí nevìøícnì hlavou borginský

mlynáø u stolu, nad nímž se skví mìdìná tabulka,

umnými písmeny osázená:

Zde sedává Mithram Bloud,

jenž s láskou prošel svìta kus

"Modrá perla Aldamaru", škytá silnì

podnapilý chasník, drží hlavu v dlaních, kouká do

prázdného korbele, kde se v posledních kapkách

chmeloviny topí èerná moucha a z posledních sil

bojuje o svùj život. "A že ti jí vzali Rubanický?",

diví se místní truhláø, vytáhlý chlapík s hustým

knírem. "Blbos�, je namol, dyk Rubanický

vobejdové by mu hlavu vod tìla vodøízli, to vim,

jako že se Mádìra menuju a sem starousedlík".

"Dám barák za mojí perlu", koktá trhanì

svìtobìžník Bloud a kapou mu nudle do nádoby.

Moucha vzdala svùj boj a utonula. Nurnští se do

rozhovoru nevkládají, ale mají uši a oèi všude,

zvláštì když cítí zisk. Netrvá dlouho a hostinec se

zavírá. Místní lid se ztrácí do støíbøité noci a

hrdinové jdou na pokoje. Pøestává snìžit.

"Ts, ts", ozvalo se zpoza rohu

spiklenecky, když pan domácí brzo po ránu vyšel

doklidit nálevnu. "Kýho ïasa?", leká se pán domu,

když tu z úkrytu vychází Páin z Nórienu, který

nemohl doèkat rána, až se znovu setká s jeho

mladou dcerou. "Nemáte høebeò a mejdlo?", ptá se

trpaslík tiše, aby jej nikdo neslyšel a nedìlal si z nìj

srandu. Poté se jde umýt a uèesat, blýská si dokonce

sekeru a vypadá jako zamìstnanec nórienského

hampejzu U teplejch bratøí. "Dobré jitro, krásná

dívko, já jsem Páin z Nórienu, já jsem ten, co

vymlátil ty z Rubanic", holedbá se trpaslík a cení

øadu mýdlem vypíglovaných zubù. "Já se jmenuju

Lúniel", praví hobitka ctnostnì, ale vychovanì si od

trpaslíka udržuje odstup. "A kolik ti je let, smim-li

se pøeptat?", vrká Páin. "Pìtadvacet", líbezným

hláskem špitá Lúniel Pitková, "A tobì?". "Vo štyry

míò", trochu smutnì vyklápí váleèník. "Tak pojï,

zajíèku, na snídanièku", veselí se nad Páinovým

smutkem Lúniel, bere mísu koláèù a jde budit

ostatní družiníky.
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"Dejte mi, prosim, eštì mísu koláèkù",

škemrá dìtinsky Corey Kall a nìkteøí další, prostého

Herberta nevyjímaje, se pøidávají. "Dobrá, dobrá,

pánové, ale budete si muset pøiplatit. Kam bysme to

pøišli, kdybyste nám to tu vyžrali", usmívá se Lúniel

a hostinský Pitka už zaèíná být nervózní. "Mám

makovej", huláká bujaøe Herbert plnou pusou, když

prozkoumal špinavým prstem, co který uvnitø

skrývá. "Neplivej na mì, prase, ohražuje se Corey a

vztahuje mísu s rozlámanou dobrotou k mladé

Lúniel. "Eštì òáký makový". "Aj zda bych prosit

mohl dajake z grenem", škemrá nenasytnì Èagdan.

Pitka je už skoro nerudný, ale èiní, co si páni poruèí.

Netrvá však dlouho a Nurnští jsou dosytosti najedeni

a louèí se.

"Tak támdle prej bydlí ten Mithram

Bloud, co s láskou prošel svìta kus", ukazuje kroll

Rviz mohutnou tlapou na kamenné stavení. Buch,

buch! "Vodevøi, Bloude, dou k tobì hosti", mlátí

ráznì do modøínových dveøí pahýlem levé ruky nový

vùdce Linfalas a tváøí se odhodlanì. Nic se nedìje,

dùm vypadá prázdnì a z komína se nekouøí. "Tøeba

néjni doma", uvažuje Rviz, pøezdívaný Hnis. "Héj,

pani, nevíte, kdepak je pan Bloud?", køièí Corey na

nìjakou ženu, jejíž rozcuchaná hlava se vynoøila v

oknì sousedního domu. "Nevím, mladej pane, asi

vyspává kocovinu u nìjakého pøítele. On Mithram to

tak obèas dìlá, když se necítí na to dojít domù",

ozývá se z okna. "A kde by moh jako bejt?", vyzvídá

dále liscannorský šermíø, bývalý jižanský otrok a

sprostý neurvalec v jedné osobì. "Zkuste to u starého

Marga, bydlí na samém konci vsi smìrem k

Rubanicùm". "Tøeba je vevnitø a dusí se zvratky",

pøemýšlí nahlas starostlivì Rviz, až se mu vlní

zapeèené copánky na hlavì. "Tak vyrazíme dveøe",

napadá nejmoudøejší øešení tupého Kalla a hned se

hrne k èinu. Vzhledem k tomu, že vùdce Erlanth

mlèí jako ryba, jsou dveøe vyraženy a družina

vpadává do temné chodby opilcova pøíbytku.

"Kradeníci, kradeníci...", ozývá se ženské vøeštìní od

sousedù, ale to Nurnským nevadí a dùm je peèlivì

prohledán. Nebýt toho, že lesní škudlil Sarim ukradl

Mithramovu hùl a umným pohybem nenechavé ruky

ji strèil do speciálnì upraveného fusaku z hadích

kùží, mohli by se hrdinové chlubit, že tady nic

neukradli. A démoni astrálních sfér vìdí, že mohli.

Inu, alespoò na svìtlo svìta pomalu vyplouvají

zlozvyky a charakterové vady povedeného rodu

gorùdyjských barbarù.

"Já bych teda vosobnì šel do Naglinu.

Tady nás neèeká nic dobrýho", øíká Erlanth,

ovlivnìn jistì køikem oné paní a Nurnští hrdinové

se po chvilce domlouvání opravdu vydávají ven z

vesnice.

"Co tady dìláš, Damire?", ptá se

zúèastnìnì obìtavec Rviz, když pochodující

družina narazila na známého z pøedešlé noci, který

tu ve snìhu drkotá zuby nad vyhaslými uhlíky

nìkdejšího ohnì. "H...hlídám...t...t...tady

v...ves...nici pøejï n...našincem", blekotá kroll

zabalený do kùží a zapadaný snìhem, jenž tu

pravdìpodobnì pøeèkal celou noc. "A ty si jako

myslíš, že jako eštì pøindou?", stará se Rolld z

Erinu až se mu škaredí tváø. Damir se pojednou

zaèíná sbírat z mokrého snìhu, protože si všiml, že

v hostinci Na pitkách koneènì otevøeli. "Tisíc

mrazivejch rampouchù, aj� mì šlak trefí, jestli se mi

do toho Naglinu chce", lamentuje pitkomil Corey,

kdysi Achmed, a odebírá se za Damirem,

podivínským krollem z Rubanic. "Ba�, ba�. Pravdu,

Korej, pravdu taraš. Každe ditì v Zajsanu male vi,

že doma dobøe je, ale v hospodì nejlip se daøi",

pokyvuje moudøe hlavou ze strany na stranu

Èagdan, syn zlodìje Abakana, a klopýtá zcela

zøejmým smìrem. I ostatní upouštìjí od svého

pùvodního zámìru a hlouèek mužù, chøestících k

lokálu, kde už nebyli Nurnští dobrodruhové doslova

nìkolik hodin, uzavírá pokorný a tichý vùdce

Erlanth Linfalas, jehož rázná rozhodnutí jsou tak

vzácná, jako neposkvrnìná místa na tìle Wenory

Katzbalgerové.

"Dobrý pøedpùldní", špitá tiše, skoro až

vystrašenì, kouzelník Erlanth, a valí své nevinné

chrpové oèi, až by kámen ustrnul. "A jéje, to sou k

nám hosti", podivuje se naoko hostinský Pitka a dál

kmitá po nálevnì, "Z daleka, z daleka?". "Jó, jó",

chechtá se po barbarsku elf Herbert, až skoro škytá,

"Ani sme nevopustili vobec, chlape!". "Já si teda

pøeju, aby nás vobsloužila Lúniel a pøinesla

chmelovinu", porouèí si trpaslík Páin z Nórienu.

"Jó, jó", burácivì souhlasí kouzelník Herbert a už

zapomnìl, že kdysi pil jenom vodu. "Jsme tady

jenom na skok, pane Pitka", praví druid Sarim,

"Chceme se jenom pøeptat, kde je k dostižení

Mithram Bloud". "Hmm", pøemýšlí nahlas

hostinský, "Ten chlap bude nejspíš u starýho
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Marga. To je ten vošuntìlej barák na samym konci

vsi smìrem k rubanickej cestì, velectìnej pane".

Družiníci tedy dopíjejí své korbely, platí útratu a

vydávají se Margovi.

Z Margova domku se ozývá opilecký

smích a tu a tam je slyšet úder o desku stolu. "Mastìj

karty", praví moudøe kroll Rviz, který této zábavì

tìžce holduje. �uk, �uk, �uk, klepe spoøádanì vùdce

Nurnských na dveøe, ale zábava uvnitø Margova

pøíbytku neutichá. Buch, buch, buch, mlátí do dveøí

chlupatýma prackama rabiát Corey Kall tak, jak

tomu byl zvyklý na jihu.

Po notné chvíli èekání kdosi odstrèil

závoru, otevøely se dveøe a stará rozcuchaná sešlá

hlava starého Marga se zarputilým výrazem vyhlédla

ven. "Co má jako bejt, chásko nezbedná?!", vrèí

Margo nepøátelsky. "Zvenèi tvrdy, uvnitø prdy",

temnì syèí zlodìj Èagdan a vytahuje šavli. "Né, né",

zaráží zajsanského rváèe, rozzlobeného nepøívìtivým

pøijetím, trpaslík Páin. "Je tady Mithram Bloud?

Chceme s nim totiž mluvit", strnule se usmívá Rolld

z Erinu, syn Darkùv. Margo zamraèenì klátivým

krokem a za chvíli ne nepodobným stylem chùze

pøichází Mithram Bloud, jenž s láskou prošel svìta

kus, tìžce podnapilý. "Chcem se jenom pøeptat, jestli

ještì platí ta nabídka", táže se významnì Sarim,

protože otázkám penìz nejvíce rozumí. "Jaká

nabídka?", tìžce vzdychá Mithram v koøaleèném

opojení. "Nó, že dáš stavení za Perlu Aldamaru, co

jí ukrejvaj v Rubanicích". "To platí a vždycky plati�

bude, jako že sem Mithram Bloud, novoborginskej

rodák a svìtobìžník", øíká pyšnì místní opilec a šine

si to k hracímu stolu, odkud na nìj už spoluhráèi

nevrle poøvávají. "Tak a my dem do hospody a veèer

vyrazíme na ty Rubanice", vykládá ostatním nový

plán chodec Rolld a vùdce Erlanth moudøe pokyvuje

hlavou.

Zbytek dne Nurnští hrdinové tráví v

pøíjemném prostøedí hostince Na pitkách, který si tak

oblíbili. Veèer se všichni halí do teplých pokrývek,

houní a høejivých šatù, obávaje se omrzlin, protože

venkovní teplota klesla zatím velmi hluboko. Po

obvyklých obtížích pøi placení se Nurnští louèí s

útulnou krèmou a vyrážejí pìšky do støíbøité noci.

Rubanická cesta je zavátá snìhem a zmrzlá návìj

pod tlustými onucemi, botami a sandály libozvuènì

køupe. Je to poprvé, kdy Nurnští opustili vesnici a

teï se mohou obdivovat zimní kráse krajiny.

Rubanická cesta prochází mezi zasnìženými

loukami a v dálce se tyèí kopec, zvaný místním

lidem Hrùzov. Na vrcholku jsou vidìt jasnì patrné

obrysy tøí vìží zøíceniny hradu pánù z Thindoru.

Podle plánku, který Páinovi naèmáral narychlo pan

Pitka, jsou Rubanice vzdáleny asi na hodinu cesty.

Cizinci se prý nemohou ztratit a sejít z trasy,

protože cesta vede pøímo. Pouze v jednom místì je

rozcestí, kde odboèuje pøístupová cesta ke starému

thindorskému hradu. Tomu místu se mezi lidem øíká

Na obrtlíku. A právì toto rozcestí se náhle vynoøuje

ze tmy pøed Nurnskou družinou.

"Pøi Erlanthový pazouøe a pøi všem, co je

mi ještì svatý, já snad vidim ducha nebo co!", šeptá

náhle pøidušenì Corey Kall, který, aè není vùdce,

stateènì klopýtá v èele a tasí meè. "Zadrž, šermíøi,

zadrž", klidní vzpurnou otrockou krev Kallovu

klidnìjší Páin z Nórienu. Družina se zastavuje a

pozoruje podivný úkaz. U døevìného rozcestníku se

volnì vznáší ve vzduchu malé asi pìtileté dítì.

Malý nehmotný tvor vyzaøuje slabým zelenkavým

svitem a žvatlá si nìjakou smutnou dìtskou

písnièkua pøitom fòuká. Družina liscannorských

mužù pøistupuje blíž a dítì se udivenì rozhlíží

kolem. "Jak se jmenuješ, dì�átko?", ptá se se

zájmem kroll Rviz, až se mu copánky na hlavì

samou nìhou vlní. Chlapec žvatlá a levituje. "Dyk

neumí mluvit, krolle, je malej. To já mušim vìdìt,

když mám dìti rád", praví Sarim, lesní muž. "Jó, a

hlavnì ty zmrzaèený, vodulý, hrbatý nebo jinak

zmutovaný, abys je moh ukazovat v cirkuse a

vydìlávat na tom svý špinavý peníze", rozèiluje se

Rolld. "Eliáši... Kde jsi... Eliáši...", takové tenké

vzdálené volání náhle zaslechly Rvizovy velké

krollí uši. "Hele, tak mu nìco dáme, aj� nejni

smutnej a pomašírujem dál. Èeká nás eštì òáká

robota", pobízí k odchodu Corey, vrah vesnických

sedlákù, a hledá v tornì nìjakou cetku. "Na, prcku",

praví šermíø Kall a podává levitujícímu úkazu

dárek. Dítì vztahuje své nehmotné ruèièky, ale není

schopno hraèku zachytit. Coreyùv dárek padá do

hlubokého snìhu a dítì se dává do usedavého pláèe.

"Chudinka", tváøí se neš�astnì Rviz, zvaný Hnis.

"Cha chá", chláme se po otrocku Kall a jelikož

Erlanth mlèí, dává rozkaz k odchodu na Rubanice.

Rviz mlèí a zùstává. Ostatní vykraèují vpøed a

ponechávají krolla Rvize svému osudu. Na rozcestí

zatím doráží dívka v zimních šatech a šeptá k
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svìtélkujícímu úkazu u rozcestníku: "To jsem ráda,

že jsem tì našla, Eliáši". Tu však vystupuje z pøítmí

Rviz a blíží se k neznámé pøíchozí. V dálce si

pobrukuje vùdce Erlanth Linfalas: "Hm, má tam

ženskou, ten Rviz Lidumil. Snad nás brzy dožene".

Poté se otáèí a pospíchá za ostatními do tiché zimní

noci.

"Neboj se mne, lepá dìvo, jsem Rviz.

Dìlám si velkou starost o toto svìtélkující stvoøení.

Nevíš, jak bych mu mohl pomoci?", ptá se kroll a má

slzy na krajíèku. "Ty bys chtìl pomoci cizímu v

neštìstí, mladý muži?", táže se nevìøícnì asi

osmnáctiletá dívka líbezného zjevu s lehkým

odstupem. "Chtìl, a jak", klopí uši kroll Rviz, "Sem

ale dìsnì vošklivej". "Ryzího muže neèiní jeho

krása, ale síla charakteru", soucitnì se usmívá ta

paní. "Tak mi honem prozraï, co tì trápí, sem už

dìsnì netrpìlivej", naklání hlavu kroll. "Slibuješ, že

nikomu nic nevyzradíš?", ptá se ještì naoko

nevìøícnì dívka. "Na mou duši, na krollí uši", slibuje

zbrkle Rviz, až se mu potí brada. "Tak dobøe", øíká

dìvèe spokojenì a zaèíná vyprávìt svùj pøíbìh:

"Jmenuji se Ogilvia Thindorská a Eliáš je mùj druhý

bratr. Mùj rod je velmi slavný a patøí k jednomu z

nejstarších v tìchto konèinách. Kdysi dávno byly

tyto kraje rozdìleny pod správu jednotlivých rodù a

Thindorským patøilo rozsáhlé okolí Hrùzovského

kopce, na nìmž stojí zbytky našeho hradu. Sláva

Thindoru dostoupila vrcholu za mého dìda

Rajmunda, jenž vládl pevnì a s chotí Hroznatou

pøivedl na svìt mého otce Telesfora Thindorského.

Ani nevím, po kom byl mùj otec tak krutý, možná po

své matce, která ovládala tajemství hypnotického

spánku a èasto jej užívala k nekalým cílùm. Po

dìdeèkovi to bylo sotva, ten si potrpìl jen na

nevinné žerty. Na každý pád, Telesfor byl krutý a po

pøevzetí Thindoru do své správy velmi utlaèoval

poddaný lid a nevolníky. Kolem roku 650 pojal za

manželku pannu Aòželu, ana byla rodu urozeného.

Aòžela byla velmi krutá a zlá, s Telesforem vytvoøili

opravdu zajímavý manželský pár. Roku 553 se jim

narodil první syn, Severin, dìdic gruntu, který získal

mnoho z vlastností rodièù. Potom jsem se narodila

já, to bylo ve dvaašedesátém, a roku 675 nejmladší,

Eliáš". "No to snad né", ježí se dobraèisku Rvizovi,

zvanému Hnis, copánky na hlavì, "To seš teda pìknì

stará matróna". "Správnì, je mi tøi sta šedesát devìt

let. Brzy oslavím kulatiny", øíká smutnì Ogilvia z

Thindoru a pokraèuje: "Potom už toho nemám

mnoho co povídat. Žárlivost, krutost,

pomstychtivosta, daná do vínku mému rodu a

chamtivost strýce Ildefonse pøivedla Thindor do

záhuby. Stalo se to v roce 680, kdy na hradì

vypukla krvavá bratrovražedná øež, která skonèila

naprostým zánikem. Mrtvým tìlùm thindorských

pánù však nebyl souzen pokoj ani po smrti. Celý

rod stihla zlá kletba a všichni byli pøedurèeni k

vìènému bloudìní v hradních sálech. Dokonce i

služebná Mechtilda, komorník Rupert, koèí

Anselm, ohnivý kùò Izidor a bezhlaví psi Theobald

s Wilibaldem, kteøí oné krvavé noci roku 680 pøišli

o hlavy, nebyli ušetøeni nekoneèného trestu". "A jak

ti teda mám pomoct, Ogilvie, krásná paní? Víš,

musím spìchat do Rubanic za pøáteli", zívá kroll

nad dlouhým vyprávìním, ale je pevnì rozhodnut,

že dívce pomùže, i kdyby jej to mìlo stát život.

"Chci, aby byl spasen hlavnì Eliáš, mùj malý bratr,

nebo� je nevinný a kletba postihla i jeho. Nic si z

života neužil. Postaèí, chlapèe, když vnikneš do

hradu, nalezneš naše lidská tìla. Potom tìlo mé a

mého bratra odnes sem k Vobrtlíku a ostatní spal na

uhel. Teprve potom kletba pomine a já dám Eliášovi

domov". "Jó, to bude hraèka", praví Rviz, ten

nebojsa, a pokraèuje: "Doufám, že tam na nádvoøí

nechováte nìjaké nebezpeèné tvory". "Vcelku ne,

jen Severin kdysi odkudsi pøitáhl Kunhutu, ještìøí

dámu, je to jeho miláèek. Kunhuta je však vcelku

pøátelská". "Dobøe, Ogilvie, už musim padat. Hned,

jak došenu našince, tak se sem vrátím. To slibuju,

jako že se Rviz menuju", huhlá Rviz ospale a louèí

se s podivnými úkazy. Potom se loudavým krokem

ubírá do tmy zimní noci. "Už mnoho lidí se

pokusilo dobít Thindor, ale vìtšinou zemøeli.

Zrovna teï za vstupní branou leží ètrnáct dní tìlo

jednoho rubanického dobrodruha", volá ještì

Ogilvia Thindorská, neš�astná nad svým krutým

osudem. Vždy� nemùže Rvizovi už více pomoci,

osud a prokletí nelze pøelstít pražádným úskokem.

Divný, ale správný patron, ten Rviz.

Nurnští druzi zatím obešli Rubanice

obloukem a teï pozorují malou šikmou novostavbu

na samém pokraji, kde ještì svítí pochodnì a

námezdní dìlníci pod neustálým kibicováním

nìjakého chlapa ženou vìž køivolace do výšky. "Aj�

to má aspoò šestnác� sáhù, prasata líný, jináè vám

nezaplatim a eštì vás pøetáhnu šablí", øve vztekle
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rubanický rodák na zedníky a jeho hrubý hlas se

rozléhá po okolních zasnìžených polích a

pastvinách. Rubanice jsou malá vesnièka èítající asi

tøicet chalup rozesetých po okolí. Aby Nurnští mohli

zjistit pravý stav vìcí, posílá Erlanth svého havrana,

aby zjistil zajímavé vìci. Kromì jednoho cirkusu,

kudùèího pelechu na stromì a nìkolika pitoreskních

staveb havran nic zajímavého nepøináší. "Chlapiska,

dejte mnì ty hlavy, já sem totiž dìsnì stateènej a

vodvážnej, to každej muší vìdìt, když sem ten druid

z lesa", holedbá se Sarim, "Já teïka do tìch Rubanic

pudu vosamìle a voèíhnu to svym bystrym zrakem".

Všichni souhlasí, jakpak by ne, když svou kùži na

trh nese jenom Sarim, a Sarim, jak známo, není ani

z Liscannoru, takže má ostatními družiníky nejménì

co spoleèného, nemá ani právo být pohøben na

obecním høbitovì, takže se s jeho mrtvolou nikdo

nebude muset táhnout domù. Sarim odchází kousek

dál do tmy a vyndavá z tlumoku olezlý chomáè

vousù. "Tak vás pantáta Sarim zase jednou vyndal na

èerstvý povìtøí, fousy moje èarodìjný", brblá Sarim

odøezanému porostu nìèí brady, laská se s ním a

hladí jej pohybem shora dolù, snad proto, že jeho

vousy nemají rády, když je nìkdo hladí proti srsti. V

pytli na druidových zádech, hned vedle fusaku na

hole, chøestí zmrzlé hlavy Krchovských. A náhle,

jakoby tu snad nikdy ani nestál, je druid fuè. Jen

konèící stopy v závìji ukazují na nedávnou

pøítomnost osandálovaných nohou, na bìžný prùmìr

pøíšerného rozmìru. Ze tmy zní hladové vytí vlkù.

Cink, cink, cink, zacinkaly ledovaté hlavy

v pytli, když se lesní druid s vousy v ruce objevil

uprostøed vesnice na malém námìstí. Na návsi stojí

vznosné budovy místních dobrodruhù, je tady i

hospoda, z níž se ozývá drsný øev, ale Sarima zajímá

malé popravištì, postavené zøejmì starostou vsi v

samém srdci rynku. Druidovy pichlavé oèi, zpola

zakryté hustým oboèím, se rozhlížejí tmou asi tak,

jak to dìlávají jestøábi, když hledají koøist. A

opravdu, Sarimùv bystrý zrak, znásobený ještì

živoøením v lese, si všímá vesnièana, který pokuøuje

na zápraží svého domu dýmkové koøení. "Tabur

Haib", urèuje brysknì hranièáøùv zvíøecí èich znaèku

tabáku, vzpomínaje, jak stejnou znaèku jednou

dovezl Corey Kall z jižních zemí a jak se pak spolu

zkouøili, až jim z toho bylo zle. Bum! Rozlétly se

dveøe hospody a ven vypadl opilec. Zaboøil hlavu do

snìhu a zvrací. Sarim s pytlem hlav na zádech tu

chvíli bezradnì stojí. Chlápek na zápraží vyklepal

fajfku, nacpal ji a zapálil. Opilec se pokusil vstát,

ale chytla jej další vlna žaludeèních stahù. Sarim v

sandálech vykraèuje k šibenici. Tam pokládá pytel

na propadlo a zamyšlenì se na nìj dívá. Nikdo z

místních mu nevìnuje pozornost. Sarimovi se jeho

dílo nezdá dokonalé, tak bere pytel a vysypává

obsah. Hlavy s rachotem skáèou po døevìných

schodech šibenice a dopadají do snìhu. V Sarimovi

se koneènì ozývá jeho povìstný, dnes zøejmì

ponìkud zastydlý, pud sebezáchovy, líbá své olezlé

vousy a opìt mizí. Ve vsi je klid, tu a tam nìkdo

vypadne z hospody a z dálky je slyšet lamentování,

že prý nìkdo nìkoho pøetáhne šablí.

"To je dost, Sarime, že seš tady", vyèítá

vùdce Erlanth Linfalas, "Už jsem se bál, kolem jsou

vlci". Družina se brodí snìhem dál od vesnice a

Sarim, s dávkou nadsázky, vypráví svoje hrdinské

zážitky z Rubanic. O èarovných vousech se

nezmiòuje, ale do vyprávìní si pøimýšlí nìkolik

perlièek, které se ani nestaly, takže posluchaè si

rozhodnì pøichází na své. Bìhem vyprávìní je však

družina napadena vlky. Bitka je krvavá jenom pro

vlky, kteøí jsou po chvíli zápasu zahnáni na ústup.

Nurnští rvou z rychle chladnoucích tìl své kalené

šípy.

"Ogilvia je túze krásná", øíká si v duchu

Rviz, spìchaje po stopách svých druhù hlubokým

snìhem. "No jó, ale já sem hnusnej", odporuje

Rvizùv vnitøní hlas. "Ale Ogilvii to prej nevadí, ta

je spíš na ten karakter", oponuje Rviz. "Ale to eštì

neví, jak strašnì chrápu", praví krollùv vnitøní hlas.

"Kecáš!", nadává si Rviz. "A smrdìj mi nohy",

našeptává ten zevnitø. "Jen nìkdy, když pøindu z

vandru", dušuje se Rviz. "Chudák Ogilvia", rýpe

poøád ten neviditelný hlásek. "Možná mám pravdu.

Chudák holka", povídá si sám se sebou kroll

divokého zjevu. Ze tmy vyskoèilo chlupaté šedé

tìlo a dvì øady bílých tesákù se zaryly váleèníkovi

do stehna. "Pomóc, pomóc", jeèí Rviz bolestí a

vztekem a mlátí vlka, co to jde. Nìkolik dalších

èlenù smeèky se vynoøilo ze tmy. "Jau, jau, jau, to

bólí! Pust mì, ty beštie zubatá", vøíská Rviz, z nohy

mu støíká krev a hnis a jeho mohutný náøek se nese

ozvìnou až k Rubanicím.

"Ty, Èagdane, co to je za nelidský

zvuky?", ptá se Rolld Erinský, když poslední

oèištìný šíp zastrèil zpátky do toulce. "Dajake prase
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zabijeji v Rubanicich asi. To Èagdan dobøe vi, to

bude jelit krvavych, jaternic, vovaru tuèneho z

grenem kopa a škvarku a masa praseèiho chutneho

hromada", vykládá zajsanský zlodìj své uèené

poznatky ze vsi. "Ba né, to neni prase, to je daleko

vìtší zvíøe", praví na to Sarim, který zvíøata zná.

"Aby to tak nebyl prasopes, stvoøení krutý, co se vo

nìm vykládaly povídaèky malejm dìtem u nás v

kraji", plácá do vìtru elf Herbert. "Je to Rviz Hnis.

Pøepadli ho vlci, když nám šel po stopì", souká ze

sebe na svùj vkus až nezvykle dlouhý proslov

trpaslík Páin, který má ve své malé hlavì opravdu

hodnì rozumù. A má pravdu. Pod vedením Coreye

Kalla se Nurnští jako lavina ženou smìrem, odkud

zaznívá Rvizovo prasopsí øvaní.

"Ugh, ugh", zanaøíkal Rviz, když mu

hladová šelma utrhla kus tlustého boku a odbìhla se

nažrat do ústraní. Bum! Pod ranou krollova málo

používaného kladiva se znaky míru padl koneènì

první vlk. Uá!", rozeznìl se váleèný ryk Kallùv.

Naštìstí pro liscannorského krolla pod vedením

Coreye Kalla pøibíhají ostøílení liscannoøané. Netrvá

dlouho a smeèka je porubána. "Tak, tak, tìžko je

váleèníkovi, který rozsévá mír a necvièí se ve

zbrani", øíká Rolld vážnì. Rviz si zatím zašívá tržné

rány. "Hlavnì, aby se ti tam nedostala špína", stará

se Erlanth, vùdce družiny, "Vošklivì by se to zanítilo

a kapal by ti z toho hnis". "Má pravdu", pøitakává

Sarim, který kdysi dávno také léèil lidi.

"Hej, Marcholde, za humnama se nìco

dìje. Dobìhni pro Balduna ze Stromu", volá elf

Zreg, který zaslechl Rvizovo a Coreyovo øvaní a

hluk boje s vlky. Za chvíli nalehko odìní rubaniètí se

zbranìmi v rukou vybíhají do glubokého snìhu.

"Mùj havran mi právì øek, že na nás bìžej

tøi místní chlapi a nevypadaj nijak mírumilovnì!",

oznamuje ostatním vùdce Erlanth, èarodìj linfalaský,

a Nurnská cháska se zakopává ve snìhu blízko

mrtvých vlkù. Za chvíli na místo krvavé bitky doráží

chøestící trojice rubanických. Zatímco si elf

Marchold dopíná øemínky zbroje, druid Baldun,

obutý jen naboso v sandálích, leze po zemi a zimou

ztuhlými ústy sprostì nadává: "Eštì jednou mì

nìkdo vytáhne z postele kuli vlkùm, tak ho zpražim,

až z toho bude tumpachovej tejden si pro vošklivý

popáleniny ani nesedne". Nurnští ve skrytu

vyèkávají, co se bude dít. "A kakraholte!", vzteká se

Baldun a ukazuje na velkou stopu, "S tìma vlkama

se bili nìjaký dos� vostøílený chlapi, ale našinec to

nebyl. Tendle typ sandálù tady nikdo nenosí". Zreg

se dívá kolem sebe a potom, máchaje nad hlavou

palicí, se øítí k úkrytu Nurnských. "Pal!", øve Rolld

z Erinu a spolu s dalšími ostrostøelci klátí

bojovného Zrega do nachumelených duchen. Zbylí

dva rubaniètí zaèínají utíkat pryè, ale družiníci je

brzy dostihují a zajímají, což neèiní žádné potíže,

protože oba jsou promrzlí na kost. Nurnští provádìjí

výslech a z útržkovitých odpovìdí se dovídají, že v

Rubanicích už asi dva roky vládne chaos, který

zapøíèinilo sesazení starosty Rellana, jenž byl toho

èasu na toulkách, a zvolení Taimurra, muže

spravedlivého. Rubanice jsou pøíkladem vesnice

dobrodruhù, avšak pøibližnì jednu tøetinu

obyvatelstva už tvoøí drobní sedláci a zemìdìlci. Po

návratu se prý Rellan obklopil svými vìrnými,

zejména Krchovskými, kteøí sídlí na høbitovì a ve

zdejší márnici mažou po nocích karty, a pøestal

uznávat starostenský úøad. Mnoho ostatních však

zùstalo stát za Taimurrem, který je však málo

výbojný. Místní hrdinové, zvoucí se Rubaniètí,

podnikají èas od èasu loupeživé výpravy, kterými

doplòují stavy svých truhlic, aby nepošli hlady.

"Tak mì teï napadá", hrabe ve své pamìti Sarim,

"Brácha Sauron dycinky doma pukal zlostí, že

nìjakej Rellan ho kdysi vokrad vo nìjaký peníze.

Jestli je to von, tak mi je muší vrátit. Tak zní lesní

zákon". "Pokud si dobøe vzpomínám z vyprávìní

Halka, an byl mym bratrem, tak ty zla�áky patøily

celý družinì", chladí Sarimovy škudlilské tendence

Rolld z Erinu, starosta Liscannoru. "Sem už

zapomnìl", dusí se vzteky zlatomil z Gorùdye, otec

Synka. "Jó, esli chcete rubnout Rellana, kozla

jednoho kyselýho, tak to vám teda doporuèuju,

ctìný pánové", vkládá se patolízalsky do hovoru

zajatec, omrzlý kudùk Baldun. "Jó, jó", pøitakává

bázlivì jeho pøítel Marchold. "A jak to jako máme

udìlat, když je plná vesnice takovejch vší, jako jste

vy?", diví se Páin. "Tak pote s náma za starostou,

ten si taky pøeje Rellanovu smr�. Nìjak to

splichtíme a spokojenos� bude na všech stranách",

podlézá Baldun, kterému jde v tomto tøeskutém

mraze zøejmì o holý život. "Inu, dobrá", praví

Linfalas a po oèku se dívá na Coreye Kalla. Ten

laská svùj smrtící nástroj, meè Theranil, a s takøka

mateøskou péèí jej ukládá do polstrované pochvy.

Nurnští pod vedením zajatcù pochodují do jámy
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lvové, do Rubanic. Sarim se ještì ujiš�uje, zda má

èarovné vousy na svém místì, kdyby bylo potøeba.

"Tady za tou zdí je Taimurrùv pozemek",

šeptá Baldunn a Marchold bázlivì pøitakává. "Pst,

nìkdo tam je!", upozoròuje ostatní všímavý Herbert.

Kroll Rviz, obdaøený darem netopýøího sluchu,

praví: "Kakraholte, já snajï mám ušní mhu, tam

nìkdo kadí ze zdi starostovi pøímo na záhonky!".

"To bude Krchovskej, pozemek sousedí se

høbitovem", špitá sotva slyšitelnì Marchold. Rolld s

Èagdanem snímají kuše a zapøeni o zídku maèkají

spouštì kuší. Postižený zaøval a zøítil se se staženými

kalhotami nìkam mezi hroby. Po chvíli se zkrvavený

kroll Bálin se tøemi šípy v hýždích odplazil do

bezpeèí. Nurnští v domìní, že terè je na místì mrtev,

ponechávají jej svému osudu a ženou se ke starostovi

domù. Po pøímluvì Marcholda a Balduna jsou s

respektem vpuštìni do tepla Taimurrova pøíbytku.

Zatímco se družiníci pohodlnì rozesadili

na dubových lavicích, kudùk Baldun s elfem

Marcholdem se vrhli ke krbu, aby roztáli. "Tak, o co

jde, pánové, snad mi vysvìtlíte, co se tu dìje?!",

praví starosta Rubanic odmìøenì. "Nó, Taimurre",

cvaká zuby druid Baldun, "Voni dou zabít Rellana.

Sou to takový nájemný vrahové, co dìlaj ouplnì

zadarmo". "Vážnì?", povytahuje oboèí Taimurr.

"Nó, tak nìjak", odpovídá Erlanth Linfalas nejistì.

"Tak se podívejte z okna, je to támhleten barák.

Rellan, ten barbarskej zmetek, tam bydlí doèista sám,

jen se svou ženou", ukazuje Taimurr z okna Páinovi

Nórienskému. "Hmm, hmm", laská se trpaslík ve

vousech. "Dìláme si ale nárok na to, co uvnitø domu

najdeme", strachuje se Sarim zase o své peníze. "Ale

ano, samozøejmì, pánové, naše jména však musí

zùstat utajena. To víte, pøineslo by to jenom potíže",

upozoròuje ještì rubanický starosta. "Jako nebožtík,

pane, doèista jako nebožtík", dušuje se šermíø Corey

Kall. "Uvìdomte si ale, pánové, že vám Krchovská

banda pùjde po stopì", upozoròuje dobrodruhy

starosta. "Jó, hlavy Krchovskejch sem rozsypal na

návsi", holedbá se svým hnusným èinem Sarim,

který se nezastaví pøed nièím. Taimurr bledne a

vybíhá ven. Družiníci pozorují oknem, kterak cpe

hlavy do šibenièního propadla, aby si jich nikdo z

místních nevšiml. Vrací se úplnì zelený v oblièeji.

Znenáhla se z Rellanova stavení ozval øev. "Tam

nìkoho snad muèej, nebo co?!", mudruje Erlanth

Linfalas. "To Damir muže byt, kroll rubanicky a

miru posel", vykládá svùj názor šikmooký Èagdan.

"Tak dem na tu fušku", netrpìlivì pobízí ostatní

bijec Páin.

Hrdinové vybíhají z Taimurrova domku

do mrazivé noci a obklièují nejhonosnìjší dùm ve

vsi. Starosta Taimurr je požádán, aby zaklepal u

dveøí. Zevnitø se ozvalo znovu Damirovo sténání.

�uk, �uk, �uk, klepe bázlivì Taimurr, starosta

rubalický. Krollùv náøek ustává a kdosi jde ke

dveøím. "Kdo je, sakra?!". "Tady starosta Taimurr,

prosím", klepe se návštìvník. Ozývá se odsouvání

závory a Taimurr bere nohy na ramena a mizí ve

tmì. Dveøe se otevøely a v nich stojí Rellan v

domáckých šatech beze zbroje. "Co chceš, èunì

neduživý!?", øve barbar Rellan, ale odpovìdí je mu

snùška šípù ze tmy. Rolld, Sarim a Èagdan, Nurnští

ostrostøelci, pálí, seè mohou a Rellanovo tìlo pod

náporem šípù letí obloukem do ztemnìlé chodby.

"Uááágh", zaøval Corey Kall svùj váleèný pokøik a

vrhl se vpøed. Rellan se zatím zvedl z podlahy s pìti

šípy v tìle a chápe se kliky u dveøí, ve snaze

dobìhnout si alespoò pro meè. Bum! Zubaté ostøí

Theranilu dopadlo vší vahou na Rellanovu lebku a

rozpoltilo ji ve dví. Hrozivá postava Coreye Kalla

otírá meè o nebožtíkùv kabátec a spolu s dalšími,

kteøí právì dobìhli, vtrhává do osvìtlené místnosti.

V krbu žhnou žhavé uhlíky døevìného uhlí a na

malém roštu se žhaví sada nožù. Uprostøed

místnosti je velký dubový stùl, na nìm leží

uplakaný kroll Damir, vysvleèen do pùl tìla. Nad

obrovským tuèným tìlem se sklánínìjaký venkovan

a žhavou kudlou reje Damirovi do hrudi. Corey

Kall, odporný vrah sedlákù ubožáka vraždí. "Co

je?!", zdvihá se namáhavì ze svého lože podivný

kroll Damir. Na jeho tlusté kùži se skví èerstvý

vytetovaný nápis:

Konec válek

nebo špalek

"Aha", protahuje zklamanì neholený

oblièej Rolld. Obíraè mrtvol Herbert hned obrací

naruby kapsy zavraždìného vesnièana a Sarim z

Lesa prohrabává nepìstìnými prackami žhavý

popel v krbu. Co kdyby tam náhodou bylo zlato?!

Druid nic nenachází a tak má vztek. Kroll Damir je

z rozhodnutí vùdce, tedy spíše z rozhodnutí Rollda

s Coreyem, protože vùdce už v družinì dávno
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nerozhoduje, omráèen a s roubíkem v ústech svázán

v rohu místnosti. Poté je pøíbytek dùkladnì

prohledán odshora dolù. V ložnici je svázána i

Rellanova spící vdova. Sarim, jehož obsah truhlic a

klenotnic pána domu zøejmì plnì neukojil, objevuje

po dlohém zkoumání stropu vstup na pùdu. "Pùda!

Vìdìl jsem to", øíká pøidušenì a v oèích mu to

podivnì blikotá. Zatímco se barbar s vizáží žebráka

nakaženého tyfem sápe na pùdu, ostatní mlèky kroutí

hlavami. Šramot, který Sarim zpùsobuje odsouváním

rùzného letitého harampádí, zlostným podupáváním

sandálù a chøestìním lebkových náhrdelníkù, je

znaèný. Po notné dobì slézá dolù ono zaprášené a

pavuèinami ovìšené stvoøení a nenávistnì bruèí:

"Aspoò hrábì sem si vzal". A opravdu, ze Sarimova

nevzhledného fusaku trèí sukovité hrábì s øadou

døevìných trnù. "Co s nima budeš dìlat,

Gorùdyjskej?", ptá se soustrastnì Rviz, jemuž rána

na boku zaèíná opravdu hnisat, protože se mu do ní

dostala špína. "Hrabat listí pod vìrnym dubem, co mi

dává žaludy na zálesáckej dort", odsekává zatvrzele

syn Gronùv. "Nehejbej se, druide, mám takovej

pocit, že ti na tom tvym kolenu rašej vlasy", otáèí se

náhle k lesákovi Corey Kall, zbìhlý otrok, a studuje

mu lysinu, "Ba né, tak já už na to nevidim. To sou

pavuèiny z tý pùdy. Mìl by sis vo tu pleš trochu

peèovat". "To už víckrát neøikej, votroku, já nejsem

plešatej, mám akurát vysoký moudrý èelo", vystrkuje

druid bojovnì bradu, až se mu divoké vousy ježí.

Druzi se pøestávají hádat, cpou zlato do pytlù a ty

pytle hážou z oken na zahradu.

Je tma, mráz, ticho a obloha je temná.

Temné obrysy Nurnských dobrodruhù se plíží

jabloòovým sadem. "Potøebovalo by to konì, nebo

aspoò vosly", praví moudøe Páin. "Velbloud by se

taky šiknul", vzpomíná Kall své oblíbené dvouhrbé

zvíøe. "Tak mì napadá", praví Erlanth, "Muj havran

tady kousek vocaj� zmerèil cirkusácký šapitó. Tøeba

tam budou mít konì". "Cirkus!!!", vzdychá zasnìnì

principál z liscannorského lesa. Druzi se chechtají a

ješitný hranièáø se tìžce uráží. Obrys stanu se

objevuje ve tmì. Družina se brodí hustým snìhem.

"Tady nìkdo leží. Tady nìkdo leží. Je urèitì

zmrzlej", kvílí Erlanth, který šlápl na nìjakého muže

zabaleného v dekách a zahrabaného ve snìhu. "Co

jé, kakraholte, aj� do toho praští deset hromù a spere

to ïas!", nadává šíleným zpùsobem malý rozespalý

trpaslík, odìný ve zbroji, který tady zøejmì spal.

Nurnští vytahují kuše a luky a míøí na toho divného

chlapíka. "Do hromady shnilejch bukvic, bando

mizerná, esli hnejï nevodložíte ty svý šípoprdy, tak

vám, na mou duši, rozsekám huby na bláto, jako že

se Lewin menuju a sem rounej hrdej chlap!",

lamentuje obhrouble trpaslík a vyhrnuje si rukávy.

"Uroò slzu pravdy, prcku, seš vodsud, nebo né?!",

jde tvrdì na vìc Corey. "Vo co dé, vo co dé, pro pìt

ran do váleèný pøilby, dybych byl vocaj�, tak

nechrápu na póli, ale v teplý sednici za pecí",

rozèiluje se Lewin.

Tento argument je natolik pádný, že

druzi umlkají a trpaslík si zase shrnuje rukávy

svého kabátu, protože mu mráz na holá pøedloktí

nedìlal dobøe. Lewin, muž bez báznì a hany, je

pøijat do spoleèenstva. "Musíme pospíchat, mám

mokro v botech a bojim se, abych nedostal horkou

nemoc", sípe na ledovém povìtøí vykulenì elf

Erlanth. "Máš pravdu, Erle, já mám taky v botech

jako kdybych si tam namoèil", chláme se neurvale

Herbert a kucká. Druid se dívá na své sandály a

poøád ještì uraženì mlèí. Zatímco ostatní stojí pøed

cirkusovým stanem, chodec Rolld s Páinem a

Coreyem se plíží dovnitø. Stan je prázdný. Pouze v

rohustojí pøivázaní mezci. "Co to je?!", tøeští na

jednoho z kopytníkù oèi Kall, který zná dobøe

všechna cizokrajná zvíøata, ale tohle ještì nikdy

nikde nevidìl. To zvíøe je bílé s mnoha èernými

pruhy, dokonce i kolem oèí, od brady bílé vousy a

na hlavì tvrdé kostní výbìžky. "Ty, Rollde, poï se

honem juknout", šeptá Páin a Rolld zaèíná podivné

stvoøení ohledávat. "No fujtajbl, ten principál, co

mu to tu patøí, je pìkný èunì. Tohle je totiž

nabarvená koza s upajcovanejma rohama", klepe se

Rolld hnusem a odporem. "Mééé", zameèela

zohyzdìná koza. "A proè to ten èlovìk udìlal?",

diví se šermíø Corey. "Za všim hledej špinavej zisk,

Kalle. Ten principál chtìl mít asi zajímavou atrakci,

kterou by všechny ohromil, možná, že bytostnì

nesnáší kozy", rozdává vševìd Páin své zkušenosti,

naèerpané životem. Dva váleèníci vyvádìjí mezky

a chodec ještì zbìžnì prohledává plac. Nachází

pouze cirkusáckou proskakovací obruè a olej.

Komediantskou pomùcku bere s sebou.

"Ty, Sarime, mám pro tebe dárek",

vesele povykuje Rolld z Erinu. "Jó?!", záøí druidovi,

o nìmž se øíká, že jeho kapsy jsou hluboké a

bezedné jako pytle beztíže, oèi a pøijímá dar. "To
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vobruè hoøici je komediantu cirkusovych, co ohnìm

se pekelnym køisne a chlapiska smìšny jag žaby

proletuji smìry ruznymi a huby pitvorne na lidi

dìlaji a ty se tlemi smichem ukrutnym, až popadaji

se za brucha svoje bolavy", praví pøedlouze Èagdan,

který dobøe poznal komediantskou pomùcku.

"Páprlapá", brumlá si pod vousy Páin. Všichni se

smìjí a dívají se, co se bude dít."Fuj", dìlá teatrální

gesto Sarim a zahazuje obruè i s jemným olejíèkem

do snìhu, "Máš problém, Rollde, máš krucinál òákej

problém? To teda nechápu, proè si mi to pøines!".

"Inu, myslel sem, že by se ti to mohlo tøeba hodit,

když sis dycinky pøál bejt principálem", slintá si

dušeným smíchem do vousù chodec. "To už je aspoò

deset let, co sem si z celýho svýho druidskýho srdce

pøál ten proklatej cirkus", dušuje se ješita. "Ale

hrochy, varany, bezbranný dìti, skøety a bùhví co

eštì jsi chtìl nedávno", kuje železo, dokud je žhavé,

erinský rek. "Nikdy jsem nechtìl mí� hrocha", vøíská

vztekle lesák a sprostì lže. "Cha, chá", odvrací se

pobavenì chodec. Každý široko daleko si totiž dobøe

pamatuje a nebo zná aspoò z vyprávìní veselé

zkazky o druidovi z Lesa. Rozesmátí hrdinové vedou

mezky k Rellanovu domu, nakládají zlato a

obloukem obcházejí Rubanice. Je slyšet první

pøíznaky kašle a nachlazení, zejména u Herberta a

Erlantha. Není divu, poèasí je mrazivé a Nurnští

nejsou nijak zvláš� nabalení.

"Buï zdráva, Ogilvie!", praví Rviz u

rozcestí Na Vobrtlíku k dívce, která vystoupila z

pøítmí. Po Eliášovi jakoby se zemì slehla. "Jak se

menuješ, buchto", øíká najednou drze Corey Kall.

"Co je ti do toho, nevychovanèe", štìká se Ogilvia z

Thindoru. "Tak já ti tøeba budu øikat Bìtko", vkládá

se do trapného rozhovoru hlubokým hlasem druid

Sarim a tváøí se dìsnì tvrdì. Možná je to proto, že

mluví se ženou, a podle Páina Nórienského, jenž jest

také mudrcem, jsou ženy slabé a hloupé. "A kolik je

ti let, smim-li se pøeptat, ženská", smìje se Corey.

"Do toho ti nic není, žoldáku", odsekává dívka.

"Nechte jí bejt, hlupci, nechte jí bejt, neni na ty vaše

narážky zvyklá", staví se na stranu dívky kroll Rviz,

"Je eštì nevinná". Tato Rvizova vìta pùsobí na

Sarima z Gorùdye jako výbuch. "Nevinná? Jó, tak

vona je jako nevinná?! Tak to bych jí moh vo tu

nevinnos� tøeba pøipravit", krmí svými ostudnými

praseèinami ostatní druid z lesa a dává tak najevo

svìtu, že je to jenom buran. Ogilvia je najednou celá

rudá až za ušima, družiníci umlkají a je jim trapnì.

A druid Sarim, zvaný dobromyslný, svùj vtipný

monolog rozvádí dále: "Hele, Bìtka, tøeba tady

pánové by taky...". "Drž už hubu, èunì", okøikuje

povedeného syna Gronova Rolld z rodu Baskova.

Rviz navrhuje Ogilvii, aby jela s nimi do hostince

Na Pitkách, že jí potøebuje sdìlit své budoucí

úmysly. Ogilvia souhlasí. "Tak, Herberte, vstávej,

de se do novoborginský hospody", juchá Páin z

Nórienu. "Je mi òák blbì. Celý tìlo mì bólí a mám

asi tu horkou nemoc", øíká smutnì elf, sedící v

mokrém snìhu, a tøese se po celém tìle. "Jó, to máš

z toho, že ses nepøezul do suchýho", radí s køížkem

po funuse Corey Kall. "Mnì je taky nìjak ouvej",

valí své nevinné chrpové oèi na ostatní druhy vùdce

Erlanth Linfalas. Družiníci pomáhají svým dvìma

nemocným pøátelùm a pospíchají do Nového

Borginu. "Mì to bylo hnedka nìjaký divný, že

vùdce neni poslední dobou nìjak slyšet. To bude

horká nemoc", dumá s vážnou tváøí pan Kall,

"Jednou sem nìkde èet, že se to muší vypotit pod

teplou duchòou a pí� blatouchovej vodvar". Je s

podivem, že Corey Kall, o kterém kolují klepy, že

je pologramotný, prokázal takovou seètìlost.

Dokonce prý Nurnský kováø Thindaff, pøezdívaný

Kovadlina, obèas vypráví v hostinci U prasete

humornou historku o tom, kterak jakýsi pan Kall z

vesnice Liscannor jednou poslal do zbrojíøské dílny

písemnou zakázku s následujícím znìním:

"...Potøebuju: tìšká kuž, øemdlich, rychle. Lug šípi

taky.

Kall Corey, vobec Lyskanor..."

Družina vchází do hostince Na Pitkách

a hned se usazuje u stolù. Hrdinové z Liscannoru

popíjejí, hrdina z Lesa pije taky. Po chvíli však

zábava uvadá, Nurnští jdou na pokoje, svlékají si

mokré svršky a nechávají si roznášet léèivé èaje

mladou hobitkou Lúniel Pitkovou. Rviz si jde

lehnout s Ogilvií do stáje. K tomuto je tøeba øíci, že

ve vší poèestnosti. Oba se zachumlávají do slámy a

Rviz pøes Ogilvii pøehazuje svùj pláš� do deštì.

Potom si dlouho vyprávìjí. Boji unavený kroll

ovšem brzy usíná, takže i krásná dívka nechává

pøíbìh o tom, jak Kunhuta sežrala rodový erb, zcela

nedokonèený. Jediné, co Rviz, pøezdívaný Hnis,

staèil pøed usnutím slíbit, je to, že pøemluví své
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druhy k zteèení Thindoru.

Je èasné ráno a družiníci opìt somrují

koláèky od malé Lúniel Pitkové. "Jak ti je, Erle?",

otáèí se vìrný Páin k vùdci Erlanthovi. "Nic móc,

Pájo, je mi jak zpráskanýmu psovi, ba eštì hùø",

protírá si churavý vùdce své lesklá chrpová kukadla

a tváøí se jako hromádka neštìstí. "Já sem chytil snad

nìjakýho šneka, nebo co", lamentuje hrubì elf

Herbert, "Je mi na chcípnutí a co nevidìt asi vrhnu".

Svoje prohlášení o zdravotním stavu ještì potvrzuje

tím, že, kapesníku nemaje, smrká pøes prsty

obrovskou nudli. "Èunì", køiví tváø Lúniel Pitková.

"Herbert", podává svou ublemcanou ruku k pozdravu

elf kouzelník. Odkudsi zvenèí se kolébá Rviz, z

paèesù mu trèí sláma a je nezvykle pøíjemný. "Buïte

pozdraveni, udatní pøátelé", šklebí se kroll, sedá si na

židli a prohlíží si své zranìní na boku, "Kde máte

Sarima?". "Jeho druidská výsost eštì chrní. Øikal

nìco vo tom, že si nastudil nohy, a tak to potøebuje

vyspat", praví pan Kall, køestním jménem Corey,

jinak také Achmed. "No, aby se taky nenachladil,

když pochoduje v takovejch škorních", mudruje

trpaslík Páin. "Kakraholté a jeden krumsec mazec

navrch, já bych rubal, až bych breèel", hartusí

obhroublý trpaslík Lewin, starý mládenec a

samorost. "Tak, chlapi, k tomu vám teï chci právì

nìco povìdít", chodí Rviz pomalu kolem horké kaše,

držíc si na zhnisalém boku klùcek vymáchaný v

heømánkovém odvaru. "Mám takovej návrh, jak si

poøádnì naprat kapsy zlatem a pøitom se ani moc

nenadøít", zaèíná si vymýšlet na pravdu až moc

jednoduchou povídaèku nepøíliš inteligentní kroll.

"No né, to mì teda zajímá, jako že se Rolld menuju

a sem slavnejch bratøí bratr", výská liscannorský

chodec a zároveò držitel starostenského úøadu ve

stejné obci. "Dyk øikám, bez práce", chytá dále na

špek dobrák Rviz své druhy, "Ogilvia, panna krásná

a urozená, zvìstovala mi povìst o Thindoru a o

nesmírném pokladu v útrobách hradu". "Kolik?",

zatajuje dech Lewin. "Sto tisíc zlatejch. A samý

cennosti. A ten hrad je prej doèista vopuštìnej", lže

bohapustì Rviz a ani se neèervená. "Co taraš, Hnis.

Kecy babske. Od kterych èasu hromady zlate samy

byvaji, cha?", posmívá se Èagdan, který se sice

nikdy neuèil psát ani poèítat, ale hloupý, to tedy

rozhodnì není. "Aj� se tøeba propadnu, esli øikám

lež", pokouší astrální sféry kroll a mùže dìkovat

jedinì tomu, že má Pitka bytelnou podlahu. "Dajaku

budu, pikle nekale Hnis kuje", brumlá si sice ještì

Èaagdan ze Zajsanu, ale ostatní jsou nadšeni. Rviz

ještì vypráví nìco pravdy o tom, že Ogilvia je

velmi stará, i když je vlastnì mladá, a o tom, že ve

hradì budou Nurnští muset spálit nìjaká tìla. Nato

objednává u pana Pitky deset sudù s olejem a

hosttinský vše píše na úèet. "Hele, necháme Sarima

vyspat, a� je zase zdravej jako rybièka", stará se

Rviz. "Jó, dobrej nápad", chechtá se chodec Rolld

Erinský, "A útratu necháme napsat na nìj, mohla by

bejt sranda". "Cha, cha", smìje se Corey a

objednává si ještì jednu mísu koláèkù.

"Tak, mìjte se tady dobøe", louèí se

trpaslík Páin Nórienský s Pitkovic rodinou. "Úèet

dìlá pìtasedmdesát zlatejch, ctìný pánové", ète ze

svých zápiskù hostinský. "To zaplatí ten plešatej

chlap tam nahoøe", šklebí se škodolibì hranièáø

Rolld. Dobrák Rviz ale potají Pitkovi strká nìjaké

peníze, kdyby škudlil Sarim dìlal problémy. "Tak

to vám budiž štìstìna naklonìna", pøeje pán domu

odhodlaným dobrodruhùm. Nurnští si to razí

smìrem k Vobrtlíku a pak pøímo na hrad.

"Uááá", zívl mocnì druid Sarim, pøevalil

se na druhý bok a spadl z postele. "A jejda", drbe se

na pleši hranièáø ze samoty v Liscannorském lese,

"Asi sem zaspal, èi co. Slunce už je skoro nejvejš a

já tady zaøezávám jako medvìd v zimì". Lesák se

svléká do pùli tìla, omývá si trup, nohy a mohutnou

lysinu studenou vodou ze džberu, to aby byl

otužilý, když tráví vìtšinu života v divoèinì, a žluté

zuby èistí, po vzoru divokých lasic, témìø èerstvým

jablkem ze železné zásoby. Potom se obléká do

záplatovaného roucha z pytloviny, ovíjí hrdlo

tlustým svazkem amuletù, do tlumoku kvapnì balí

baèkory a pyžamo, pøes záda hází naditý fusak s

holemi a zahradnickým náèiním a spìchá z

vyhøátého pokoje hospody Na pitkách do šenku.

Tam bìhá starý pan Pitka a uklízí nepoøádek z

poslední noci a drobky u stolu, kde Nurnská družina

ráno snídala. "Brejden", mumlá pod rozcuchané

vousy Sarim a jako velká voda se žene ven.

"Poèkejte, velectìnej pane, vèíl bysme snad mohli

kapánek srounat outratu. Pánové, co ráèili

vodkráèet po ránu, se dušovali, že ste velkej

bohatec a šecko ráèíte plati� sám", zadržuje druida

hostinský pøesnì tak, jak se domluvil s ostatními,

"Tak celkem to koštuje rounejch pìtasedmdesát

kulatejch zla�áèkù". "Ugh!", kucká pøekvapením
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držgrešle Sarim, "Ale to muší bejt òáká mejlka. Dyk

já sem doèista žebrák, co živoøí zrovínka z ruky do

huby a nemá žádnýho zastání v tom širym svìtì. Já

mám akurát tydle korále a hrábì ve fusaku". "Tak to

se nedá nic jinšího èinit, než zavolat místní

spravedlnos�, kerá takový nuzáky zavøe za potulku

nebo aspoò do vìzení pro dlužníky", naoko straší

Sarima Gorùdyjského pan Pitka a svou roli hraje

vskutku mistrovsky. "No né, to né, to snad nebude

zase tolik nutný", hoøekuje Sarim, jenž by si pro

zlatku nechal vrtat koleno, a vymýšlí lest, jak utéct

bez placení. "Teï mì tak napadá, vèéra sem si svoje

skrovný jmìní zašil do matrace, aby mì nikdo

nemoh vokrást, a doèista sem na to zapomnìl. A

akurát teï mi to pøišlo na mysl". "Tak si pro to

štandopéde skoè, nuzoto nuzná, zapla�, a a� už tì tu

víckrát nevidim", halasí ještì korbelmajstr. Sarim si

to peláší do svého pokoje a ani mu moc nevadí, že

pro pár zlatek ztratil svoji osobní hrdost. Otázkou

ovšem je, zda mìl co ztratit.

Z okna, s výhledem na zahradu, vyskoèila

postava chlapa v kùžích a jeho tìlo žuchlo do

hluboké závìje. "Cha, chá", raduje se plešatec, "Tak

sem zase ušetøil pìtasedmdesát žlutejch penízkù, a to

jen díky svý druidský mazanosti. Jó, na starýho

Sarima si nikdo nepøíde. Vejde dveøma a vodejde

voknem. Nic nejni nemožný, pro toho fištróna". A s

tìmito slovy se lesní muž, celý uválený od snìhu,

žene nejkratší cestou na vrcholek Hrùzovského

kopce.

Pøenesme se však k ostatním. Cesta

stoupá po zalesnìném úboèí Hrùzova a v ostrých

zatáèkách se klikatí. Je zima, šero a vzduchem

poletují velké vloèky snìhu. Herbert a Erlanth

vypadají jako mátohy a dusí se v návalech suchého

kašle. "Mìli sme je tam nechat s tim vochrapou

Sarimem", lamentuje Rolld. "U tuctu prašivejch

podvlíkaèek, copak sou to baby?!", kleje mocnì

pr�avec Lewin, "Chlap má mít svaly z vocele a v

hlavì mozek, a tydle dva sou akurát jako èerstvý

podmáslí a v kebuli maj bahno". "Ten s tìma

chrpovejma voèima, to je družinovej vùdce",

upozoròuje zbrklého a prostoøekého trpaslíka Páin.

"Jó? To sou ale paradoxy", povytahuje huòaté oboèí

malý rebel. "Tak to teda znám vìtší", zaráží se

zkoprnìle pan Kall. "Támdlejc totiž nìkdo jede a má

kapánek móc žhavýho oøe", hledí svìtaznalý jižan do

zalesnìného úboèí. Mezi stromy pomalu sestupuje

kùò s jezdcem na høbetì. To by bylo vcelku

normální, až na to, že kùò ohnivé barvy plane

jasným plamenem. "To kuò ohnivy jest, to každy

smotrit muže, gdyž pod kopyty žhavymi snih v

bøeèku ukrutnou se mìni a haluzky stromisek suche

od høivy plamenne jiskerky rude chytaji a požarem

nièivym chytnouti hrozi", tvrdí obšírnì Èagdan

Zajsanský. "Severin, jezdec na ohnivém koni",

shrnuje krátce Èagdanovu myšlenku kroll Rviz.

Družiníci se staví do bojové formace a Severin, za

hlasitého sykotu vypaøujícího se snìhu, pøijíždí až

k Nurnské družinì. Má mrtvolnou barvu a výraz

jeho tváøe s tenkými rty je krutý. Obleèen je ve

starém kostýmu, který vyšel z módy pøinejmenším

dost dávno. Nikdo se ale nesmìje Severinovu

komickému vzezøení. Na takové hlouposti není èas.

Severin Thindorský totiž vytahuje železnou hùl a

jímá se hrdiny tlouci. To však nemìl dìlat.

Dobrodruhové se rojí jako vosy a rubou podivné

stvoøení hlava nehlava. Pøi tom nìkolik ran dopadá

i na plamenné zvíøe, které se zasyèením padá do

návìje snìhu. Po rozplynutí parní clony, která se

rázem vytvoøila, se ukazuje, že Severin, noèní mùra

hrùzovského kopce, je po smrti. Hrdinové opouštìjí

chladnoucí mrtvoly a spìchají na Thindor.

"Poèkejte, chlapi, to sem já, váš vìrnej Sarim

dobromyslný z Teného hvozdu Gorùdye, syn

Gronùv, znalec lesní moudrosti též zvaný silný a

taky, krucinál, teï sem to pro samej spìch

zapomnìl, no, prostì dìsnì slavnej a ctìnej chlap!",

volá udýchanì druid, který se vynoøil z lesa za

ohbím cesty. Družiníci stìží potlaèují smích, ale

ješitný lesák o pøíhodì v hostinci mlèí. Má totiž

jinou starost. Ztìžka oddychujíc rve do fusaku

Severinovu tìžkou hùl, dalo by se spíš øíci tyè, která

je ještì horká, takže se mu dìlají ošklivé puchýøe na

jeho nenechavých pazourách. Osandálovaný druid

tìžce supí do kopce, není také divu, když fusak má

už znaènì pøeplnìný. Zejména hrábì zabírají hodnì

místa.

"Thindorskej hrád", odplivl si kroll Rviz

zelenožlutou slinu. "Tam strašá", zakoulel bojácnì

chrpovýma oèima vùdce Erlanth a hlasitì se

rozkašlal. "Eštì se vymoèim a deme", volá od

nízkých keøíkù potem politý Herbert, jenž nastydl a

trápí ho ledviny. Vstupní brána do hradu je

pootevøená, hosté jsou zøejmì vítáni, a tak není

dùvod, proè by Nurnská tlupa nezvána nevstoupila.
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Hrad je kolem dokola obehnán vysokou

opukovou hradbou a za ní k nebi èní tøi polorozpadlé

vìže. Nutno øíci, že v sálech starého hradu je znaènì

nevlídno. Druzi se choulí do teplých dek a

kožešinových pøehozù. Nachlazený Erlanth jde jako

v mátohách a obèas bourá do zdí. S Herbertem je to

horší. Má vysokou horeèku a zaèíná blouznit.

Vykøikuje samé nesouvislé vìty a podlamují se mu

kolena. "Místnost!", upozoròuje obezøetnì Páin.

"Škeblový korále. Chci škeblový korále", sípe

ubožák Herbert. "Zacpìte mu nìkdo klapaèku", syká

Rolld, "Ještì nás prozradí". "Škleblový knedle",

motá slova churavý elf. Corey Kall a Páin z Nórienu

neèekají, až nìkdo kouzelníka umlèí a vbíhají do

komnaty.

Buch! Na první dva z dobrodruhù se zøítil

velký žulový kvádr. Ostatní stojí jako opaøení a

strnule pozorují mlhavou levitující postavu ve

smìšném úboru. "Jauvajs", sípe Rolld Erinský.

Corey Kall, chlap z ocele, naopak temnì mlèí a

vyproš�uje se z drtivého sevøení tesaného balvanu.

"Co jé, bugr fugr, chlapisko jedno mlžný, co jé?!",

kleje mocnì trpaslík Lewin, jenž pro ránu nechodí

daleko, "Takhle se u vás nejèko vítaj hostové, pro tøi

øachy øemdihem a ještì jednou bugr fugr?". Mlžná

postava se dál neteènì vznáší. "To� jistì Ildefons,

nemejlim-liž se. Ogilviin strejc. Neškodnej to tvor",

øíká potichu Rviz Hnis. "Já ti dám neškodnej", èílí se

Kall Corey, vrah sedlákù, "Mám napøíklad naštíplý

žebro". "Kuš, Gál. My uvidìt hned budeme. Chlap

ten mlžny konani našmu naklonìn byt muže, aè

butry šerednymi žebra dobrodruhu slavnych štipe",

hájí své stanovisko šikmooký Èagdan z východu.

Smrk, smrk, smrká vùdce Erlanth do cípu svého

kouzelnického pláštì. "Hola, thindorskej pane, dem

v míru, tak zvednìte ten žubr", snaží se být uctivý

Páin z Nórienu a jeho bystré oèi tìkají po komnatì.

Je vcelku prázdná. Ildefons zøejmì takovéto jednání

ani v nejmenším neoèekával, a tak na balvan upírá

veškerou svou mysl a telekineticky jej pøemís�uje.

"Mý méno je Rviz a sem pøítel Ogilvie. A teï vás,

strejcu, žádám vo radu, kudy se dá�, abysme se

dostali k vìžím Thindorskýho hrádu". Mlžný tvor

otevírá ústa a celá místnost je rázem naplnìna

zvuènou barvou jeho archaického hlasu: "A kolik

penìzù zlatých by ta rada má koštovati mohla?".

"Chce prachy!", vraští nenávistnì své huòaté oboèí

druid z lesa. Nikdo se k placení nemá, když tu náhle

vychází do popøedí kroll Rviz a pokládá k

Ildefonsovým nohám nemalou hrst zlatek. "Nuž,

žoldnéøi šlechetný, pochválena budiž dobrotivos�

srdca tvého. Koridórem za chrbtem mým nechodiž",

radí Ogilviin strýèek, jemuž táhne na dobrý tøístý

osmdesátý devátý rok života a za rok oslaví další

kulatiny, "Tam chásky nekalé doupì smradivé

jestvuje, proèež lépìji kroèejùm svým obráti� dej a

koridóru jinému v chrabøenství holduj". "Ó, dík,

pane, za tu moudrou øeè vod srdce mínìnou",

dìkuje až pøehnanì uctivì Rviz a dává Ildefonsovi

daloší hrst zlatých. "Ó, žoldnéøi srdnatý, pøijmiž

hold mùj skrovný a darem nicotným rozmnož

majetky své jistì pøeohromné", usmívá se Ildefons

z Thindoru a prùsvitnou rukou ukazuje na zvláštní

pøedmìt v rohu. Tam stojí støíbrná lucerna

tabulkami skla vykládaná. Uvnitø však není svíce,

ani kahan, ale krásné rudé jablko. Rviz nereptá ani

nevyzvídá, k èemu mu tato relikvie asi bude dobrá,

a darovaný pøedmìt balí do klùcku a ukrývá v

poloprázdné tornì. "Dìkuji ti, pane z Thindoru, buï

tady v pokoji", øíká ještì Rviz a ustupuje z místnosti

zpátky do chodby. Ostatní jej následují.

Družina postupuje starým zchátralým

hradem dále. Z dálky se ozývá dìtské žvatlání.

Nurnští hoši jdou po hlase jako po èervené niti a

vpadávají do komnaty s prohnilým døevìným

schodištìm vzhùru. Na zemi sedí zelenì svìtélkující

dítì a zpívá si tenounkým hláskem nìjakou

písnièku. "Eliášek", rozplývá se otcovsky škaredý

Rviz. "Hele, zase ten spratek zelenej", ozývá se

najednou Sarim, protože ví, že nemluvnì je doèista

neškodné, a tudíž jeho mrzký život naprosto

neohrožující. "Chceš zrcátko, malièký?", ptá se

nìžnì Corey Kall, ten známý hrdloøez. Eliáš se

usmívá a natahuje své nehmotné ruèièky. Zrcátko

upadlo a roztøíštilo se na tisíc kouskù. "Tak to

znamená nejmíò tisíc let neštìstí, vobludo šeredná",

chechtá se zle cynik Kall. Eliáš je zjevnì v šoku a

dává se do usedavého pláèe. Zbytku družiny je

Kallovo a cirkusákovo konání zcela lhostejné,

jenom Rvizovi zlobnì cuká ve tváøi. "Bludièky!",

blekotá náhle ze svého blouznnivého stavu uøícený

Herbert. Je to s ním opravdu vážné. "Dahóru. A

hodem. Herby bá dachlazedý prùdušky a boèovej

bìchejø!", valí lesklé èervené oèi churavý vùdce.

Schody vyvedly hrdiny ze západního

Gwenndarronu do velkého sálu, jehož stìny jsou

- 17 -

lemovány množstvím soch. Druzi se nejistì

rozhlížejí kolkolem a Erlanth Linfalas mává pahýlem

své levé ruky: "To bude asi dìjaká vzdešedá

kobdata, boždá sme blízko cíli". "Tak, chlapi, abyste

jako vìdìli", hartusí Rviz významnì a pøitom bìhá

splašenì od jedné sochy ke druhé, "Toihle sou vìrný

podobizny pánù z Thindoru. Todle je tøeba Telesfor,

hradní pán, trodle jeho cho� Aòžela, tady máme

Telesforova otce Rajmunda a bábu Hroznatu, tadyto

pr�avý nemùže bejt nikdo jinej než Eliáš, stvoøení

èistý a dobrotivý, vocaj� na mì posmrtnì kouká

Severin, co sme ho ve stráni zamordovali a co mu

druid ukrad tu hùl, tadydle, to všichni víte, to je

Ildefons, co byl k nám tak pøívìtivej, a Ogilvii,

pannu sliènou, nikomu urèitì nemusim

pøedstavovat". "A krolle, kdopak jsou tyhle?", ptá se

se zájmem Rolld. "To bude nejspíš služebná

Mechtilda, komorník Rupert a koèí Izidor. A ten

zbytek, to budou asi sochy tìch bezhlavejch psù a

ohnivýho koòa". "Kakraholte, shnilej sandál, mnì se

to tady ani za mák nelíbí. Já bych ty sochy rozmlátil

na ouplnej štìrk", kleje mrzout Lewin. Jeho slova

však zanikají v Sarimovì jásotu: "Truhla, truhla!

Vokovaná truhla. Vidìl sem jí první, ouplnì první.

Každej mi to muší dosvìdèit. Tam bude urèitì zlato,

perly nebo drahokamy. To já poznám na sto honù,

ten mamón, na to já mám jaksepatøí vytøíbenej

èmuch!". Chamtivé druidisko se žene k vìkovité

bednì a majetnicky si na ni sedá. Ostatní se ženou za

lesákem a nic nedbají na ostražitost. Zámek je sice

bytelný, ale víko nakonec povoluje. Nurnským,

natlaèeným ve výklenku, však najednou není do

smíchu. Za jejich zády se rozlehl zvuk poadajícího

štìrku.

"U prašivý koèky a chcíplýho havrana, já

to øikal, a co øikám, to se vyplní!", nadává Lewin a

rve zpoza opasku rezavou sekeru, "Sochy se hnuly.

Sou doèista živý, aj� se propadnu do týdle podlahy,

esli kecám!". Rolld, Páin a Corey Kall se staví

prostoøekému trpaslíkovi po bok v hrozivých

váleèných postojích. herbert si pod náporem choroby

lehá do kouta a breptá nìco o škeblích a knedlích a

Erlanth mu usmrkanou rukou mìøí teplotu. Pøitom

mu do oblièeje v návalech kašle chrchlá nakažlivé

hleny, z èehož plyne otázka, zda tím Herbertovi

pomùže, èi nikoliv. Èagdan, bojící se o své chatrné

zdraví, se vyhýbá jak boji, tak nemocným a obsazuje

opaèný kout v závìtøí. Rviz se drží za zápìstí, které

si poranil, když holou prackou urazil zámek od

truhly. Stateèný druid Sarim, po Jacobovi nejstarší

èlen družiny, bere nohy na ramena a utíká z hrozící

bitky. Asi se bojí, protože èelo se mu leskne

krùpìjemi potu. Sochy v nemalé poèetní pøevaze

nemilosrdnì útoèí svými drtivými pìstmi. Pùtka je

strašlivá a liscannorská krev stéká v potocích na

podlahu. "Uááágr", øve v pøíšerném bojovém

pokøiku šermíø Kall. "Aj� chytim praseèí mor, esli

tu šlupu pøežiješ, voživlej balvane!", sakruje sprostì

Lewin a je mu úplnì jedno, jestli si vyláme ostøí

nebo ne. Nìkolik nepøátel je rozdrceno, ale na jejich

místa se derou další. "Hej, Sarime, proè se

schováváš za našima zádama jako nìjaká baba?",

huláká v dìsu Rolld, jenž právì koupil tvrdý úder

do bøicha, "Moh bys nìkoho z nás tøeba vystøídat".

Sarim však namísto do boje pøiskakuje k Rvizovi a

tøesoucími se ulepenými prackami ohmatává

Rvizovo odøené zápìstí. "Rád bych tì vystøídal,

Rollde, vopravdu", klepe se strachy druid, zvaný též

silný, "Ale nejèko to nejde. Mušim hroznì nutnì

vošetøit Rvize. Má ouplnì roztrženou ruku vod toho

rezavýho kování. To nejni žádná sranda, takovej

ouraz, to se nesmí zanedbat, jinak se mu do toho dá

hnis a chytne votravu krve". "To je dobrý, Sarime,

to je jenom takový škrábnutí", praví postižený kroll.

I on je totiž ohromen náhlou Sarimovou ochotou k

léèení družiníka. Vždy� mezi Nurnskými zaèaly

poslední dobou kolovat zvìsti, že druid Sarim,

vyuèený léèitel, už dávno jakékoli znalosti felèaøiny

z nedostatku praktických zkušeností zapomnìl. "Ba

né, ba né, já ti to mušim vomaza� aspoò kozlí mastí

a poøádnì, ale poøádnì vovázat". Že však Rvizovi

už nìkolik dní ošklivì hnisá bok od vlèích zubù,

strachy rozklepaného druida nikdy nezajímalo. Øež

stále trvá, nové a nové sochy se rozpadají na dr�,

nové a nové sochy se rvou do pøedních pozic. "Tak,

u všech ardasanskejch podrazù, kde seš, holá

hlavo?", øve v poslední nadìji Rolld z Erinu. "Eštì

uzel", drkotá zuby Sarim a protahuje èas, "Jó, na

uzlu totiž hroznì záleží". Buch! Na Rolldovu hlavu

dopadla kamenná pìst a ten se svalil široký jak

dlouhý na zem. Sarim ponechává Rvize svému

osudu a dekuje se k Herbertovi s Erlanthem. Rviz

skáèe na Rolldovo místo a rube se jako pravý muž.

Není divu, že je brzy dobojováno.

"Chodèe, probuï se, chodèe, muj

pøíteli", pleská chlupatou dlaní svého pøítele trpaslík
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Páin, protože ucítil slabý tep na jeho hrdle. "Sarime,

zkus ho vyléèit, dy� von skoro zakapal", praví Corey

Kall k druidovi. "Co já? Jak já?", brání se pomoci

druid, "Sem ouplnì vyèerpanej tim bojem a vùbec".

Netrvá dlouho, Rolld se probírá z bezvìdomí a sedá

si ke zdi. Vypadá opravdu hroznì. "Tak ti,

principále, dìkuju za pomoc v boji", sípe ztìžka tøetí

liscannorský starosta, "Bez tebe bysme urèitì

nevyhráli". "Máš problém? Máš nìjakej problém?

Takly bych ti moh tøeba vrazit facku", máchá kolem

sebe rukama Sarim. Je tøeba uvést, že mu od vítìzství

nad sochami sebevìdomí natolik vzrostlo, že je zase

odvážný, též zvaný udatný. "Neblbni, Gorùdyjskej,

koukni se, jak vypadá, dy� ho tou svojí fackou

zabiješ!", rozèiluje se nad Sarimovým chováním

Kall. "Co, có", diví se felèar, aèkoli ze svých

chabých léèitelských zkušeností dobøe ví, že Rolld

by v této chvíli mohl zemøít klidnì i na bodnutí

komára, "To já nemùžu vìdìt. Ale ten chlap je vùèi

mnì drzej. A znevažuje mojí poøíkladnou obìtavost

pomáhat druhým". Pøitom dále máchá svýma

upocenýma rukama, naznaèujíc, že by nìkterý

políèek mohl tøeba i zasáhnout svùj cíl. A nebylo by

to tak tìžké. Žádné riziko nehrozí. Vždy� chodec

Rolld není schopen ani vstát, natož aby byl schopen

se bránit druidovu útoku. "Tak dost", praví ráznì

Páin a odvážlivec ztrácí lehce rychle odvahu. "Druzi

Nurnšti, to Herbertovi, kamošu mymu, už pomoci

nutnì tøeba rychle, zavity mozgove v kebuli jeho z

choroby horke už jistì nepracuji", podává zprávu o

elfovì zdravotním stavu Èagdan, choulící se ještì

poøád v zbabìle rohu. "Davrhuju jít dobu", radí

Erlanth, vùdce Nurnských. "Babo máslová!",

opovržlivì trousí na pùl úst Lewin a plive na

podlahu. "Ba jó, nejni to tak blbej nápad. Vrátíme se

sem jjindy, až budem zase zdravý jako rybièky",

souhlasí Corey. "No jo, to je pravda", dí smutnì

Rviz, jehož poslání se sice oddálí, ale cítí se za své

druhy trochu zodpovìdný, když je pomocí lži do

hradu nalákal. "Tak hajdy domù", volá Páin. "No to

né, to teda né", rozèiluje se Sarim Gorùdyjský, "A co

ta truhla? Nejèko to mušim poøádnì prohrabat, když

sem tu byl prga!". Truhla je chlapem v záplatovaném

rouchu prohledána a mezitím si Rolld, jenž zùstal

doèista bez pomoci, léèí svá zranìní sám. Díky svým

chodeckým schopnostem se uvádí do stavu, že je

alespoò schopen chùze. V truhle jsou nalezeny staré

svitky, nìkolik zaprášených flakónkù a cenností a ...

hùl. Dlouhá døevìná hùl. "Hùl! Døevìná hùl", jásá

lesák, sbìratel holí a zahradnického náøadí, jakož i

jiné nepotøebné veteše, "Tu chci mí�, jako že sem tu

byl první a všecko si zamluvil". "Tak jo, chlape, co

s tebou báb dìlat. Hùl si teda vezbi, a� už je vod

tebe pokoj", prská na lesáka bacily vùdce. "Myslim,

že ti už ten starej vošoupanej fusak praskne ve

švech", míní Rviz. To je pøíèinou, že si Sarim bere

hùl do rukou. Družina vyráží na cestu domù.

"Erlanthe, prosim tì, rozsvi� tu lucernu.

Dyk se pøizabiju!", nadává mrzutì Gorùdyjský.

Nurnští se zastavují. "Co blbdeš, chlape, nechyts

taky horkou deboc?", diví se vùdce družiníkù, když

už jednou svítim, tak svítim poctivì". Sarima v tu

chvíli polévá horko, protože mu vše dochází. Po

hmatu se chytá zdi a sedá si na zem. Oslepl. Bohové

vìdí proè a co to zpùsobilo, ale on oslepl. Je doèista

bezbranný a je sám. Už nikdy neuvidí svou Rion,

Synka, vìrnej dub a co víc, už nikdy nebude moci

vstoupit do sklepa svého lesního domu a nebude se

moci kochat svými tak dlouho a tìžce støádanými

zla�áèky. Je konec, konec. Sarim si uvìdomuje, že

nikomu nesmí dát najevo, že nevidí. Jak by byl

potom zranitelný. Kdokoliv by mu mohl vrazit nùž

do zad, ba co hùøe, kdokoliv by mohl klidnì pøijít a

nìco mu ukrást. Korále, sbírku holí, nebo dokonce

tolik milované kulaté penízky. Ano, musí stùj co

stùj získat nìjakého pøítele. Samozøejmì jenom

doèasnì, dokud mu nìkdo slepotu nevyléèí. Snad.

Ach, osud je tolik nespravedlivý!

"Rvizi, kamaráde, pøíteli mùj, mùžu s

tebou, abych tak øek, mluvit vo samotì?", lísá se

vypoèítavì druid k dobrotivému krollovi. Rviz se

tedy vrací a zbytek Nurnských se zájmem pozoruje

Rolldovu proceduru postupného léèení šrámù

vlastního tìla. Mezitím Sarim velice obšírnì

vysvìtluje Rvizovi svoje potíže, ale nevìøí mu.

Lepší je nevìøit nikomu. Je stále pøipraven se bránit

zlodìjùm a vrahùm. Rviz navrhuje, aby do celé

záležitosti byl zasvìcen ještì Èagdan. Tomu Sarim,

díky jeho kradenické povìsti, vìøí ještì ménì a

levou rukou si pro jistotu pøidržuje spletenec korálí,

které jsou dìsnì vzácné a které neodkládá ani v

noci. Èagdan zkouší osvìdèenou léèbu takovýchto

pøípadù náhlé slepoty v podobì dvaceti kapek

lektvaru rudého køíže, ale tato východní metoda

jaksi nezabírá. Druzi se tedy dohadují, že pùjdou

slepci po boku, z každé strany jeden, a budou jej
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doteky navigovat správným smìrem. Nurnští se

dávají na pochod.

Družina se vypotácela z hradní brány a

zlatavé slunce všem, kromì druida, na chvíli v

ostrém záblesku oslepilo oèi. "Herdek filek,

krumcajs element, aby to hyeny zežraly, ten chlap mi

òák neštymuje", tahá zubatou sekeru mozolnatými

dlanìmi trpaslík Lewin, muž bez minulosti. Na

pøíjezdové cestì stojí èerný omšelý koèár dvìma

koòmi a nìjaký vozka upravuje postroje. Je to

vytáhlý chlap v èerném letitém fraku, jenž byl

zøejmì ušit pro nìkoho podstatnì menšího, o

kalhotách ani nemluvì. "Nemusíme se pøi každý

pøíležitosti hned rvát. Nebudeme si ho všímat a

uvidíme", radí Rolld, který je na tom ještì poøád

šerednì. A není sám. Družiníci obcházejí koèár a

prùvod uzavírá Èagdan s Rvizem, kteøí popostrkují

nevidomého druida. Koèí se otoèil a pomalým

krokem kráèí k nevítaným hostùm. Kostnatá ruka se

svezla k postranici a vytahuje veliký splétaný biè.

"Druide, hejbni zadkem, ten chlap je vážnì dìsivej",

pobízí slepce váleèník Rviz. Jelikož se Sarim potácí,

zaèíná trojice za ostatními zaostávat. Èagdan

Zajsanský s úlekem pozoruje, jak koèí, na pouhé tøi

sáhy vzdálený, roztáèí nad hlavou biè. "G zemi,

Gorud, g zemi padni hubou svoji, sic prdu strašlivou

mezi kukadly svymi vyhaslymi ucitit budeš!", øve

Èagdan a ubohý Sarim, který nedokáže posoudit

nebezpeènost situace, padá k zemi vedle tìla

Èagdanova, aè je to konání nadmíru bláhové a

neuvìøitelné. Rvizovi jeho pud sebezáchovy

pøikazuje neuposlechnout nelogické rady Èagdanovi

a bere nohy na ramena. Prásk! Strašlivý konec bièe,

ovìnèený množstvím olovìných kulièek, dopadl

ohromnou silou na záda Èagdana ze Zajsanu a vytrhl

mu kus masa. Sarim leží, ani nedutá, a jasnì cítí

teplé pramínky rychle proudící krve. Sníh kolem

zlodìjova tìla je rudý. To už ale pøibíhají zkušení

bijci a rubou zrádného vozku k zemi. V dálce se

potácí elf Erlanth, podpírajíc už skoro bezvládného

Herberta. Na paøezu sedí Rolld a má hlavu v dlaních.

"To smutny konec ... ugh ... Èagdán poluèil", trhanì

sípe zlodìj Zajsanský, "To už nikdy ženu svoju, ...

Lièong s oèma modryma, ... smotrit nebude. Ugh ...

ugh ... Krivu vìžu, ... kamoši moji ... jako kerchov

muj uchovejte. Ona ... ugh, ugh ... jag život muj,

sviòa, bez støechy ostala doškove. Zajsán dalekó...

Ababakán vyhnál... Èagdán sam v svìtì a život ... je

... v ... riti ...". Èagdanovo tìlo ztrnulo v poslední

køeèi, s úst se vyøinula stružka temné krve a jeho

pohled vyhasl. "Èagdan umøel, chudák", zpravuje

ostatní Páin, "A zrovna, když se mu narodil syn.

Znáte pøeci malýho Šajsana, né?!". "Ani tu køivou

vìž nedostavìl", tváøí se zkormoucenì Rviz Hnis.

"Jó, byl to dobrej chlap". "Rvize, Rvize, kde seš,

dobrej Rvize!", volá ustrašenì slepec a v oblièeji

mu usychá èerstvá krev syna Abakanova. "Tady",

konejší lesního muže kroll. "Padáme, nebo tady eštì

nìkdo zakuká", pobízí ke spìchu Corey Kall,

manžel Yullien a bývalý otrok. Obìtavý Rviz vede

slepce a zároveò vláèí na høbetì rychle stydnoucí

mrtvolu zlodìjovu.

Koneènì se na snìžné pláni objevila

první novoborginská stavení. Družina však

nepospíchá rovnou do hospody, ale nejprve ukládá

nebožtíka na pùdì jednoho z opuštìných domù.

Tìlo je uloženo opravdu s úctou. Teprve potom

zdecimované spoleèenstvo navštìvuje místní

krèmu, kde šenkuje pan Pitka, tedy vlastnì

šenkoval, protože teï bìhá po lokále a lomí

rukama. Nálevna je doslova vymlácená a nìkteøí

místní sedláci se s tìžkými podlitinami dosud válejí

na podlaze. "Byli tu rubanický. Všecko roztøískali",

pláèe pan hostinský. "Eštì de mluvit vo štìstí, že

nikdo z našince nemá fúnus! A za to všechno ste

vodpovìdný vy, protože celý Rubanice pasou po

vašich špinavejch hrdlech". "A co Lúniel?",

strachuje se trpaslík Páin. "Naštìstí se stihla ukrejt,

holka jedna èiperná", trochu se uklidòuje krèmáø.

Páin si oèividnì oddechl a odbíhá za svojí milou.

Erlanth Linfalas dává družiníkùm rozchod. Vìtšina

se jde trochu prospat na pokoje. Erlanth s Rvizem

se rozhodují odvézt na smrt nemocného Herberta do

Naglinu. Proto balí vìci a pøipravují sanì. Do

hostince vchází Ogilvia.

Onedlouho sanì s Herbertem, Erlanthem,

Rvizem a Ogilvií vyjíždìjí k vyhlášenému mìstu

kováøských mistrù. Kroll se omlouvá thindorské

dívce za to, že hrad zùstal nedobyt, ale zavazuje se

slibem, že svému poslání dostojí. Také se ptá na

druidovu podivnou slepotu, což Erlanth opìtuje

údivem. "To má jistì na svìdomí dìd Rajmund. Ta

slepota brzy pomine, nemìj strach". Pøed spøežením

se objevuje naglinská brána. Jelikož Rviz je

ozbrojen, èeká s Ogilvií venku a Erlanth odvádí

zsinalého Herberta do mìsta. Tam jej nechává v
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první hospodì, kde najímá ošetøovatelku a teplou

stravu na týden dopøedu. "Snad se z toho vyleží",

pomýšlí si kouzelník v duchu. Elf kráèí pomalu ulicí,

a pak jej napadá spásná myšlenka.

Cink, cink, cink, zacinkal malý mosazný

zvoneèek nade dveømi a Erlanth vstoupil do malého

útulného krámku. Pach potu, koní a rozpáleného

železa udeøil elfa pøes nos. Jako libá hudba zní jeho

uším zvuk úderù kováøského kladiva o kovadlinu. Z

dílny se vykolébal zavalitý chlap s drsnou, ale

dobráckou tváøí a uctivì se ptá: "Co si ráèej pøát,

mladej pane?". "Jmenuju se Linfalas a hledám

odborníky na jemnou platnéøskou práci vohlednì

jedný moc choulostivý záležitosti", ztišuje hlas

Erlanth a tváøí se záludnì. "Jó, jestli jim de vo pás

cudnosti pro nevìrnou cho�, tak to sou tady správnì,

pane Linfalas. Lepší mistry, než v Naglinu, na širým

svìtì nenajdou a diskrétnos� je zaruèenì v cenì".

"Nejde mi vo cudnos�, ale vo todle", sleduje

kouzelník kováøe svýma bezelstnýma chrpovýma

oèima a pokládá na pult pahýl své levé ruky, "De mi

vo náhražku paže". "Pro pìt ran do podkovy, vyhròte

si rukáv, ubohej pane", soucítí s mrzákem kováø a

Erlanth obnažuje pahýl. "No, øeknu vám po pravdì,

eštì štìstí, že sem po vobìdì. To by mì jistojistì

pøešla chu� k jídlu", snaží se o upøímnost kovotepec,

"Ale šeredný to je pìknì, jen co je pravda". "Èlovìk

si rychle zvykne". "To zas jó. Ta pazoura bude tak za

tejden. A plati� bych prosil pøedem", øíká mistr

železa, "Ale neèekejte vod toho nìjaký zázraky".

"Dìkuju, pane, za upøímnost", øíká sklesle Erlanth a

skládá na stùl obnos. Potom se louèí a vrací se k

Rvizovi. Ten práská do koní a sanì se tryskem øítí po

snìžných pláních k Novému Borginu.

"Páprlapá", zajásal druhého dne Sarim,

když se mu vrátil ztracený zrak. Pak umlká a chvíli

naslouchá, jestli jej nìkdo náhodou neslyšel. To

cirkusácké slovo mu jenom tak ujelo. On není pøeci

žádný cirkusák, i když to všichni tvrdí. Je to obávaný

vládce lesa, a musí to všem dát najevo, aby si to

nadosmrti zapamatovali. Druzi se scházejí v sále,

kde probíhá v plném proudu oprava toho, co

rubaniètí napáchali. Trpaslík Páin jako jediný z

Nurnských dobrodruhù bìhá po nálevnì s kladivem

v ruce a zatlouká høebíky, kde je potøeba. "Musí se

ukázat v dobrym svìtle, ženich!", ohrnuje nos nad

tím, že váleèník pracuje, Corey Kall. Páin, který

celou noc pomáhal na záchranných pracech, v

èinnosti ustává a jde k druhùm. Ti dávají hlavy

dohromady a radí se. Všem je jasné, že rubaniètí

jim jdou po stopì a nedají pokoj, dokud Nurnští

budou naživu. Proto je dohodnuto, že jim vyrazí

naproti. Všichni už jsou celkem èilí, i Erlanth

Linfalas se trochu prospal a vypotil. Ogilvie z

Thindoru se však rozhoduje zùstat.

Hrdinové vyrážejí s tasenými zbranìmi

za Sarimem, který hledá ve snìhu vèerejší stopy

rubanické bandy. "K Vobrtlíku", velí po chvíli a

Nurnští si za rychlého pochodu dodávají odvahy

zpìvem jedné z álfheimských bojových písní:

Zas mì láká vùnì mordu,

zmasakrovat dìtí hordu,

ani nevim, proè mám rád

poøádnì si zarubat

Álfheim, Álfheim, rubajdá,

rozpáranej bøich

Èmuchnout k smrti, k pachu smradu,

vnitønosti dát na hromadu,

vyhøeznutej vobsah støev

utiší muj mocnej hnìv

Álfheim, Álfheim, rubajdá,

rozpáranej bøich

"Rubanický tudyma sice nešli, hnali si to

lesem pøímo k Thindorskýmu hradu, ale takhle je to

bezpeènìjší", vysvìtluje Rolld Erinský ostatním

svùj plán, "Erlanth Linfalas teï vyšle svýho

havrana nad Hrùzovskej kopec. Z vrchu toho je

vidìt mnohem víc a nejde vo krk". "Dobøe, chodèe",

pøijímá vùdce rozkaz bez jeediného mrknutí

chrpového oka. Malé èerné perutì Linfalasova

havrana se rychle tøepotají vzhhùru k obloze.

Netrvá dlouho a kouzelník, udržujíc s havranem

neustále telepatický kontakt, vzrušenì vykøikuje:

"Mám vize, už mám ty vize! Vosum až dvanáct

chlapù táboøí na kraji lesa a vypadaj porubanì.

Dìlaj si jídlo na ohni". "Tak hrr na nì, rozpatláme

je na kaši!", tváøí se bojovnì drsòák Lewin.

Hrdinové si upravují zbroje, vytahují štíty a tasí

zbranì. Nastává rozhodující okamžik. Je pološero,

obloha je šedá, možná zaène co nevidìt snìžit.

"Ztratit jsem kontakt s havranem," hlásí elf Erlanth,
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"Možná zaletìl moc daleko". "Vpøed", velí

odhodlanì Corey Kall. Hrdinové se staví do rojnice

a uhánìjí k nepøíliš vzdálùjèuje slavnou kuši Bregol

Dal a druid kupodivu ani nepožaduje pùjèovné.

"Kupøedu!", velí Rolld z Erinu, protože Erlanthovi

vypovìdìl hlas službu. Každý si plnì uvìdomuje, že

je potøeba dostat se do lesa. Tam už nebudou mít

nepøátelé pøevahu, tkvící ve výhodì úkrytu. Prásk!

Další salva zasypala hrdiny a nìkteré šípy se zaryly

hluboko do tìl družiníkù. Tìžce zranìný Lewin padá

do závìje a plazí se pryè. Jeho pøíkladu následuje i

Erlanth Linfalas. Za strašlivého bojového ryku se v

lese zvedají postavy nìkolika rubanických mužù. To

Damir, Bálin, Hrub a Taimurr vybíhají za palebné

podpory svých zbylých pøátel do boje muž proti

muži. "Ale né, Damir, rubanickej blb", smìje se

Rolld a trefuje krolla do bøicha. Ten propadá

nepøíèetnosti a jímá se pitvorného chodce stíhat. Ten

je však, díky silám neèistým, o mnoho rychlejší.

Proto využívá proradné taktiky, kdy vždy Damirovi

uteèe a pak jej trefí do bøicha. Nutno dodat, že

hloupý kroll nemá takto vùbec žádnou šanci. O

poznání horší je situace u ostatních. Z lesa létají

pøesnì míøené støely a nastává krvavá øež muže proti

muži. Nurnští hrdinové, ostøílení již z nesèetných

bojù, jejichž umìní se dìdí z èlena na èlena, mají

však nespornì lepší organizaci boje. Sníh se barví

rudì a bojujícím zabijákùm stoupá horká pára dechu

od úst. Nastává rozhodující okamžik. Buï zvítìzí

jedni nebo druzí. Rozhodnì však nemùže dojít k

pøímìøí. Sarim je dostižen krollem Hrubem a tìžce

rubnut. "Auu", piští druid a ohání se holí. Je na tom

opravdu špatnì. Proto využívá svého hranièáøského

umìní a útoèí na protivníka magickým úderem

nenávisti. Hrubovi støíká od úst pìna a mumlá cosi

nenávistného. Bum! Sarimovi uhnízdila na pleši

neuvìøitelná šleha kyjem. Je s podivem, že Sarim

vùbec takovouto ránu pøežil. To se opravdu èasto

nevidí. Ovšem každý dobøe ví, že druid z

Liscannorského lesa vydrží opravdu hodnì. Nìkdy

se zdá, že je doslova nesmrtelný. Rozhodnì se dá s

úctou øíct, že má opravdu tvrdý leb. Zøejmì to dìlá

tvrdý životní styl a odmítání výdobytkù civilizace. V

dálce se vztyèil Erlanth Linfalas a mocnì se

soustøedí. Šleh! Z jeho chrpovì modrých oèí

vyšlehly krvavì rudé blesky. Hrub s sebou plácá o

zem a Sarim omdlévá.

     "Za Rubanice!", dodává si odvahy Taimurr, který

byl odøíznut od ostatních Páinem s Rvizem. Aè se

snaží sebelíp, nemá žádnou nadìji na vítìzství. Jeho

rozsekané tìlo vydechuje naposled. "Zabte ty v tom

lese!", øve Corey Kall, který stojí proti Bálinovi,

krchovskému vrahovi, a právì byl bolestivì zasažen

šípem. Sarim, jemuž na mokrém snìhu zaèala být

poøádná zima, vstává, vybaluje lesácký balíèek

první pomoci, obsahující rùzné léèivé bobule, kus

kravího lejna, kozlí mast a jiné prapodivnosti, a

zaèíná si léèit šrámy. Kroll Damir byl mezitím

provrtán nìkolika dalšími šípy. "Za mír", øve

mírumilovný Damir s krvežíznivým výrazem ve

tváøi a nad hlavou mocnì máchá meèem. Jeho

pohyby se však po každém zásahu stávají

køeèovitìjšími a i on umírá. K jeho cti však lze

pøièíst, že bojoval èestnì. Tedy narozdíl od Rollda.

     Sarim se doléèil a tahá z tlumoku opìt ten

roztodivný chomáè vousù. "Fousy moje zlatý,

pomozte mi, pomozte, fousy èarouný, a doneste mì

támdlejc do lesa, aj� se stanu hrdinou týdletý bitky",

šeptá Sarim k odpornému chuchvalci chlupù a

vášnivì jej líbá. Ovšem na to, aby jej nikdo nevidìl,

si dává obzvláštì dobrý pozor. Ještì by si z nìj

nìkdo mohl dìlat špr�ouchlata. Druid v mžiku mizí

a zhmotòuje se v lese za zády nic netušících

rubanických støelcù Chechty, Marcholda, Karvina,

Háliva a Balduna. Balduna hned ze zálohy morduje.

Není divu, vždy� Baldun je na smrt nemocný od té

doby, kdy ve snìhu bìhal po pláních naboso v

sandálech. Svoje prašivé vousy však z ruky

nepouští. Co kdyby náhodou. A svoje vousy, ty má

opravdu rád. Dokonce radši než Synka.

     Krchovský kroll Bálin ubalil Coreyovi strašnou

herdu do ramene. Má taky za co bojovat. Tihleti

cizáci mu onehdy v noci zpùsobili bolestivé zranìní

na zadnici, když na zdi starostovy zahrady

vykonával potøebu a nemohl se bránit. Ještì teï

napadá na levou nohu. Corey Kall sténá a ránu

oplácí. Je na tom však velmi špatnì, a jestli nìkdo

nepøijde na pomoc, tak bude Yullien dozajista

vdovou. Vzteky zsinalý Bálin se rozpøahuje k

drtivému úderu a Corey Kall se kryje štítem. Buch!

Kallùv štít se rozlomil vejpùl a smrtonosná váha

zbranì deformuje Coreyovu zbroj. Šermíø

poklekává na kolena a svírá si hrdlo. Z úst se mu

øine tmavá bublající krev. Kallova ústa se v

posledních svalových stazích snaží nìco vyslovit,

ale není mu to osudem dáno. Jeho tìlo se boøí do
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èerstvého snìhu. Kuše Bregol Dal dopadá vedle jeho

mrtvoly.

Bregol Dal

dusí žal,

Corey Kall

zakukal

     Na polomrtvého Bálina, stojícího nad bývalým

otrokem Achmedem, jenž tolik miloval velbloudy a

pouš� a který nakonec zemøel daleko od nich

zapadán snìhem, se vrhá Erlanth Linfalas a nìjakým

laciným kouzlem jej posílá do krajiny vìèné

temnoty, kam živí nemohou. "Hurá do lesa", øve

Nurnská družina a jako krvavá lavina se žene k

prvním stromùm. Tam se torzo rubanické tlupy staví

na chabý odpor, ale všichni do jednoho smrti

neunikají. Jejich rychle chladnoucí tìla jsou

ponechána tak, jak skonala.

     "U všech svatejch, havránku, muj ubohej

havránku. Vra� se, sic zajdu žalem, ptáèku muj

èernej", vzlyká Erlanth Linfalas, když objevil u

doutnajícího ohništì pøipeèené tìlíèko svého

magického pøítele napíchnuté na klacíku, asi tak,

jako když se opékají buøty a koòské klobásy. "No

tak, Erle, vosuš si to svoje slzavý oudolí", konejší

uplakaného kouzelníka Rviz, "Položil život, abysme

my mohli žít. Svìt je zlej, ale jemu je už dobøe. Už

nic nevidí". "Kakraholte, zatr sakr, držte mì, sic ty

Rubanice vyplundruju!", nadává Lewin. "No poèkej,

žije tam fùra slušnejch lidí", staví se do opozice

Rviz. "Na Rubanice! Na Rubanice!", vøíská Erlanth

Linfalas, vzteky bílý jako stìna, a tím dává družinì

za dobu svého vùdcovství první jasný rozkaz.

Spoleèenstvo z Nurnské oblasti se však nejdøív

vydává s mrtvým Coreyem do Nového Borginu. Tam

jej pøátelé potajmu ukládají vedle zmrzlého

nebožtíka Èagdana. Družiníci berou povoz a

vyrážejí. Naveèer se pøed Nurnskými zjevuje víska

jménem Rubanice. Erlanth vztekle zapichuje ruku do

narychlo naèmáraného situaèního náèrtku: "Sem. A

nikoho podezøelýho nešetøit!".

     Podle pøesného plánu zaèínají hrdinové rabovat

první domy a venku se snáší tma. Na návsi se

zaèínají srocovat první zvìdavci, vìtšinou sedláci a

místní kramáøi. Obzvláštì dùm starosty Taimurra je

prohledán dùkladnì. Družiníci dávají veškeré cenné

vìci do pytlù a vynášejí je ven na vùz.

     "Hej, co to dìláte? To nemùžete", volá kdosi z

houstnoucího davu místních. "Obyvatelé tìchhle

domù jsou do jednoho mrtvi", øíká Páin z Nórienu,

"Proto zabavujeme jen to, co nám patøí". V davu to

šumí a nad ramena ostatním je vyzdvihnut nìjaký

sedlák, zøejmì pøedák: "Majetek pozùstalých spadá

podle místních zákonù do obecní pokladny. A vy

jste tedy zlodìji. Hned všecko vysypte na

hromadu!". Na tuto vìtu jsou Nurnští hákliví už od

pouti po Armidenu roku 1023, a proto se tváøí velmi

nevraživì. Jejich hlavy však díky tøeskutému mrazu

vychladly, a tak nechtìjí ve vsi zpùsobit krvavý

masakr. Dávají však povoz strážit a zbytek jde

vybílit Hrubovo neúhledné kamenné stavení.

Shromáždìní lidu sice sprostì pokøikuje a nadává,

obèas na družiníky dopadne i kámen, ale situace je

vcelku stabilizovaná.

     Rabovací skupina, vedená Rolldem Erinským,

vpadává do Hrubova sklepa a objevuje nechutnou

muèírnu s nìkolika kobkami. Tam hnije nìkolik

mrtvol. Zøejmì ti ubožáci pošli hlady. "Tady je

nìjaká zubožená ženská", hlásí Páin a vyvádí

zajatkyni ven. Ta je na tom tak špatnì, že njení

schopná ani mluvit, natož jít. "Tady sou nìjaký

svitky, pojïte honem", haleká Lewin a rozbaluje

velkou roli papíru. Na nìm je vyobrazena krásná

žena v tøpytivých modrých šatech, jde zøejmì o

poutaè nìjakého zábavního podniku. Pod obrázkem

je velkými vybledlými písmeny napsáno:

Sirwin, modrá perla Aldamaru

     "Ta ženská vypadá, teda s jistou dávkou fantazie,

zrovínka jako ta, co sem jí pøed chvílí vyved k

vozu", mudruje trpaslík Páin. "Já to tušil, já to

tušil", haleká Rolld Erinský, starosta Liscannoru,

"Aspoò dostaneme vod Mithrama Blouda ty prachy,

co slíbil, a trochu si pøilepšíme". Nurnští vycházejí

ven. Hluèící dav místních zemìdìlcù bázlivì

ustupuje a hrdinové se derou pøes Hrubovu zahradu

smìrem k zamrzlému rybníku. Tam na malém

ostrùvku podle Erlanthový nákresù stojí jeden z

honosnìjších domù. Ze srocení vyletìl oštìp a

zabodl se tìsnì vedle Lewinových zad. "Nevšímej

si toho, trpaslíku, nebo zpùsobíš neštìstí", radí Páin.

     Èerné stíny pøebìhly zasnìženou jiskøivou

hladinu rybníka a pøeskoèily pøes peèlivì

upravovaná køoviska. "V tom baráku nìkdo je, svítí
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se tam", hlásí Sarim. Trpaslík Lewin se hned aktivnì

hrabe do okna, na nìmž mráz vykreslil spoustu

ledových kvìtù, a hlasitì øve: "Jedna ženská a tøi

dìti. Žádnej problém". Z teplého pøíbytku se ozval

jekot. Zpùsobil jej zøejmì Lewinùv oblièej, nalepený

na tabulce skla. Kdosi zevnitø zašoupl závoru.

"Vyražte dveøe!", velí kouzelník Linfalas. Kroll Rviz

s malým Páinem se èiní a veøeje vylétají z pantù.

"Všichni ke zdi!", køièí výhružnì Páin z Nórienu a

družiníci jako pøíval vody z jarního tání vpadávají do

útulné místnosti. Matka jej chyttá za hrdlo a mmlátí

do nìj pìstí. Není pro nìj žádnou pøekážkou praštit

ji pøes hlavu tupou stranou sekery. Žena upadá do

bezvìdomí. Starší syn táhne za sebou ohromný meè

svého otce, ve snaze bránit malou sestøièku pøed

Sarimovým nestoudným pohledem. Tøetí dítì, malý

chlapeèek, stojí uprostøed místnosti a bulí. "Dìti

ušetøte. Vezmem je s sebou", juchá Sarim. Zøejmì se

tìší, jak si malé dìti "ochoèí" a ony mu budou

nadosmrti sloužit. Kdepak, gorùdyjský druid má dìti

rád. "Tak, buï hodná, céreèko, nebul a poï k

ta�kovi Sarimovi", usmívá se úlisnì druid a vztahuje

své zpocené prsty k dítìti. Starší syn zvedl tìžkou

zbraò, zavrávoral a pøetáhl druida pøes záda. "Jau,

spratku jeden, to mi zaplatíš!", vøíská vcztekle druid.

"Tak dost, lesáku, já myslel, že ty øeèi o tobì a o

dìtech jsou vymyšlený", zlobí se Rolld z Erinu,

chodec a co se týèe povolání Sarimùv kolega, "Dìti

se tejrat nebudou, aspoò, dokud tady já budu. Takže

ruce pryè, chlape!". Sarim se vzteká a tìžce se uráží.

Sedá si do kouta a nevraživì civí. Jeho nový plán o

varieté Ta�ka Sarim a jeho cvièené dìti se zase

neuskuteèní. Chlapec s velkým meèem je svázán a

položen k matce. Aèkoliv je dùm, podobnì jako ty

pøedchozí, vyrabován, jednají v tomto pøípadì

družiníci vskutku královsky. Rodinì nechávají celé

tøi tisíce zlatých na zaøízení nového života.

Doufejme, že ta vdova s tøemi polovièními sirotky

vydrží alespoò do jara.

     Družina, oslepená odlesky ohnì v krbu vybìhla

do naprosté tmy pøed domem a mžourá oèima. V

dálce se zablesklo a nízko k horizontu se vznesl

pøedmìt s ohnivých chvostem. "Padá hvìzda, každý

si mùžeme nìco pøát", rozesnil se Rviz. Není to však

hvìzda, vždy� hvìzdy obvykle nepadají ze zemì, ale

rachejtle. Strašlivá detonace ohlušuje Nurnské a ti se

válejí v krvi po mírnì se svažujícím ostrùvku. Ze

všech stran vybíhají sedláci s vidlemi. Larma, žena

druida Balduna, po odpálení rachejtle z manželovy

pozùstalosti bere nohy na ramena a bìží domù, tedy

na strom. Bitka není dlouhá. Nìkolik sedlákù je

zabito a zbitek se rozprchává na všechny strany

jako hejno vrabcù. Hrdinové chvilku pátrají po

tajemném odpalovaèi, ale v té tmì ani Sarim

nemùže nalézt žádnou kloudnou stopu. Zvláštì,

když je sníh zdupán pobíhajícími sedláky. "Nurnští

pospíchají s pytli na náves k vozùm.

     Na zbytek už kašlem, tahle koøist nám staèí",

volá Erlanth Linfalas. "Nasedat!". Odkudsi pøilétl

šíp a zabodl se do Rollda. "To je ta baba vod

starýho Balduna", vøeští druid Sarim, který zmerèil

na Baldunovì stromì podezøelý pohyb. "Nechte mì

bejt, nechte mì bejt", skuhrá Larma a zahrabává se

do hromady zvíøecích koží na stromì. "Sarime, nech

jí bbejt", syká bolestí chodec. "Ba né, du jí

zardousit", vraští èelo druid a rázným krokem se

blíží ke stromu. Už je to zase Sarim, mocný pán

lesù a ne ta tøasoøitka, která se klepe, když druzí

bojují. V páskových sandálech a v rozevlátých

druidských pytlových šatech pøináší šmajdavým

krokem nehodné ženì smrt. Ona je slabá, on je

silný. Nehrozí tedy žádné nebezpeèí. Korále, lebky,

amulety, nìjaké ty prsty na tkanièkách a hromada

holí ve fusaku výstražnì chøestí a družiníci vystrkují

hlavy z vozu, aby lépe vidìli to hrùzné divadlo.

Druid, po vzoru divokých veverek z borového háje

za chalupou, se rychle drápe po popraskané kùøe

suchého dubu a noøí se do nevzhledého pøíbytku. Je

slyšet hluk boje a po chvíli Larmino tìlo padá ven.

Bum! Hromada kudùèího masa se rozplácla u

koøenù a nevydala ani vzdech. Rviz, který jest prý

lidumil, ale jinak se mu øíká Hnis, bìží neš�astnì k

nebohým ostatkùm. "Nesnaž se, je po smrti",

naparuje se nahoøe vrah starých vdov, "Kdepak, kdo

si to rozhází u Sarima, velkýho to druida a mocnýho

chlapa z hvozdù, je pøedem mrtvej, jako že se Sarim

menuju, z Temnýho hvozdu Gorùdye, i když

pùvodnì sem to vomylem psal jako Gorùdyje, paè

sem nebyl moc silnej v tom psaní, že sem též zvaný

silný, taky znalec tý lesní moudrosti, jó, a eštì syn

Gronùv, abych jako nezapomnìl. Rviz, kterému je

osudu té paní zøejmì líto, a chtìl by její ostatky

alespoò dùstojnì pochovat, bere tu mršinu do zubù

a sápe se za Sarimem. Dochází však ke katastrofì.

Larma zùstává dále pohozená pod stromem a

Rvizovi chybìjí dva zuby, z toho jeden øezák, což
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je jistì nemilé, nebo� Rviz od této chvíle špatnì

vyslovuje sykavky a kamarádi se mu smìjí. Vùz se

koneènì dává do pohybu a Nurnská družina opouští

vyrabované Rubanice nadobro.

     "Tak tady máš tu svojí Perlu, Mithrame Bloude",

praví Erlanth Linfalas, družinový vùdce a mluvèí,

když novoborginský opilec koneènì otevøel dveøe

svého pøíbytku. Páin s Lewinem hned cpou

aldamarskou trosku dovnitø. Hostitel je u vytržení

samým štìstím a hned ji ukládá na lùžko a dává jí

loknout rumu. "Tak, a teï nám dej ty peníze, co nám

dlužíš", požaduje nedoèkavì odmìnu Rolld. "Ale,

pánové, nejdøív mušim prodat tenhle dùm, a to,

hádám, døív, jak za mìsíc, nebude". Hrdinové

zklamanì protahují oblièeje, ale potom jim dochází,

že nic jiného vlastnì ani nemohli èekat, a umlouvají

se s Mithramem, že za tøicet dní tu budou jako na

koni. S tímto se hrdinové louèí. "Hej, pane, nó, vy s

tim vysokym èelem, kde ste vzal tu hùl, tu s tim

bílym kovánim, co vám trèí zrouna z toho divnýho

futrálku na zádech?", zastavuje Sarima Mithram a

ukazuje na svou svìtobìžnickou hùlku, kterou tady

nenechavec pøed nedávnem ukrad. "Co je ti po tom,

vobejdo?", brání si svou koøist skrblík. "Tak mu jí

dej, chlape zlodìjskej, k èemu ti bude?", øíká druidu

vùdce, "Nezapírej. Beztak každej ví, žes jí šlohnul".

Druid uraženì metá holí po Bloudovi a mlèky

odchází. Zase pøišel o dobrých pìt zlatek. Taková

škoda. Takhle ten sklep nikdy nezaplní.

     "Nazdar, hospodo", jásá Páin pøi vstupu do šenku

Na pitkách, "Tak rubanický vás už trápit nebudou".

Slièná Lúniel Pitková, hobitka s kudrnatýma

nohama, padá trpaslíkovi kolem krku. U jednoho

stolu sedí Ogilvia z Thindoru a Rviz k ní hned bìží.

"Je mi líto, krásná dívko, ale to tvý vysvobození

bude muset ještì chvilku poseèkat. Našinec je

unavenej a chce si vodpoèinout. Ale to ti slibuju,

jako že se Rviz menuju, a pøi tvým vobrázku, cos mi

darovala, do pùl roku se ve slávì vrátíme a Thindor

dobudem". "Už èekám mnoho let", øíká smutnì

Ogilvia, "Takže pùlrok pro mne zas tolik neznamená.

A když se se svými pøáteli nevrátíš, co naplat? Snad

se najde nìkdo jiný, kdo mi pomùže. Možná za sto,

dvìstì nebo i tisíc let. Žádná doba není nekoneèná".

Rviz je smutný, ale Páin je veselý. Umlouvá se s

Lúniel, že za pùl roku se pro ni vrátí. Urèitì.

Poslední noc, a koneènì se družiníci vrátí do

rodného Liscannoru.

     Ráno je všechen lup naložen na sanì, z

opuštìného domu jsou pøineseny dva ledové

kvádry, Corey Kall a Èagdan Zajsanský, a Nurnská

družina táhne na Naglin. Tam je naložen i Herbert.

A potom, hajdy domù, do Liscannoru, do hospody

U hrocha a do tepla rodinných krbù.

     Nurnští druzi jsou š�astní ze svého návratu, ale

v Rubanicích vládne zármutek. Ne sice hluboký,

vždy� poslední pohnuté události pøinesly svobodu,

ale ta svoboda byla vykoupena krví. Je tma a zmrzlé

tìlo Larmy je už zapadáno èerstvou návìjí. Starý

strom se hrozivì tyèí k obloze. Není to ale jen tak

obyèejný strom. Je to jeden z dubových huornù,

tvorù starých jako lidstvo samo, a také záludných.

To druid Baldun si jej pøed lety pøivedl odkudsi ze

severních hvozdù. Obrovité koøeny se hnuly a kmen

se dává do pohybu. To ten chlap, co zabil paní jeho

pána, je pøíèinou všeho zla. Ano, ten ošklivý plešatý

chlap v sandálech a záplatovaných hadrech. Chlap,

který vydával ten nepøíjemný chrastivý zvuk. Páchl

smùlou, jehlièím a hlínou. Odjel na západ. Zeptám

se stromkù u cesty, keøíkù v pøíkopech, lišejníkù na

rozcestnících. Tøeba mi poradí, kde ho nalézt. Až ho

najdu, zemøe. Chlap s pleší...

Nová schválená pravidla

podle jistého pana Dwanyho

Rùžièky
Páin z Nórienu

SUGESCE-Obì� má možnost hodit si proti

pasti:Roz-Int-7-nic/sugesce. 

OŠTÌP - Tato zbraò je dìlána pouze na házení a

podle toho je také vyvážena.  Pokud s ní bude

nìkdo bojovat tváøí v tváø, má UÈ 3/+1.

KOUZLENÍ - Pokud kouzelnk vyvolává kouzlo a

neví kolik na nìj potøebuje  magù, øekne PJ kolik

magù na nìj obìtuje. PJ zjistí kolik magù  kouzlo

skuteènì stálo a pokud stálo ménì, kouzlo se

povedlo a zbylé magy kouzelníkovi zbývají. Pokud

však stálo více, kouzlo   se nepovedlo a kouzelník

o všechny magy pøišel.
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KOUZELNÍKOVI  PØÁTELÉ - Kouzelník si v

pøípadì úmrtí svého pøítele mùže vyvolat pøítele

stejného typu po tøech úrovních. 

LÉÈENÍ ŽIVOTÚ - Spánkem pøibývá každé postavì

10% plného poètu životù  (nejménì 2)

PÌSTI - UÈ pìsti -> 1+Sil/+3

kopnutí -> 1+Sil+Obr/+2 (v pøíštím kole

postih k iniciativì -4)

- OÈ -> 1+Obr (1=Kvalita zbroje)

Tabulka bonusù podle zbroje

UÈ OÈ

1. nic, kožená a

     vycpávaná zbroj +1 -1

2. šupinová a

    drátìná zbroj   0   0

3. pancíø a

    rytíøská zbroj  -1  +1

VYRAŽENÍ ZBRANÌ - Kdokoliv se mùže bìhem

boje pokusit vyrazit svému soupeøi zbraò z ruky.

Systém útoku na zbraò èi klamného útoku je sejný

jako u chodce. UÈ -> síla zbranì+Sil+Obr. OÈ ->

síla zbranì+Sil+Obr (+Sil u obouruèních zbraní). 

ALCHYMISTA-má od tøetí úrovnì možnost dostat

pøítele.

 Krysa(85%): UÈ:0, OÈ:0, Životy:2

Dokáže identifikovat pøedmìty, ze kterých se dá tìžit

magenergie.

Žába(90%): UÈ:0/-3, OÈ:1, Životy:2

S její pomocí dokáže alchymista pøedpovídat

poèasí(viz. druid). Navíc zvyšuje pravdìpodobnost

vidìní magenergie o 25%. 

PØÁTELÉ(zkušenosti) - Po projití dobrodružství

mohou hranièáøovi pøátelé získat urèité zkušenosti 

(rozhodne PJ), které se projevují rùstem jejich 

vlastností. Urèuje se hodem 1k6: 1,2-UÈ+1;

3,4-OÈ+1; 5,6-Životy+2.

INICIATIVA - dvouruèní zbraì: -4

váleèník s dv. zbraní: po 3000zk +1 (-3)

      po 7000zk +2

(-2)

jedn. zbraní: po 5000zk +1

šermíø s jedn. zbraní:  po 10000zk +1

(+2)

bojovník s dv. zbraní: po 10000zk +1

(-1)

bersekr s èímkoli: +3 (dv. zbraní neplatí)

kdokoli s rychlostí: +2 

Družinická poezie

Tragédie na karwellských blatech

Lynhaard z Rugornu, syn Byrthogùv

V Karwellu, tam na blatech,

tajil se nám hrùzou dech,

v dìsivých a strašných snech

mráz nám bìhal po zádech

Krví z bojù smrdìl vzduch,

pomáhaje druhu druh

dobili jsme zemì pruh,

k ploskolebùm vnesli vzruch

Velký vstup se èernal tmou

do svatynì pod horou,

štola šíøky sáhù dvou

nesla pøedzvìst ponurou

Tu stopaø Sarim v chodbì té

tam zmerèil stopy šmajdavé

a družiníkùm srdce rve,

když tuší vìci nekalé

Nad propastí úzký most,

Nurnští mìli všeho dost,

na milost a nemilost

vydáni, jak psovi kost

Zjevily se pøed zraky

ètyøi matné pøízraky,

tasili jsme tesáky,

došlo taky na praky

Erkly velkou smùlu mìl,

když ryk boje blízko vøel,
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napaden byl a pak, žel,

navždy Plískon odešel

Druzi vzhlédli na ten krach,

zlým tìm, co tu šíøí strach,

rozhodli se dáti šach,

kdesi nìkdo zvíøil prach

Stará seschlá babice

s vlasy barvy žabince

rozezlená velice

mìla trumfy po ruce

Stál tam pavouk za vraty,

roztáhl své paøáty,

Nurnští zlostí krabatí

zahráli si na katy

Baba pøišla na øadu

bez možnosti odkladu,

pozbyla svou náladu,

nebylo to od hladu

Po vítìzství smutek jen,

že byl Plískon zavraždìn,

bohùm žel, za noc a den

ve tmì zùstal pohozen

Poslední hlídka

Lynhaard z Rugornu, syn Byrthogùv, 10.11.1032

Sedím na stráži,

jsem vidìt,

mnozí už nejsou,

vyvolení,

venku je tma a vzduch sládne smrtí,

èekám na znevidìní,

nejdelší z nocí

nese snad vykoupení

a nebo odpoèinek

navìky,

Krvavá jízda vyzývá k boji

z neurèita,

tlumenì škytám,

nìkdo na mne myslí asi,

možná se blýská

na lepší èasy,

možná se plamen lucerny hasí

života,

tøeba už svítá,

krev ještì klokotá,

tep ještì buší,

ponurost mysli dìsí mou duši

a hlodá,

bezesná hlídka,

poslední snad,

chce se mi spát,

sedím na stráži,

èekám na vyvolení

Trápení hledaèù vody

Lynhaard z Rugornu, syn Byrthogùv

Snazší je nalézti myš v lánu pšenice,

než hledat jezero tam, kde je suchopár,

pøesto se zvesela stavíme v rojnice

v zemi té široké, jež se zve Hamilkar

Za mrzké žoldovné v podivném nutkání

na devìt vibruje vrbových virgulí,

devítka hledaèù køížem kráž uhání,

obèas se nasytí divokých bobulí

V nejhorším za zlatku koupíme cibuli,

z oblaku výparù dáme se do pláèe,

ze slzí poctivých vlny se pøekulí

a práce poctivá pøinese koláèe

Návrat Ardasanù

"... U všech ardasanskejch ïasù, to je ale

neèas. Psa by ven nevyhnal!", mocnì zaklel Rolld,

všemi milovaný starosta liscannorský, pøi pohledu

z okna. Studený podzimní vítr s nervy drásajícím

skøípotem rozevøel okno, tabulky skla se roztøásly

v burácivém rachotu hromu  a nad Liscannorským

lesem se  zablýsklo. Chodec, zachumlaný v kùžích

divých šelem, s klením okno zavøel na mosaznou

petlici a za jeho zády se ozvalo klepání. "Koho to
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sem démoni nesou?!", problesklo erinskému reku

hlavou a odsunul dveøní závoru. Dveøe rozrazila

neviditelná paže vìtrného fukejøe a na vysmýèenou

podlahu se sneslo promáèené pestrobarevné listí.

Cizinec, stojící za dveømi, vystrèil zpod omšelého

pláštì kostnatou ruku a pravil: "Tak tady mì máte.

Jsem Dorgis z Ardasanu..."

Tato událost znovu rozhýbala klokot dìní

liscannorského. Vždy� se vrátil Dorgis, potomek tak

nechvalnì známého rodu ardasanských štváèù. Je až

s podivem, že tato temná postava byla bez

jakýchkoli úvah a skrupulí pøijata do Nurnské

družiny, vždy� mnozí musí mít na pamìti zloèiny z

dob dávných i nedávných, jimiž se Ardasanští

nechvalnì proslavili. Nicménì Dorgis pøi první

výpravì slavil velký triumf. Nezemøel. Sice nedostal

žádný podíl z koøisti, ale byl živ a zdráv.

Rozhodnutím obecní rady, vèele s Rolldem, byl z

moci starostenského úøadu liscannorského navždy

vykázán z obce a nebylo mu dovoleno zde stavìt

dùm, ani jakkoli se vyskytovat. Proto se Dorgis

utáboøil v plískanici  za vesnicí a tam žebral po

místních obyvatelích peníze alespoò na stan a nuzné

živobytí. Našli se tací, kteøí mu ve své krátkozrakosti

dokonce nìjakou tu desítku zlatek hodili, èímž

zpùsobili, že z almužnového zisku zapoèal

ardasanský pøistìhovalec stavìt hladký srub. Jelikož

mu byl Liscannor zakázán, a v Sarimovì samotì z

jistých neuvádìných dùvodù odmítl žít, rozhodl se

zbudovat své sídlo na pokraji lesa asi tøi míle od

Liscannoru smìrem ke královskému mìstu. Do

nedostavìného domu si za drobnou úplatu, taktéž

hrazenou z žebroty,  pøivedl prodejnou holku od

Èervené sedmy  a odjel s družinou do Olvornu. Zdá

se, že pøíchod Ardasanù znovu zèeøí hladinu stojaté

vody.

Dorgisova píseò pùlnoèním silám

Zítra je sobota a dnes je pátek,

dneska je obøad a zítra svátek,

èerná je noc a perutì vran,

chceš-li být s námi, naším se staò

Chladný je mìsíc, bezlistý strom,

krátký je život, tiše zní hrom,

dávný je pøíbìh, slyš ze všech stran:

"Chceš-li být s námi, naším se staò!"

Dlouhá je cesta, po níž jde host,

rudá je krev, však bílá je kost,

nechceš-li padnout, duši si chraò,

chceš-li být s námi, naším se staò

Bezbøehá pustina a mrtvý den,

ponurý pøízrak, bolestný sen

a v mlze v dáli, na sedm bran,

chceš-li být s námi, naším se staò

Zlovolné oko, za�atá pìst,

rezavý meè, proradná lest,

pár rychlých pohybù, hlubokých ran,

chceš-li být s námi, naším se staò
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