
L Y Š K Á N O R A     2
Nepravidelný liscannorský obèasník pro vnitøní potøebu Nurnské družiny

Zimosme� 1033                                                                        Liscannor, Nurnská oblast, západní Gwendarron

* Bratøi ve zbrani! * Mallikornské návraty * Lyrický epos o Skoggothovi *

* Bratøi ve zbrani! *

Právì jste odložili sekery, meèe, váleèná

kladiva, øemdihy, luky, ale také lugy a øemdlichy,

hole, nìkdo i hrábì a držíte ve svých mozolnatých

družinických tlapách druhé èíslo Lyškánory,

nepravidelného obèasníku Nurnské družiny, který

vznikl z potøeby lepší informovanosti hrdinù pro

živé dokreslení dobové situace a zpestøení života

liscannorského. Proto bych zde rád uvedl nìkolik

øádek o tom, proè vlastnì Lyškánora pøichází, co se

od ní dá èekat a komu je urèena.

Lyškánora se sepisuje v Liscannoru,

momentálnì, vzhledem k tomu, že starosta obce

odjel na delší èas kamsi do vysokých hor, aby se

zdokonalil v øemesle chodeckém, je místem

shromažïování písemností a kolébkou Lyškánory

sklepení domu è.p.2, který je v majetku Rollandy

Rugornské, rozené Rhyderské, avšak vydávání listu

jsem si prozatím vzal na odpovìdnost já, Lynhaard

z Rugornu, strýc Jacobùv a muž, jenž jest obèas

nazýván Chobotnicí ïábelskou. Avšak má osoba je

kromì velice podprùmìrné inteligence známá také

tím, že se staví velmi ostøe a kriticky k nešvarùm a

chybám jak Nurnské družiny samotné, k jejím

èlenùm, tak i k rùzným žebrákùm a bezdomovcùm,

èi k ostatním lidem, žijícím na území obce, nebo na

okolních samotách, patøících pod její správu.

Pùvodem ponìkud neobvyklého názvu

Lyškánora je, ostatnì jak se objevuje v

elfonac iona lis t icky ladìných Záp isc ích

Llandaffových, obèas uveøejòovaných Llandaffem

z Quonsettu z obce Liscannor, staré elfí oznaèení

pro údolí, v nìmž Liscannor vznikl. Údolí

Lyškánora, neboli Lišèí Nora, bylo vzhledem k

místnímu obyvatelstvu pro svou výhodnou

zemìpisnou polohu, pøirozené obranné vlastnosti,

tvoøené øekou a lesem a vzhledem ke skuteènosti,

že tudy odedávna procházela pøímoøská kupecká

cesta, považováno za jakousi oázu klidu, míru a

bezpeèí. Chce-li se nìkdo dozvìdìt více o vzniku

slov Liscannor, Nurn nebo tøeba Gwendarron,

nech� si pøeète myšlenky pana Llandaffa Q., které

jsou jistì k mání i v zaprášených regálech Nurnské

knihovny. My seètìlí, kteøí si uvìdomujeme

nesmírnou dùležitost uchovávání a spisování

historie a dìláme pro to mnohdy všemožné, aèkoli

jsme snad jenom chobotnice ïábelské, my už je

známe.

Teï tedy nìco více o tom, proè vznikla

Lyškánora, což úzce souvisí zejména s Historií

Nurnské družiny I. a II., dokonce èásteènì i s

Dobrodružstvím Pepena z Ruindoru, bestselleru od

malíøe a literáta, pana A.Ruindorského. Myšlenka,

spisovat Historii Nurnské družiny, vznikla nìkdy

kolem roku 1020, a jejími patrony se stal mùj

synovec Jacob chrabrý z Rugornu a jistý Halk

smírný z Erinu, jehož jsem, žel, nemìl nikdy

pøíležitost poznat. Vedla je k tomu touha uchovat

vzpomínky na èasy dávno minulé, na mrtvé druhy,

na události, které se kdysi staly a které už tehdy

zapøíèinily jiné pøíhody, které se dìjí právì dnes

nebo je teprve èas pøinese. Je celkem jisté, že se

vždycky najdou ti, kterým o žádné dìjepravectví,

tajemno a romantiku, jíž se na stránkách tìchto dìl

najde dost a dost, vùbec nejde. Jde jim jen o

bezpracné obstarávání penìz a nezasloužené
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získání moudrosti mistrù cechovních øemesel a vìd.

Charakter a lidská tváø není pro takovéto osoby

dùležitá. Kdyby se svìt øídil jejich zákony, byla by

zemìplocha zamoøena bezchybnými beztváønými

monstry, pokud by vùbec nìkdo pøežil, a krajina by

tonula v cárech šedivých jedových výparù

neskuteèné magické války. Z toho plyne, že

Historie Nurnské družiny, stejnì i jako Lyškánora

a jiná díla, nejsou, aè nìkteøí se tak mylnì

domnívají a pochybnì si pøivlastòují èást zásluh

nebo nìjaké majetnické podíly, jakýmsi darem

všech pro všechny, ale zcela bez jakýchkoli

servítek darem autorù zejména pro sebe a pro ty,

kteøí si uvìdomují dùležitost tohoto druhu tvorby a

patøiènì ji ctí. K tomuto jje tøeba ještì øíci, že

autorem knihy není ani v nejmenším ten, kdo na

vyžádání napíše nìkolik stránek syrového textu, ale

ten, kdo má k historii a tvorbì upøímnou úctu,

nehledá v nich jen prostøedek k zvýraznìní svých

ideálních a takøka nadpozemských vlastností, kdo

neváhá obìtovat mnoho hodin práce, probdìlé noci

nad opravami takøka neopravitelného a vlstní

peníze proto, aby se dílo vùbec zrodilo.

Pøesto se najdou lidé, kteøí hned

vypoèítávají, že cena knih je pøíliš vysoká a dávají

tak najevo, že se je tvùrci pokoušejí odøít. Pøitom

ani nevidí, že každý z autorù, aè je to zhola

paradoxní, platí za zakoupenou literaturu úplnì

stejnou cenu, aèkoli by to ani nebylo tøeba.

Nedávno nìkdo prohlásil o jistém díle, týkajícím se

Nurnské družiny, že jde o fámyzdat. Pak si ale

klidnì knížku koupí a dá si ji do vitrínky. Dále jsem

si všiml jisté skupiny lidí, a má, myslím si, hrdá

povaha si toho nemohla nevšimnout. Èlen této

sorty, dostane-li se mu do ruky nìjaká písemnost,

nejprve bez jakéhokoliv zamyšlení pøelétne text

oèima. Ve chvíli, kdy narazí na své jméno, rychle

se pøesvìdèí, zda se o nìm píše jako o udatném,

dobromyslném a ardasanský ïas ví co ještì a

potom pergameny uloží do nìjaké zaprášené

hluboké truhly. Bìda však, není-li nìco podle jeho

mnohdy zøejmì vysnìných pøedstav. Je jasné, že

každá kniha, stejnì jako cokoli na tomto svìtì, má

své pøátele i odpùrce. Potom však a� odpùrci, kteøí

nemají na mysli blaho všeobecné, ale jenom

pokrytecké blaho své, dají od cizích prací ruce pryè

a radìji se soustøedí na to, aby vytvoøili nìco

vlastního, co vznikne podle obrazu jejich. Potom

a� veøejné mínìní dá najevo, kde leží pravda.

Zpátky ale k Lyškánoøe. V tomto

obèasníku, který je vydáván výhradnì pro potøeby

liscannoøøanù a èleny Klubu pøátel Historie

Nurnské družiny, který ani není potøeba ustavovat,

protože každý sám dobøe ví, kdo kam patøí, budou

nadále vycházet nìkteré novinky, ale hlavnì nové

historické záznamy z družinových výprav. Budou

tištìny pøesnì tak, jak je autor napsal, bez oprav

chyb a cenzury, aby každý mìl možnost dát

autorovi písemné pøipomínky k pøepracování èi

opravì nìkterých pasáží, popøípadì i oznaèení

pravopisných chyb. Tím by se mohla zkvalitnit a

zpøesnit faktická stránka textù Historie Nurnské

družiny. Dokonce by to mohlo usnadnit a urychlit

závìreènou fázi pøípravy knihy k vydání.

Tím bych asi uzavøel svùj proslov k

bratrùm ve zbrani, kteøí používají fantazie a

vlastního nespoutaného myšlení ku slávì Nurnské

družiny. Na závìr bych chtìl øíci jen tolik, že jsem

vše napsal z pohledu neobyèejnì pohledné

chobotnice ïábelské tak, jak to cítí každým

coulem svých ïábelských chapadel a doufám, že

žádná z tìchto øádek nezùstane nepochopena...

Lynhaard z Rugornu, 1033

* Mallikornské návraty *

[Traven 1029 Èagdan ze Zajsanu]

Tento pøíbìh zaèíná jednoho

neobyèejnì teplého jara v jedné neobyèejné

vesnici. Slunce se už nìkolikátou hodinu plazí po

rozpeèené nebeské cestì a ranní ptáci se už dávno

skryli pøed jeho palèivými paprsky v korunách

stromù. Jelikož lidé, alespoò vìtšina z nich,

nenalezli zálibu ve skrývání se v korunách stromù,

vymysleli k tomuto úèelu hospody. V naší

neobyèejné vesnici je také jedna. Neobyèejná.

Tady si dobrodruzi liscannorští zrovna

utahují z Jeremiáše, který šourá své chlupaté hobití
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nohy od výèepní stolice ke stolu s nejzarputilejšími

liscannorskými ochmelky, ruce vždy plné korblíkù.

"To ani nemusíš vytírat podlahu, co? Ty to šùruješ

za plnýho provozu", tlemí se elf Krak, až jsou mu

vidìt prožrané stolièky. "No ale pøedevèírem jsem

si tady pod nehet zarazil takovouhle tøísku ze

špatnì ohoblovanýho prkna", pokládá hobit korbele

s èepicí z pìny na stùl a ukazuje s pøehánìním

velikost dotyèného kusu døeva, který ho zranil. "No

jo, to je jako pracovní úraz. To je jako kdyby sem

se já praštil øemdlihem", mudruje Kall Corey,

vzpomínaje na své tìžké zaèátky, kdy se musel

ohánìt všelijakými zbranìmi. Zanechává ale øeèí,

nebo�, jak známo, kdo dopije svùj pùllitr jako

poslední, platí další rundu. "Kakraholte, Jeremy, to

pivo je ale teplý, že se nestydíš", znechucenì køiví

tváø chodec Rolld hned po prvním loku. Hostinský

Jeremiáš se zatváøil dotèenì: "Co bys nechtìl,

ožralo, v tìchhle vedrech. Mám ve sklepì pìknej

hic a ten led, co jsem si nechal poslat z Nurnu

roztál už na pùli cesty". Utírá sklenice a staví je do

regálu. "Ty si radši rozmysli, koho budeš volit

zejtra za starostu namísto tvýho chudáka bráchy

Yorga". Rolld smutnì kouká do teplého piva.

Kolem sedící chasníci liscannorští pokyvují

hlavami a závidí Sarimovi. Ten si dnes do hospody

pøivedl svého domácího sluhu Jozlina, který má za

povinnost stát vedle svého pána a neustále ho

ovívat velkým listem, dovezeným z jižních lesù,

aby mìl Sarim v hostinci pohodlí. Dostává za to tu

a tam srknout ze Sarimova korbele.

"Nazdar vespolek", rozráží dveøe

hostince jeho zakladatel, kroll Jacob. "Láhev

koøaly, hospodo!" A hned jak se usazuje, zaèíná

promlouvat hostinskému do duše. "Nechci ti mluvit

do fuknce hostinskýho, ale s tou hromadou hnoje,

kam chodìj hosti èurat, bys mìl nìco udìlat. Zaèíná

to v tom horku smrdìt pìknì daleko". "Ba�, však ti

to novej starosta vytmaví", blekotá ze svého

oblíbeného místa na svého bratra podnapilý hobit

Barnabáš. "Já jdu k volbám hned ráno, a hnedka

taky zvolím..." "Kuš, tohle si nech pro sebe, já taky

nikde neroztrubuju, koho zvolím", dí na to druid

Sarim, který by v tìchto parných dnech mìl

rozhodnì nosit na hlavì slamák proti úpalu. Jacob

pøekvapenì vzhlédl od koøalky a praví pøiopilým

hlasem: "Cožes to povídal, Sarime? Ty a volit? Jsi

pøeci z lesa, ne? Tak si zvol svýho lesního starostu,

klidnì si to zorganizuj. Vsadím se, že tvùj Synek

tì volit nebude, když jsi mu chudákovi nedal ani

jméno, cha". Sarim koulí oèima, skøípe zubama,

mumlá nìco o problémech a usrkává ze sklenice

svùj oblíbený likér z jehlièí. Pak ale kdosi zavádí

hovor jinam. "Hele, hele, a co tenhle Torp, ten

volit mùže, když si pøived teï tu pobìhlici,

Wenoru?" Jacob se toho hned chytá: "No jo, to si

ten kudùk chce založit hampejz èi co? Nebo nám

ji chce pùjèovat, he hé?". Torp vstoupil do dveøí.

"No tady ho máme, pokrytce, celou dobu se tváøí

jako neviòátko a skonèí s takovou... v domì. To

jsem jí zrovna vèera vidìl", zaèíná se Jacob

dostávat do nálady, "jak si to šine po cestì z Nurnu

a chrastí penìzma". Významnì pomrkává po

ostatních. "Jestli ona nebyla nìco vydìlávat, když

se teï Torp bojí chodit s kamarádama na

výpravy". Uražený kudùk rozhoøèenì protestuje.

"Dy� to nejni vùbec žádná pravda, ty zvíøe tupý.

Mì a mojí drahou Wenorku živí ten jableènej sad

za naším domem. A co se minulosti mojej ženy

tejèí, tak to už je dávno pryè". A jímá se zpívat.

  Bulivá píseò Torpa Katzbalgera

  (Na motivy lidových písní

západogwendarronských, jak ji zaznamenal

Jacob z Rugornu)

  Já tadý nébudù

  sklidíl sem vóstudù,

  že sem sé rózplakál žalém

  Všecky sem mílovál,

  každej òa hùbovál,

  tó, že sém bùlilù králém

  Už s vámá népudù

  zabíjét vóbludù,

  jednó vám mám totíž za zlý

  Préj mojé Wénorá

  jé strašná pótvorá,

  že se préj hnéï s každým mazlí

  Já s vámá némluvím

  zá vašé pómluvý,
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  vonó se totíž hneï pozná

  Když lehá ná ložé,

  ták jenóm prótožé

  voná je strášlivì hodná

Toho dne byly na Torpovu poèest vypity

hned tøi soudky. Hned následující ráno se všichni

majitelé domù, srubù, stavení, chat, chalup i chatrèí

v Liscannoru sešli k poradì o novém starostovi.

Nikdo totiž nechtìl opakovat situaci z minulého

podzimu, kdy se na pozemcích obce mohl

roztahovat kdejaký obejda se stanem, jelikož mu to

nemìl kdo zatrhnout. Vzhledem k velkému horku

chtìjí mít všichni volby co nejdøíve z krku. Zvláštì

po té, co Jeremiáš otevøel hospodu už nemá nikdo

stání a tak je po nedbalých volebních projevech

pouhými dvìma hlasy zvolen Tikelský pan

Barnabáš, který o starostovské pocty nikterak

nestál. "Tak já vám teda synci dìkuju a teda slibuju,

že teda to...", neví chvíli co øíct "...že se u mýho

bráchy bude toèit dobrý pitivo". Následuje úprk do

hostince. Tam všichni setrvávají až do obìda. Ve

chvíli, kdy novopeèený starosta ètvrtí urožnìnou

kachnu, vstupuje do hostince zbrojnoš s

vyobrazením jablka na štítì a smeká uválenou

èepici.

"Dobrý den, jsem Meluzín, zbrojnoš a

posel mistra Gnota ze Smutnì, pána na

Lidomlatech a Zátoklepech, mocného správce a

milovaného pána ve službách krále Arana z

Argyllu. Kde bych tu našel Nurnskou družinu?".

"Jsi tu správnì, mladíku, posaï se a dej si s námi",

zve hosta malý starosta a pøedkládá pøed nìj kaèení

stehýnko.

"No a teï, povìz nám, co tì pøivádí?",

otírá mastná ústa Barnabáš a povoluje knoflíky na

vestì. "Mhm, hm", polyká poslední sousta Meluzin.

"Ta kachna byla opravdu vynikající, jako od

maminky, smím-li to tak øíct. No. Ale teï k vìci.

Mùj pán má v poslední dobì spoustu starostí se

sousedy a vaším úkolem by bylo tyhle potíže

odstranit... Tedy, doufám, že mi rozumíte. Platba

samozøejmì v hotovosti, a nebojte se, že pøijdete

zkrátka. Známe dobøe vaši cenu a jsme ochotni ji

respektovat. Slyšeli jsme ostatnì o vaší slavné

výpravì do naší zemì Mallikornu pøed deseti lety a

víme, že od té doby váš vìhlas jen získal na lesku.

Chceme ty nejlepší služby a jsme ochotni za nì

velmi dobøe zaplatit". "A co to je, ty služby, a co

znamená dobøe zaplatit", ptá se nedùvìøivý

kouzelník Erlanth Linfalas. "Podrobnosti vám

naneštìstí nemohu sdìlit. Všechno se dozvíte

osobnì od mého pána Gnota. Rozhodnete-li se

ovšem jeho nabídku pøijmout. O èemž

nepochybuji". dodává ještì. "Se poradíme",

odpovídá Corey Kall a Nurnští se slézají u jednoho

stolu a dávají hlavy dohromady". Chvíli je slyšet

zmatený šepot. "A co odmìna.." "No já nevím..."

"Jdem do toho..." "Beze mì..." Nakonec èást

dobrodruhù souhlasí s cestou do zemì Mallikorn,

kde budou oznámeny další podrobnosti.

Následujícího jitra se pøed hostincem U

hrocha schází vybraná sešlost Nurnských

hrdloøezù. Za vùdce je zvolen opìt po dlouhé dobì

Jacob chrabrý z Rugornu, který již nemá v družinì

vážnìjších odpùrcù. Po jeho boku se na výpravu

vydávají za øinèení zbraní a zpìvu hrdinských

písní i tito chrabøí mužové: Rolld z Erinu, bratr

Yorgùv, který po každém hází prasátka ze svého

chodeckého meèe, Sarim z Gorùdyje, kterému se

v pøíšerném horku potí vysoké èelo takovým

zpùsobem, že si jej musí neustále otírat èerveným

kostkovaným kapesníkem, jeho vìrný skøet Jozlin,

skvrna na štítì nurnské cti (by� jedna z mnoha),

trpaslík Bramir, bratr Farinùv, který nad tím

vedrem zplna hrdla kleje, až mu drobeèky od

snídanì létají z vousù, zastrèených za opaskem,

Krak z Álfheimu, který se již vzpamatoval z

ostudy, kterou utrpìl jako vùdce výpravy

Merionem, Barnabáš Èipera z Tiklu, který se ještì

nevzpamatoval ze své nové funkce a proti svým

zvyklostem je neobyèejnì zamlklý, kroll Rviz, o

kterého mají ostatní strach, nebo� v pøípadì

zakopnutí mu hrozí reálné nebezpeèí, že si své

váleèné kladivo vrazí do žaludku, jelikož je stále

nosí za opaèný konec, dále Rvizùv kolega z

liscannorské skládky, hobit alchymista Atir z

Arteinu, který se jako nováèek ještì rozkoukává.

Nechybí ani všemi oblíbený Erlanth Linfalas,

který se obìma rukama zálibnì pøehrabuje ve své

èarodìjné knize a ještì si brousí nová zaklínadla a

koneènì trpaslík Páin, který by pro svoji
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nenápadnost mohl být klidnì i zlodìjem. Ostatním

se osud výpravy zdá pøíliš nejistý a tak radìji

zalézají do svých pøíbytkù. Zlodìj Èagdan se si to

pro zmìnu šine po cestì do Nurnu, kde již nìkolik

týdnù hledá pøíhodnou dívku za úèelem ženitby.

Cesta rozkvetlým gwendarronským venkovem

rychle ubíhá a po pøekroèení lehce ponurých høbetù

èernovršských hor se pøed družinou rozprostírají

plánì Mallikornu. Pro Nurnské je to návrat po

tøinácti letech, nebo� právì tolik již uplynulo od

výpravy, pøi níž se Nurnská družina významnì

podílela na záchranì Mallikornu pøed vážným

nebezpeèím. Tyto dny však pamatuje již jen

zjizvený bojovník Jacob z Rugornu. Od tehdejší

výpravy se ovšem Mallikorn znaènì rozrostl a jeho

moc zmohutnìla. Jacob to zde témìø nepoznává.

Meluzín záhy odboèuje z hlavní cesty smìrem na

Lurgraps, kde se ve stínu Èerných vrchù prostírá

kraj jeho pána Gnota ze Smutnì.

"Tak co to tu máme za ceduli?", povídá

Jacob, vùdce výpravy. "Zá-to-kle-py", slabikuje

namáhavì kroll. Kousek za vesnicí je vidìt vrch

Smuteò s tvrzí z kamene. "Zde sídlí mùj pán, hned

vás k nìmu odvedu", ukazuje na kopec Meluzin a

Nurnští jej bez odporu následují. Meluzin je zavádí

bez okolkù do hodovní sínì, kde jsou pøijati mužem

rozhodné tváøe. Kolem nìj sedí jeho rodina, žena

Zlatice, tøi synové, Gnat, Gont, Gnor a mladièká

Gnitil, jeho dcera. "Vítejte na Smutni, chrabøí

hrdinové", vítá dobrodruhy z Liscannoru

burácivým basem pán tvrze Gnot a jasným gestem

posílá služebnictvo ze sálu. "Tak vo co kráèí, pane

Gnot. Prej pro nás a naše zbranì máte nìjakou tu

práci", haleká chodec Rolld a všichni straží uši k

poslechu. Každému je jasné, že slovo práce bylo

mínìno jen v žertu. Vždy� to, co Nurnští provozují,

se prací dá nazývat jen stìží a i kdyby se toho

nìkdo opovážil, lze øíct, že je jen dobøe, že je

Nurnským práce zároveò koníèkem. "Již léta žiji se

svým sousedem Ochrotem z Kypøína ve sporu.

Jedná se o moji vesnici Kamenov, na kterou si

Ochrot èiní neprávem nárok a nedávno ji dokonce

obsadil svými žoldáky". "Tak podívejte se pane

Gnot. My za tím Ochrotem klidnì pudem a jeho

hlavu vám donesem. A kolik by to jako

koštovalo?", ptá se Bramir, trpaslík nejhrubšího

zrna. "No pánové, nechápejte mì pøece špatnì.

Ochrotova smrt by mi pøinesla jen samé problémy.

Je to pøece jenom šlechtic a jeho smrt by byla jistì

dùslednì vyšetøována. Jediné na èem mi záleží je

mùj majetek". "I nám", pohotovì mu skáèe do øeèi

Sarim, ale mezitím Gnot pokraèuje: "Bohatì mi

bude zatím staèit, když vyženete Ochrotovi

žoldáky z Kamenova". "A poslyš, patøí ti vesnice

Kamenov vùbec", ptá se moudøe kroll Rviz,

kterému vrtá hlavou, proè Gnot nehledá ochranu u

svého krále Arana. "Mùžete se na to klidnì pøeptat

v hlavním mìstì Argyllu u správce pozemkových

listin. Jestli se divíte proè nežádám o pomoc svého

vladaøe, pak vìzte, že hlavní mìsto je daleko a

královi vojáci mají jiné starosti", sebevìdomì

odpovídá krollovi hradní pán. "Zatím pøijmìte mé

pozvání k tabuli". Následuje obvyklá žranice.

Když všichni dopili, dojedli, dokrkali a

domlaskali, stáèí se øeè na finanèní vyrovnání.

"Chápu, že každý má svou cenu", povídá Gnot a

pokraèuje: "Za vyhnání Ochrotových žoldákù vám

dám 15.000 zla�ákù. Je tam jen pár umounìncù s

meèi a ti vám jistì nebudou vážnou pøekážkou.

Nemusím vám doufám pøipomínat, že nesmíte

jednat mým jménem. Z tohoto dùvodu se také

ubytujete v hostinci v Lidomlatech. Tam vám také

bude vyplacena odmìna". Nurnští bez okolkù

nabídku pøijímají a jdou se ubytovat. "Ty velkej,

poèkej ještì chvíli", chytá u východu ze sálu za

rukáv Gnot Jacoba. "Poèkej na mì o pùlnoci u

velkého kamene za vsí, nebudeš litovat". Jacob si

cestou do vesnické hospody jeho slova pøemílá v

hlavì a nad skopovou kýtou se pøi veèeøi o

Gnotovì návrhu zmiòuje Rolldovi a Sarimovi. "V

tom bude nìjaká lumpárna", hodnotí situaci Sarim

a tøe si kùži na hlavì. Pøesto jsou všichni tøi krátce

po dvanácté u menhiru. Èeká tam na nì postava v

plášti. "Koukám, žes pøivedl kamarády", spustil

hned bez pozdravu Gnot. "Tvoje vìc. O peníze se

budeš muset rozdìlit". "To je mùj problém. Teï

spus�, co máš na srdci." "Drzost a hrubiánství

mého souseda je mi již léta trnem v oku", uvozuje

svou øeè rozvláènì Gnot. "Jakákoliv újma, která

mu vzejde je proto mým potìšením. Byl bych rád,

kdybyste se o nìjakou tu nehodu postarali i vy." I

v noèním chladu chápou ostøílení Nurnští rychle.
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"Na jaké cíle máme útoèit, pane" zní jasný dotaz.

"Na polích je úroda, seníky také nejsou prázdné, a

v tomhle horkém poèasí se stane obèas

nehoda...éééé... Dva tisíce pro každého." Smlouva

je rychle uzavøena podáním ruky na kamenité

venkovské cestì. Tøi spiklenci se vrací zpìt do

hostince a budí své druhy.

Ještì hluboko za tmy se všichni vydávají

k nic netušící vesnici Kamenovu. Políèka kolem

vesnice jsou obehnána kamennými zídkami. U

jedné takové si Krak s Rvizem nechávají tìžké

torny s jídlem, aby se jim šlo dál pohodlnìji. Po

oèku je pøitom sleduje Gorùdyjský druid Sarim, ale

nic neøíká. Ostatní se zatím pøehupují pøes nízké

zídky a potichouèku se plíží do spící vesnice.

Vzhledem k tomu, že je kolem tøetí hodiny ranní se

svítí pouze v horním patøe hostince. A v tomto

svìtle je vidìt obrys postavy procházející se po

návsi. Na ostøí jeho halapartny se leskne odraz

mìsíèního svìtla. "Tsst, to je urèitì jeden z vojákù.

Já a Sarim se ho pokusíme sejmout zdálky a ty

Kraku ho kdyžtak probodneš", øíká ostatním

potichu chodec Rolld a Krak si vyndavá bøitký meè

z pochvy. Rolldùv plán je vzápìtí naplnìn. Nebyl to

voják. Byl to ponocný, který øádnì vykonával svùj

úøad o èemž svìdèil roh, zavìšený u jeho pasu. Ted

se válí v rychle se zvìtšující kaluži temnì se

lesknoucí krve. Ještì než zemøel staèil však

ponocný smrtelnì zachroptìt. Naneštìstí hodnì

nahlas. V okolních domech se rozvìcí. "Nìco se

stalo Huèiborovi!", ozývá se ženský hlas. "Starej,

bìž se tam podívat a vem si lucernu. S takovými a

podobnými výkøiky se sbíhá na Nurnské tlupa

vesnièanù, ozbrojená vidlemi, cepy a kosami. "A

kruci to nebyl Ochrotùv žoldák", komentuje zèásti

své dílo Rolld a to již skuteèní žoldnéøi vybíhají z

hostince. "Hej, vesnièané, zastavte boj, nic vám

neudìláme", øve kroll Jacob a snaží se zatím jen

bránit. "Zabili Huèibora, dojdìte pro Zombra, ten

jim to vytmaví", køièí vesnièané a dále útoèí na

Nurnské. "Povídám ti, nech toho ty votrapo, nebo

ti zmaluju voblièej", øve Rolld na jednoho

vesnièana, který na nìj útoèí klackem. Vesnièan je

buïto šílený nebo velmi odvážný. Když mu Rolld

meèem pøerazí jeho klacek, neváhá a bìží si pro

vidle. Ty mu již chodec neláme a radìji ubožáka

provrtává skrz nazkrz. Nutno podotknout, že ne

všichni Nurnští se snaží zabránit masakru. Trpaslík

Páin rube nìkolik vesnièanù se zjevnou chutí. Jako

èerná ruka øádí mezi vesnièany i Sarimùv skøet

Jozlin, mohutnì povzbuzován svým pánem.

Trpaslík Bramir mezitím vtrhává do hostince a

støetává se s prvními vojáky. Dostává se tak do

tìžké situace, ale žoldáky postupnì zatlaèuje až do

doby, nežli se mu dostalo pomoci. Poslední voják

se otáèí a utíká oknem pryè pøes pole. Je však

dostižen Rolldem, který platí za nejrychlejšího

muže v družinì, a zezadu probodnut. Mezitím

dobíhá i kováø Zombr, který si pøes noèní košili

staèil pøehodit i koženou zástìru. "Zombr, je tady

Zombr, ten tìm vrahounùm ukáže", radostnì volají

proøídlé øady masakrovaných vesnièanù.

Neukázal. Chvíli se sice stateènì bil s Jacobem,

ale ten jej nakonec bez problémù poslal k zemi v

bezvìdomí. Je po boji. Zombr je svázán a

vesnièané v panice utíkají do pøilehlého lesa.

"Navrhuju vyslechnout Zombra", radí Erlanth a

všichni èekají až se kováø probudí z limbu. "Tak

už se prober!", volá Sarim a leje na omráèeného

kováøe škopek vody. "Brrr, co je? Vy vrazi", koktá

kováø vydìšenì. "Zabili jste pøes tucet nevinných

lidí. Tady leží Bryndal, Konopník, Šmajdal a tady

je Pižïuch", bloudí zrakem po mrtvolách svých

sousedù, s nimiž ještì veèer sedìl u piva. "Moc se

tady nerozhlížej, nemìli jste se prostì s náma prát.

Radši se raduj, osvobodili jsme vaší vesnici z

Ochrotovy nadvlády. Už jste zase Gnotovi

poddaní", povzbuzuje nebožáka Krak. "Gnot nebo

Ochrot, stejná je to pakáž, èlovìk poctivej to

nakonec všechno odskáèe." Nurnští si vymìnili

zmatené pohledy. "Poèkej, kováøi, èí jste tedy

poddaní", snaží si Páin zjednat jasno. "No, jednou

sloužíme tomu, podruhý zas tomu, jak má kdo

vrch. Ale našinci je to jedno." V tom okamžiku v

hlavì krolla Jacoba roztáhla køídla myšlenka na

svobodu a nezávislost. "Tak víš co? Zbavíme vás

nadvlády pánù. Odedneška si vaše vesnice bude

vládnout sama. A tebe jmenuju starostou.", a

rozvazuje Zombrovi pouta. Ten vstává a smutnì se

rozhlíží po vylidnìné vesnici. "Tvoji sousedi utekli

snad nìkam tam", povídá Sarim a máchá rukou k

jihu. "No, starosto", poplácává Jacob Zombra po
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zkrvaveném rameni. "Doufám, že spolu budem

dobøe vycházet." "Co mi zbejvá", hartusí chudák a

odchází. Totéž èiní Nurnští, kteøí mají ovšem

namíøeno na pozemky pána Ochrota z Kypøína.

Jacob, Rolld a Sarim si ještì chtìjí zasloužit nìjaké

peníze. Rviz a Krak se vracejí pro své batohy s

proviantem, ale po chvíli se Krak vrací a kleje z

plna hrdla. "Nìkdo mi èmajznul všechno jídlo,

kterej zatracenej zlodìj!", a pøemýšlí, na kom by si

vylil vztek. Sarim se uculuje, nebo� tento žertík

provedl jeho skøet Jozlin, ovšemže na pøíkaz svého

pána. "Dám ti najíst ze svýho", povzbuzuje ho Rviz

a Nurnští se sbírají k pochodu. Jsou si však vìdomi,

že pravda nemusí být na jejich stranì. Jsou ovšem

zvyklí jít s tím, kdo jim zaplatí.

Na východì bledne obzor. "Helejte,

tohle pšenièný pole se mi ale vùbec nelíbí", povídá

Jacob. Na jeho popud se všichni vydávají pøes pole

v rojnici ke vsi, slující Vizlice a za sebou

zanechávají v lánech široký zdupaný pruh. K tomu

se tváøí Rviz s Krakem znaènì kysele a šinou se za

ostatními. Netrvá dlouho a tlupa Nurnských doráží

do Vizlic. "Tak támhle ten vìtrnej mlejn se mi taky

ani trochu nelíbí", máchá chlupatou prackou Jacob

a všichni si to míøí k obilnímu mlýnu. U nìj pracuje

zamouèený muž, který v èasné ranní hodinì tahá

plné pytle. "Tož, jak to jde pøíteli?", oslovuje muže

Erlanth Linfalas a odpovìdí mu je jen zabruèení,

charakteristické pro èlovìka, kterého kohout

vzbudil o dobré dvì hodiny døív. "Nezdvoøák",

pomyslil si Rolld a upøenì se zadíval na mlýn.

Zanedlouho se z prvního patra mlýna zaèalo kouøit

a plameny vyšlehly do výše. "Hele, òák ti to hoøí.

Nemìl by si zaèít hasit?", po�ouchle se mlynáøe ptá

chodec a Jacob se pøidává: "To by ti taky mohla

shoøet úroda, hm to je blbý, to tì tvùj pán

nepochválí". Mlynáø je v oblièeji rudý vzteky.

"Vypadnìte, vy žháøi", øve na Nurnské mlynáø a na

celé kolo huláká: "Pomóc, hoøí", jak se to ostatnì v

takových pøípadech dìlá a kvapnì se shání po

džberu. "Co tady hulákáš, blbe! My ti to

nezapálili", opáèil mlynáøovi Jacob a hned mu

preventivnì jednu ubalil. Ozval se zvuk lámaného

vazu a mlynáø je na místì mrtev. Jacob se chápe

ještì teplého tìla a bez okolkù je hází do plamenné

výhnì. "Tak to se mi ani trochu nelíbí, ty zabijáku",

syèí na Jacoba kroll Rviz a od této chvíle jde

spoleènì s Krakem nìkolik tuctù sáhù za družinou.

Sní tam o svìtì bez násilí.

Za návsí se Nurnští zastavují,

ponechávaje stranou, že v okolních domech

kvapnì zavírají okenice. Na druhém konci vísky

hoøí mlýn stále mohutným plamenem a hustý kouø

se valí po loukách. "A to se na to podívejte!

Támhle se pasou òáký ovce", konstatuje trpaslík

Páin. "Tak na nì poštveme psy", navrhuje Sarim a

vypadá to, jako by to byla ta nejobyèejnìjší vìc na

svìtì. V okolních domech je zatím slyšet

pøisunování nábytku ke dveøím, ale toho si Nurnští

nevšímají. A proè by taky. Mají pøece lepší

kratochvíli. Družinoví psi a Jacobova vlèice

škubou ovce na kusy, zatímco Nurnští se tomu z

plna hrdla øehoní. Stádo zdìšenì prchá po okolí,

tìsnì následováno obecním pasákem. "Se tady òák

pøemnožili vlci. Podívejte se co udìlali s tìma

ovcema", øehtá se cynik Bramir. Nikdo z

Nurnských se vùbec nestydí! Snad jen nìkteøí jsou

trochu zmateni tolikerým násilím na civilním

obyvatelstvu v suverénním království, ale nikdo

proti nièemu neprotestuje.

Po chvíli však všem z téhle ubohé

zábavy dochází smích a tak stojí na návsi a

rozhlížejí se kolem. Všude je pusto, jen pøed

dveømi jednoho z nuzných vesnických domù

obsypaných slepièím trusem stojí bosé dítì a

š�ourá se v nose. "Ehm", pokašlává Rolld a hledá

cosi po kapsách. Rviz si pohazuje se svým

váleèným kladivem a chytá jej dùslednì za opaèný

konec. Co chvíli mu padá na zem. Erlanth si

potichu prozpìvuje starou elfí melodii. Atir se

rozhlíží po obloze, hledaje mráèek, z kterého by

mohlo sprchnout. Po žádném ale ani vidu. Ze dveøí

se vymrštila ruka a zatáhla usoplené dìcko

dovnitø. Za dveømi je slyšet ženské vøeštìní.

"Hmmmm, ehm", dokašlal Rolld a vytahuje

peèlivì složený kapesník. "Tak jdem", povídá

Jacob, aniž by vìdìl kam. Sarim povídá: "Hele.

Támhle nìkdo kouká ze dveøí". A opravdu.

Rozjívená družina Liscannorských

vrahù, žháøù, nebo pøinejmenším výtržníkù se

sune na jih, kde by se mìlo uprostøed vyprahlých

skal s poetickým názvem Na hnuslích nacházet
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sídlo obrù. Tak to alespoò vyzvonil Nurnským

jeden neopatrný vesnièan, který ve snaze zjistit, co

se v jeho vesnici dìje, vystrèil hlavu ze dveøí. Když

pod ní ucítil chladný dotek Rolldovy èepele, mluvil

a mluvil.

Kamenitá pláò pøerostla po dvou mílích

chùze v masiv roztroušených skalek, øídce

porostlých ostøicí. Vesnièané sem nechodí, ba ani

ptáèek tady nezazpívá. Neveselé místo, kde jen vítr

dìlá spoleènost Nurnským. Alespoò tak to zpoèátku

vypadá.

"Òáká díra èi co. Támhle ve skále",

máchnul pøed sebe rukou Páin. "Tøeba tam na

nìkoho narazíme", štìbetá tikelský pan Barnabáš s

nadìjí. "Mor ho", zahudral Bramir neznámo na

koho. "Tak jdem", velí Jacob, jenž je nyní velmi

dobré mysli a vede ostatní k otvoru ve skále.

"Kraku, neloudej se". Po chvíli ale i Krak doráží k

ústí jeskynì a deset nurnských hlav nahlíží zvìdavì

dovnitø. Nikdo se však neodvažuje vkroèit a tak to

musí vùdce zorganizovat. Erlanth ještì zapaluje

lampu a druzi vstupují.

Zpoèátku je všude tma. Posléze si však

oèi dobrodruhù zvykají a nabízejí svým majitelùm

pohled na vyhaslé ohništì a kusy zvíøecích kostí,

válející se všude kolem. Jeskynì však pokraèuje

hloubìji do skály nìkolika prùrvami. "Jelen, ovce,

òákej pták", bere jednotlivé kosti do rukou lesák

Sarim a znalecky je hodnotí. "Lidský kosti žádný,

je to dobrý", konstatuje ještì, když tu zvedá zrak a

chytá se za srdce. "Tfuj to sem se lek!". Naproti

nìmu, ve skalní prùrvì za krollem Rvizem se

objevila hlava. Nebyla to obyèejná hlava, jaké

bývají k vidìní na krcích hostí v Gwendarronských

krèmách. Tahle byla veliká jako Rvizùv štít a

kdyby si vùdce Jacob vylezl Rvizovi na záda a ještì

si plivl pod nohy (což by se Rvizovi asi nelíbilo),

hledìl by jí pøímo do širokých nozder. Nurnští se

ale ze setkání rychle vzpamatovávají a tak mají za

chvíli možnost prohlédnout si onu hlavu zblízka,

konkrétnì poté, co hlava následovala své tìlo v

pádu k zemi. Obr se ostatnì brání jenom klackem (i

když pro malièkého Barnabáše to byla spíše statná

borovice) a tak se mohou všichni vìnovat

prùzkumu zbylých èástí jeskynì. Ta se zdá být obry

hustì obydlena a zanedlouho je Nurnská družina

doslova obklíèena obry, obrynìmi a obøaty,

držícími kameny, hlacky a jen výjimeènì

humpolácké zbranì. "Hum, ghum!", prohlásil

nazlobenì jeden obr a ukázal svému kolegovi na

drobnou postavu Erlanthovu, stojící s lucernou

ponìkud vzadu. "Mmm, hum um. Gouba",

pøisvìdèil kolega, ukázal za sebe do hloubi

jeskynì a zaèal si svými pìstmi velikosti

alchymistické truhly probíjet cestu k linfalaskému

kouzelníkovi. "Jaký hum hum, ty nádivo!", køièí

Páin a mává meèem. "Ty tady na nikoho prstem

ukazovat nebudeš, prïolo!", vyhrožuje obrovi,

který je asi ètyøikrát vìtší než on a hned mu také

zasekává meè do holenì. Obøi, odìni jen v cáry

kožešin jsou zanedlouho pobiti na hromadu. Páin

utírá meè. "Lidi, pojte za mnou, taji to eštì

pokraèuje dál", mává na ostatní hobit Barnabáš a

svítí si do další chodby. "Poèkej, já jdu s tebou",

halasí Krak, který právì prohledal dva ze zabitých

obrù a hrne se za tikelským zlodìjem, aby mu nic

neušlo. Oba se domnívají, že všichni obyvatelé

jeskynì jsou po smrti a tak jdou bezstarostnì dál.

Jaké je jejich pøekvapení, když svìtlo jejich

lucerny dopadá na podivný houbovitý výrùstek na

stìnì jeskynì, z nìhož vyšlehává fialový blesk.

"Jááu", zaøval Barnabáš, kterého to popálilo.

Mezitím je nalezen slušný náklad zlatých mincí a

tak, zatímco Krak hází na zákeønou houbu láhve s

olejem a zapálené pochodnì, ostatní vynášejí pytle

zlata a skládají je pøed jeskyní. "Ááá, kašlu na to",

zanechává Krak po chvíli boje s houbou a netuší,

jak blízko mìl k vítìzství. Všichni se scházejí pøed

jeskyní nebožtíkù obrù k váleèné poradì.

"Zásadní otázka zní: kam teï", povídá

Atir z Arteinu, nenápadný hobit. "Tyhle prachy

musíme utajit pøed Gnotem", kope do pytlù zlata

Rolld. "Takže to dovleèem pøes Kamenov k nám

do hospody, kde na nás bude èekat vùz se zlatem,

naložíme to a nìkdo s tím pojede pøes pole do

Liscannoru. Nìjaký lidi ovšem musej jet za

Gnotem a pèkat tady s ním. Ještì pro nás bude mít

spoustu práce", rozkládá Rolld a má pøitom na

mysli, že za Gnotem musí jít jen nìkdo z trojice

spiklencù, aby si mohli vyvednout svojí zvláštní

prémii. Aby to však nebylo pøíliš nápadné, uvoluje

se vùdce Jacob, že povede oddíl, jedoucí se zlatem

- 8 -



do Liscannoru. Nurnští tedy táhnou zlato pøes

opuštìný Kamenov a v hostinci, v nìmž jsou

ubytováni nacházejí nejen vùz se slíbenou

odmìnou, ale i èerstvì dorazivšího Coreye, který se

na všechny šklebí z okna hostince. Nìjaké to pivo

už stihl urazit. Nurnští nakládají na vùz zbylé zlato

od obrù a louèí se s Yorgem, Sarimem a Coreyem,

kteøí tu zùstávají. Nejednomu z øadových družiníkù

je to divné, ale nakonec to všichni nechávají být a

vydávají se s vozem pøes pole, aby se obloukem

vyhnuli smuteòskému kopci. Jde to špatnì, nebo�

vùz je tìžký a kola se boøí. "Tak za dva tejdny nás

èekejte", huláká ještì na rozloèenou Jacob, zatímco

Rolld z Erinu, Sarim z Gorùdye a Corey Kall

smìøují ke Smutni. Nacházejí tam Gnota. Ten je

sice udiven tím, že vìtšina družiny odjela s penìzi,

ale krèí rameny a povídá: "Ale co, koneckoncù i vy

tøi snad lecos zmùžete. Nejste žádní nezkušení

chlapíci", zkoumavì si tøi druhy mìøí pohledem. "I

pro vás mám práci", øíká pøímo a pøedkládá svùj

další plán. "Jestli jste si všimli, erb pána z

Kypøínské tvrze zdobí kvìt rùže. Vlastnì všimnout

ste si nemohli. Nikde jste jej nevidìli", zaráží se

Gnot. "Ale prostì: Ochrot má ve znaku kvìt rùže,

k nìmuž se váže jistý starý pøíbìh, jímž vás nebudu

zatìžovat. Onen rùžový keø roste v Ochrotovì

zahradì a má pro nìj velkou cenu. Jistì by ho ranilo

rovnou do srdce, kdyby o nìj pøišel. Tedy struènì:

podetnete-li velký rùžový keø v Ochrotovì zahradì,

máte u mì každý tøi tisíce. Ujednáno?".

Tøi stínové postavy pøebìhly cestu a

skryly se zrakùm noèních ptákù v pøíkopì u cesty.

Ještì pár pøískokù a už stojí u úpatí zdi tvrze

Ochrota z Kypøína. "Tak tady je ta zahrada. Udìlej

mi stolièku, Coreyi". Corey ochotnì vyhovuje a tak

se na høebenu zdi objevuje Rolldova hlava,

rozhlížející se po zahradì. Mìsíce zbývá už jen

srpek, ale i v jeho matném svìtle chodec vidí

uprostøed zahrady peèlivì udržovaný keø, kolem

nìjž je vysekán oblouk trávy. "Vidím", hlásí Rolld

a Sarim mu hned podává nìkolik láhví s olejem. Ty

chodec obratnì mrská do zahrady, kde se vìtšina z

nich rozbíjí a polévá keø svým obsahem. Celek

tvoøí velice snadno zápalnou smìs, o což právì

tøem výlupkùm jde. Rolld slézá ze zdi a zaèíná cosi

hledat ve své tornì. Chvíli je za zídkou slyšet

šustìní látky, šepot a køísání ocílky. Pak se okolím

rozlévá teplá záøe Rolldovy pochodnì a osvìtluje

tváøe tøí pøátel. Vzápìtí pochodeò opustila

Coreyovu ruku a obloukem zapadla do køoví.

Plameny s huèením vyrazily k noèní obloze a

vychrlily snop jisker. "Padáme", houkl na své

kolegy Sarim z Gorùdye a všichni tøi obracejí své

kroky (èi spíš skoky) k Smuteòskému dvorci, kde

už na nì Gnot netrpìlivì èeká s odmìnou. Za

chvíli už je možno je spatøit, jak skáèou pøes

kamenné zídky kolem Kamenova. Plameny

šlehající za jejich zády z Ochrotovy zahrady jim

ochotnì svítí na cestu.

Dny na Smutni plynou pomalu a tak

pøichází Gnot s nabídkou na rozptýlení: Hon na

jeleny v blízkém lese. Pøestože Sarim slušnì, ale

rozhodnì odmítá, Rolld s Coreyem nadšenì

souhlasí. Následujícího rána se tedy váleèník a

chodec pøidávají ke Gnotovi a jeho synùm a

vyrážejí do lesa. Doprovází je pìt náhonèích s

øehtaèkami. Sarim zùstává na Smutni, kde chvíli

hraje s tøináctiletou Gnitil halmu a pøátelsky jí

vypráví o lese, ale potom se jde natáhnout na

lavici a spát.

"Rollde, vidíš nìco?", ozvalo se z houští

nalevo. "Ne, ale sed sem si do hromádky zajeèích

bobkù, tak to vypadá, že tady bude zvìøe dost",

ozvalo se z houštiny napravo. "Pøestaòte už mlít

pantem, takhle sem ty jeleni v životì nepøijdou",

okøikl oba Gnot z akátového trní. Lesem se ozval

protivný zvuk øehtaèky. Na mýtinu vybìhla liška

a rozhlédla se. Rollda skrytého v houštinì však

vidìt nemohla a tak jí jeho šíp probodl skrz naskrz.

Udìlala dva kotrmelce a znehybnìla. "Cha Chá",

ozvalo ze z houští a Sarima necelé dvì míle odtud

píchlo u srdce. Po chvíli ticha se na pasece opìt

rozhrnula houština. Do sluneèního svìtla vstoupila

dvì ladná tìla. Jelen a laò. Opatrnì našlapují a

poslouchají, kde se co šustne. V lese je dnes

nebezpeèno. O kus dál se Corey Kall potýká s

lukem. Není na takovou zbraò zvyklý a tak pøi tom

tiše kleje. Sudokopytníci zvìtøili nebezpeèí, ale je

již pozdì. Nìkolik šípù vylétá z okolních houštin

a vysoká se stává koøistí lovcù. Ti z toho mají

nelíèenou radost. Rolld a Corey se scházejí u

jelena. "Cha chá, to bude peèínka!", raduje se
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labužník Corey. "A mrkej na ty parohy, ty si dám

doma na zeï", uvažuje a poèítá, kolikaterák to

vlastnì je. "Už sem jdou náhonèí", povídá Rolld a

zandavá šípy do toulce. "Nemuseli by tak chrochtat,

nevychovanci". A nahlas volá: "Vylezte z toho

roští, tady sme". Taky že z roští vylezli. Dva kanci,

pìknì navztekaní, že jim nìkdo ruší odpolední

odpoèinek. Jeden z nich nabral s rozbìhem Coreye,

který zatím došel k èíslu ètyøi (dál si nemohl

vzpomenout), a klem mu roztrhl gatì po celé šíøi

zadnice. "Jáááu!", jeèí váleèník a rve meè z pochvy.

Rolld mezitím dostal herdu kanèím klem nìkam do

žaludku a drží se za pupek. "Krucinál, musíme je

zrubat". "Sou pìknì tuhý", volá v odpovìï Corey,

když se jeho meè svezl po štìtinách. Štìstìna je ale

dnes naklonìna lovcùm, a tak oba kanci za chvíli

leží v blátì, kde se jejich krev mísí s jehlièím. Oba

lovci jsou zadýchaní až hanba. Poslední dobou moc

jedli a pili a málo sportovali. To se mùže hrdinovi

nevyplatit! "Teda, to byla fuška, Rollde. Teï si

tady sednu a ani se ...", slova uvázla Coreyovi v

hrdle. Mlázím se k nim blíží velký èerný medvìd a

zlý lesk v jeho oèích nevìstí nic dobrého. "Na

stromy, na stromy!", jeèí Corey a škrábe se na

osiku. Ve vìtvích se chvìje s osikou o závod. Rolld

vyskoèil na nejbližší strom. "Støílej, máš li èím",

vøíská na celé kolo a vyndavá hrstku zbylých šípù.

"Jestli sem nìkdo brzy nepøijde a nesejme ho, tak

nás bude mít dneska k svaèinì", prorokuje Corey a

dívá se, jak se tenký kmínek lísky s chodcem

povážlivì ohýbá. "Ale v jednom si mìl pravdu,

Rollde, to ti musim nechat. Vopravdu, fakt je tady

hodnì zvìøe, to teda jo", povídá sarkasticky a

kouká dolù na medvìda, obcházejícího kmen

stromu s temným mruèením. Huòáè má v sobì asi

tøi šípy, když na scénu pøichází odpoèinutý Gnot ze

Smutnì a pomáhá hrdinùm pøežít dnešní

odpoledne. Rolld slézá z lísky a oprašuje si

nohavice.

Vtom se z lesa ozval pøidušený výkøik a

na mýtinu se pøipotácela postava Gnora, Gnotova

syna. Gnor došel až ke svému otci, kde klesl

nejprve na kolena a poté padnul oblièejem k zemi.

Šíp mu trèí ze zad jako varovnì vztyèený prst. V

lese je dnes opravdu nebezpeèno. Oba hrdinové i

Gnorùv otec nejsou zprvu pøekvapením schopni

slova, ale hned se na nehybnì ležícího mladíka

vrhají a zkoumají jeho zdravotní stav. S ním je to

opravdu vážné a i po Rolldovì léèitelském zásahu

dýchá jen slabì. V bezvìdomí je odnášen na

Smuteò, zatímco náhonèí proèesávají les. Po

tajemném støelci však jakoby se zemì slehla a

pátrání je veèer zastaveno. Gnorùv stav se však

pøes noc mírnì zlepšuje a tak se na tváøe jeho

blízkých opìt vrací úsmìv. Nežli mine týden, stojí

Gnor opìt na nohou. Tehdy pøijíždí zbytek

Nurnských z Gwendarronu.

Nurnští se vrací do Mallikornu s

úsmìvem na rtech: Penízky odpoèívají pìknì v

suchu v Liscannoru. A jestli tady v tom kraji ještì

nìjaké kulaté zvonící plíšky zbyly, zanedlouho se

jistì pøestìhují za nimi. O tom nikdo z Nurnských

nepochybuje. Vždy� jsou tak mocní a jejich touha

po zlatì tak neúprosná!

"Nazdááár! Tak sme tadýýý", mává

tlapou kroll Jacob, jen co se v dálce objevila

silueta Smuteòského kopce. "Buï zdráv, Jacobe",

halasí mu v odpovìï hranièáø a hned mu stranou

sdìluje: "Vidíš, došlo na moje slova, øíkal jsem ti,

že Gnot je náš èlovìk, nìjakej Ochrotùv pes se

pokusil zastøelit jeho syna ze zálohy". "Tý jo, to ho

teï bude Gnot chtít klepnout, vsaï se". Ale Gnot

si hned všechny volá a sdìluje jejich nastraženým

uším a slechùm, že jejich dalším úkolem bude

vydrancování Ochrotova dvorce. Samotnému

Ochrotovi však nesmí být zkøiven ani vlas. "Jde mi

o to spoleèensky ho znemožnit, pokoøit. Jeho smrt

by se neutajila a to bychom si odskákali všichni",

varovnì dodává a slibuje za splnìní úkolu tuènou

èástku.

Nurnští projeli noèním krajem jako

velká voda až k Ochrotovì tvrzi. Po cestì

nezahlédli ani živáèka, nebo� ve vesnicích, které

ještì nevyplenili, zavírají okenice a schovávají

dcery do sklepù jen jak se Nurnští objeví na

obzoru. Stali se zde prostì postrachem, o nìmž se

bude ještì dlouhé roky vyprávìt s tichou bázní a i

poté, co nejmladší pamìtníci tìchto událostí budou

mít mysl pøíliš zkalenou stáøím, než aby o ní

dokázali hodnovìrnì zpravit další generace, bude

tlupa Nurnských sloužit alespoò jako strašák pro

malé dìti, které z nedostatku jiné zábavy zlobily
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maminku celé odpoledne.

Dnes však Nurnští pøedstavují nebezpeèí

takøka hmatatelné (i když pochybuji, že by si je

toužil nìkdo z místních ohmatat), a to zejména pro

Ochrota z Kypøína, pøed jehož zavøenými branami

stojí. Corey Kall pøitom trousí rozumy, naèerpané

pøi nedávném palièském zákroku v zahradì. "A za

zahradou sou dveøe do domu. A nalevo je asi

konírna, v patøe sou ale vidìt všude vokna". Na

jeho popud se tedy všichni kradou kolem zdi a jen

mìsíèek jim trochu svítí na cestu. Šplhají na zeï a

seskakují do zahrady v místech, kde je široké kolo

vypálené trávy. Uprostøed pak jsou zèernalé pahýly

dùkazem toho, že Rolld, Sarim a Corey neodvedli

polovièní práci. Náhle se otevírají dveøe a do

zahrady se vlévá svìtlo z kuchynì. Stará kuchaøka

vynáší tìžký džber zbytkù od veèeøe, vleèe jej do

rohu zahrady, kde smetí vyklápí na kompost. Tiše

heká nad namáhavou prací a šourá si to zpìt do

kuchynì. Nurnští ani nedutají, nosy zaboøené do

hlíny, jen aby je nikdo nevidìl. Zanedlouho jsou

opìt sami. "Ta pitomá bába za sebou zavøela

petlici!", rozèiluje se Bramir a lomcuje dveømi.

"Vyrazit", povídá si Jacob z Rugornu jen tak pro

sebe a ramenem promìòuje petlici v tøísky na

podpal. Barnabáš nad tím s údivem kroutí hlavou.

"To sou mi vìci. To sou ty zpùsoby tìch velkejch

krollù. To my malí...", mìøí si pátravì výšku zdi k

nejbližšímu oknu, "... na to musíme jinak". A jímá

se zdolávat svislou stìnu, používaje témìø

neviditelných spár mezi kameny jako záchytných

bodù pro své nenechavé prsty na rukou i nohou. (že

by krad i nohama?!? Grrr...). Družina s Jacobem v

èele právì vpadla do jednìch slibnì vypadajících

dveøí v pøízemí. Mìli smùlu, nebo� stará kuchaøka

se právì hrnula do postele, držíc pøitom støíbrný

svícen s rozžatou svící. Stará paní zaèíná pøi

pohledu na takového Jacoba vøeštìt, až jí

pøeskakuje hlas a divoce poskakuje bambulka na

èepci, jenž je souèástí obzvláštì starožitného

modelu noèní košile. Jacob se jí chvíli pokouší

uklidnit slovy:" Psst! Tiše, paní, my jsme jenom

zlodìji, ne vrazi", což má pochopitelnì zcela

opaèný úèinek a tak, zacpávaje si uši, vycházejí

všichni na chodbu. Kdosi pøitom neopomìl

vytrhnout babce svícen se svíèkou z ruky a vrátit jí

již jen holou svíèku. Pøes zavøené dveøe již není

jekot tolik slyšet, i když v Erlanthovi zaèíná budit

úctu, nebo� na svùj pokroèilý vìk øve bába

opravdu zdatnì. Nurnští zaèínají stoupat po

schodech do patra a Erlanth svítí lucernou.

Barnabáš se protáhl oknem a chvíli tiše

naslouchal. Hodnou chvíli není slyšet nic a tak se

tikelský lupiè vydává na prùzkum okolí. Kièe

pøitom sakruje, nebo� v jeho vybavení chybí

lucerna a on si musí hledat cestu jen podle hmatu.

Za prvními dveømi slyší jen spokojené odfukování

spáèù a tak vchází až do dalších dveøí. V matném

svìtle, které sem proudí jediným oknem vidí, že se

dostal do knihovny. Právì, když sahal po jednom

svazku v nejbližší polici, ozval se odkudsi z hloubi

domu výkøik. Ba co výkøik. Bylo to øvaní, jak

když se èarodìjnice upalují. "Krumsec mazec,

našinci zas nìkoho vraždìj", dìlá si hobit starosti

a plíží se na chodbu. Tam se právì otevírají dveøe

a z nich vybíhají v šerosvitu tøi postavy

Ochrotových synù. Jako poslední bìží Ochtor,

patnáctiletý mladíèek, který si ve spìchu snaží

pøipnout si opasek s meèem. Toho si Barnabáš

vyhlídnul...

Jacob dorazil v èele davudo patra a

nurnští vpadávají do dveøí. Jacob naráží na ložnici

Ochrotovu, kde se právì pán domu, vzburcován

køikem, hotoví k boji. "Tak pojïte, zlotøilci! Škoda

že vaše krev vyteèe v mojí ložnici, ale jinak to asi

nepùjde", povídá temnì Ochrot a meè má

napøažený k Jacobavi a Coreyovi, sojícím ve

dveøích. Za jejich zády je náhle rušno. "Au, ty

mrcho, kousat budeš!", pere se s kýmsi Sarim z

Gorùdye a k ostatním praví: "Sledujte, co sem

našel vedle v pokoji. "Kouše a škrábe, ale jinak je

jí už docela kus". Nurnští se se zájmem dívají na

Sarimùv zápas se stvoøením v noèní košili. Nebýt

neuvìøitelnì rozcuchaných vlasù a zuøivého

chování, mohla by to být docela krásná dívka tak

nìco pod dvacet. Ochrot zbledl jako stìna a paže

s meèem mu klesla. "Ochril, proboha, co ti

udìlali". "Eštì nic", zaráží jej kroll Jacob, který

tuší slabé místo nepøítele, "ale mohli bysme". "Co

chcete, reknìte si", hroutí se na kolena Ochrot,

"všechno vám dám, všeho se zøeknu, jen ji

pus�te". "No, tak jo. Když nám dáš všechny
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peníze, co tu máš, tak jí necháme žít. A možná",

dodává významnì, "že jí ani nijak neublížíme".

Barnabáš zatím vyrazil ze svého úkrytu

proti nejmladšímu z Ochrotových synù. "Heá heá",

tlumenì dvakrát vykøikl a zasadil pøitom dva pádné

údery hobití dlani. Ochtor se chytil za bøicho,

pøekvapením a bolestí tiše zavyl, vypoulil oèi a

sesul se k zemi. Barnabáš je úèinky svého nového

bojového kousku sám pøekvapen. "Funguje to!

Vono to vážnì funguje", špitá si pro sebe a jde

smìrem, odkud se ozývají zvuky, charakteristické

pro rabující družinu. Ochrot právì vede Nurnské k

tajnému otvoru ve setìnì. Ten skrývá asi dvacet

tisíc kula�ouèkých zla�ákù, tak pøíjemných na

pohled. "Eštì vùz, tohle na koních nevodvezem",

domlouvá dùraznì Jacob, drže pøitom sliènou

Ochril za vlasy. Nurnští tedy vycházejí ven, kde se

Právì bijí Corey a Rviz a Bramir s nìkolika

bláhovými žoldáky, kteøí se neprozøetelnì postavili

na marný odpor. Na nádvoøí konfiskují vùz,

nakládají na nìj zlato. A hotoví se k odjezdu. Ochril

pláèe, její otec a bratøi se nasupenì dívají na

plenitele. Kolem se válí nìkolik pobitých žoldákù.

Hranièáø Krak se nìjakou dobu upøenì dívá na pána

Ochrota, když na tom náhle vyskakují plameny a

ubožák zaèíná hoøet. Plameny svítí na cestu

nurnským, vyjíždìjícím z brány až do chvíle, kdy

Rolld seskoèí z konì a chudáka pomáhá hasit. "Ale

Kraku", domlouvají zákeønému elfovi ostatní. Je to

pro nì pøekvapením, nebo� Krakovi byl až do té

doby bližší právì Ochrot a viditelnì mu pøi

úradcích družiny stranil pøed Gnotem. Inu,

nevyzpytatelní jsou nìkdy ti elfové!

Liscannorští se ještì zastavují v hostinci

v Lidomlatech, kde na nì èeká jako vždy

nenápadná odmìna. Tam se s nimi louèí i Gnot.

"Tak nashledanou", povídá slušnì vychovaný

Erlanth Linfalas. "Sbohem. Sbohem", povídá na to

Gnot a pøemítavì se dívá za odjíždìjící tlupou,

která se za mrzký peníz stala jeho služebníky. A

mezi Nurnskými není nikdo, kdo by se nad

Gnotovou odpovìdí na Erlanthùv pozdrav

zahloubal. Ostatnì, budoucnost ukáže, který z tìch

dvou mìl pravdu.

Kolem poledního vyjela z Liscannoru na

koni vytáhlá postava a zamíøila k Nurnu. Jela

pomalu, co noha nohu mine, a za jízdy krèila

vysoké èelo pøemýšlením, jak nejlépe vyzrát na

nurnské kupce, známé svou hamižností. Sarim,

nebo� tato postava byl samozøejmì Sarim, si po

chvíli zaèal pískat do cesty.

Sarim vstoupil do obchodu. Pøi pohledu

na zákazníka bylo prodavaèi hned jasné, že se

schyluje k opravdové obchodní bitvì. A taky že jo.

"Hmmmm... Buï zdráv, kupèíku", odmìøeným

hlasem zaèal Sarim prozkoumávat terén. Rozhlédl

se po vystaveném zboží a pak se obrátil na

prodavaèe: "Máš na skladì nìjaké... poøádné

podrážky k holínkám?", ptá se jakoby bez zájmu.

"Ne!". pravil pevným hlasem kupec, upíraje

pohled na druidovy sandále a opøel se dlanìmi

pevnì o stùl. Je mu, jakožto ostøílenému

bojovníkovi bitev pøes krámský pult, jasné, že jde

zatím o úhybný manévr. Tìžké kalibry mají teprve

pøijít. "Ehm, slyšel jsem, že se letos zaèaly dovážet

laciné svíce z jihu". Chvíle pauzy, pro zvýšení

efektu právì vyøèených slov. "No jo, a ceny vosku

šly hroznì dolù", pokraèuje Sarim jakoby

mimochodem a prohlíží si vystavené mosazné

háèky. Kupci je všechno jasné. "No, co já jsem

slyšel, tak minulej tejden v Nurnu shoøely dvì

svíèkaøský dílny", povídá a š�ourá se v zubech

párátkem. "A vèelstva tady ve vokolí napadla

nìjaká divná nemoc. Vo vèelí vosk teï èlovìk

nezakopne". Opìt chvíle ticha. "No, že jseš to ty,

kupèe, tak ti za deset svic dám tøi støíbrný". "Ho

hó, alespoò dva zlatý, pane, nemùžu chtít po

svejch dìtech, aby hladovìly!". "Zešílels, kupèe?

Chceš po mì polovièku týdenního výdìlku?

Odstup, snad tì neposedl zlý duch? Pùl zlatky, ani

o fous víc", chytá se Sarim za srdce. "Pane, mìjte

slitování, žena je nemocná, dìti potøebují nové

boty, øezník už nám nechce dát na dluh, mìjte

srdce, dejte alespoò pùl druhého zla�áku". "Cóóó?

Taková drahota? Kam se to ten svìt øítí? Co s

náma bude? Být okraden v obchodì za bílého dne?

Já jsem tì snad pøeslechl? Tøi ètvrti zlatky, je to

mé poslední slovo", snaží se kontrovat druid.

Kupec vypadá rezignovanì. "Jsem já to dobrák,

pane, dám vám tedy zboží lacinìji než je kupuju.

Zlatku." Sarim chvíli váhal, ale nakonec podlehl.

"Dobøe". A vyndavá mìšec, zdárnì naditý v
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Mallikornu. "To mì zas žena dá! A mý dìti, mý

ubohý dìti, co to máte za tatínka, jednou mì

proklejete, až nás pøivedu na mizinu", hoøekuje

kupec, lomí rukama a bije hlavou do sloupu,

podpírajícího strop. Jakmile však za Sarimem

zaklaply dveøe, vyhodí minci do vzduchu, chytí jí

a radostnì zavýskne. Zlatka! To byl obchod! A, jak

už to kupèíci dìlají, pøed tím, než ji uloží do

šuplíku, vychutná si chrupem ryzost kovu.

Sarim právì šourá své sandále k

protìjšímu krámu se sladkostmi a pøemýšlí, co by

koupil svému synovi a Rion, když tu se za ním

rozletí dveøe a v nich stojí zpocený kupec.

"Pomóóóc! Padìlatééél! Chýýý�te hóóó! Zaplatil

mi falešnejma penìzmááá!", øve na celé kolo a v

ruce má zla�ák od Sarima. Tomu dochází, že tu

nìco neklape. Bere sandále na ramena, svíèky

pøitom drží jako štafetový kolík, skáèe na svého

konì a tryskem odjíždí k domovu.

Na návsi zaráží schváceného konì a

vpadává do hostince. Tam právì sedí starosta

Barnabáš a Rolld, kteøí debatují o opravì støechy

márnice, poškozené velkým krupobitím minulý

týden. Sarim jim skáèe do hovoru jako velká

voda:"Peníze...!", nemùže popadnout dech. "Co?"

"Falešný!" "Kde?", nechápavì se ptá Barnabáš z

Tiklu. "Pøesvìdè se sám. Asi jsme je pøivezli z

Mallikornu." Starosta chvatnì vysypává pár zlatek

z mìšce do dlanì a po chvíli zkoumání bledne. "A

sakra, prùšvih! Zavolám ostatní", povídá Rolld a

opouští hostinec. Zanedlouho jsou všichni úèastníci

Mallikornské výpravy v hostinci a mluví jeden pøes

druhého. Všichni doma otevøeli své tajné skrýše

pod podlahou a truhly zazdìné ve sklepích a po

pøepoèítání penìz zjistili, že asi sedmnáct tisíc

zlatek je vyrobeno z oceli, na které je nanesena

vrstva zlata. To je ovšem dùvod nejen k napití (aby

se spláchlo leknutí), ale také k poøádné odplatì (tak

se na ní hned napijeme). Následuje ještì pøípitek za

úspìch trestné výpravy a potom už se zaèíná pít

individuálnì, neorganizovanì. Zato však mocnì,

nebo� i hnìv je mocný.

Hned ráno, respektive tehdy, kdy Erlanth

pøestal vidìt trojitì a Páin uklidnil podezøele

rozhoupanou silnici pod svýma nohama, vyšvihli se

(èi spíše vyškrabali se, to podle svých možností

rovnajících se nepøímo úmìrnì poètu spatøených

den korbelù) do sedel a rozjeli se opatrným

tempem dobrodruhù, stižených kocovinou, pøímo

na jih. Cesta jim tentokrát neubíhala tak rychle,

bodej� taky, když se co chvíli èekalo na nìkoho,

kdo musel jít do køoviska u cesty ulevit

vzedmutému žaludku.

Z dobrodruhù, kteøí se drancování

Mallikornského venkova úèastnili, však nejsou

pøítomni kroll Rviz a elfí hranièáø Krak. Potoky

krve, prolité ve stínu èerných vrchù, je oba

znechutily natolik, že je k návratu nepohne ani

fakt, že dostali zaplaceno falešným zlatem. "Dyk

je to zlato všechno stejnì kradený! A je na nìm

krev nevinnejch lidí!", rozhoøèenì hlásá Rviz. Na

místo tìchto dvou nastupuje starý dobrý kudùèí

theurg Torp, kterému je penìzokazectví zjevnì

proti srsti a tak se chce celé vìci podívat na

zoubek. Tak se Nurnská družina objevuje opìt po

ètrnácti dnech v kraji mistra Gnota. Kdyby je teï

vidìl jeden z nejvýše postavených bohù v

náboženství nordwaithských barbarù, šestiruký

bùh pomsty Skraath, mìl by z nich jistì nelíèenou

radost. Deset nurnských zabijákù má v oèích

neuhasitelný plamen zloby (pravda, pod nimi

kruhy notorických alkoholikù), pevnì semknutá

ústa (když zrovna sprostì neklejí) a v rukách

zbranì, jimiž jsou odhodláni pomstít pøíkoøí,

spáchané na svých mìšcích a truhlách. Oblaka

zvíøeného prachu, táhnoucí se za kopyty jejich

koní naznaèují, že mají s odplatou naspìch. Míøí

na Smuteò.

A tak se nurnští po ètrnácti dnech opìt

vracejí, aniž by vìdìli, že od jejich nedávného

pobytu v tomto kraji se lecos zmìnilo. Nemohou

tušit, že pan Gnot ze Smutnì, donucen okolnostmi,

provinil se proti øádu svého krále Arana z Argyllu

a se svojí ozbrojenou mocí vzal Kypøín útokem.

Ani tento zoufalý pokus navrátit lesk svojí cti a

finance svojí truhle se mu však nevydaøil a byl s

pouhými tøemi pøeživšími žoldáky odražen. Na

stranì Gnotovì bylo však jen nemnoho padlých a

nadto na Kypøín dorazil ještì den po oné bitce

širokoplecí barbar z jihu se svým kumpánem,

zarputilým bojovníkem. Gnot se totiž rozhodl

dohrát vysokou hru až do konce a když zaèalali
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Nurnští být pøíliš obtížní, poslal si pro nájemného

váleèníka, jehož inteligence, jak doufal, mu umožní

platbu falešným zlatem. Zpráva o bitce na Kypøínì

se však záhy donesla i k uchu samotného

panovníka na Argyllský dvùr. Tak se stalo, že ve

chvíli, kdy se Nurnská družina objevila na scénì,

od jihu cválal oddíl královských vojákù v èele s

šermíøem Tyrgitem, kapitánem královy gardy.

"Tak jsme zase tady", pronesl

mnohovýznamnì Erlanth a zaráží svojí strakatou

kobylu pøed zavøenou branou Smuteòské tvrze.

"Sakra" doplnil jej Bramir, seskakuje z konì a buší

na veøej. Mlèení, které je mu odpovìdí, narušuje až

za hodnou chvíli lomoz odsunované závory a brána

otevírá svá hladová ústa. Nurnští vjíždìjí a Gnotovi

služebníci za nimi bránu zavírají. Závora dosedá na

své místo. Jacob sestupuje z konì a ostatní jej

následují jako jeden muž. "Okamžitì nás pøedveïte

pøed Gnota!", høímá vùdce na prvního žoldáka.

"Mistr Gnot", povídá na to povýšeným tónem

dotázaný a klade pøitom dùraz na první slovo,

"nemùže. Je velice zaneprázdnìn v jisté osobní

vìci". Takováhle odpovìï nemùže uspokojit.

"Pus�te nás dovnitø", rozkázal Rolld a spolu s

Bramirem se hrne do dveøí. Dva žoldnéøi s meèi jim

zastupují sestu, ale v mžiku se jejich hlavy válejí na

dlažbì nádvoøí. I toto malé zdržení však postaèuje

zbylým vojákùm, aby se staèili zabarikádovat v

domì. "Pozor, støílejí z oken v patøe", zaøval Torp,

když se od jeho brnìní odrazil šíp. "Barneby, Torp

a Sarim, krejte nás støelbou. Jacob, Bramir, vyrazit

dvéøe, šup šup, a� to lítá", povykuje Rolld, ale

každý ví co má dìlat i bez nìj a tak se bitka vyvíjí

ve prospìch Nurnských. Brána chvíli jenom praská,

ale pak se pod vahou dvou bojovníkù ulamují panty

a Nurnští zaèínají zatlaèovat obránce do domu.

Sarim si mezitím pozornì prohlédl

nádvoøí a zjistil, že by se pøi troše dobré vùle a s

trochou štìstí dalo v jednom místì z vršku zdi

pøeskoèit do okna. "Pøece nepudu za vostatníma

jako ten tupec", øekl si, když všichni zmizeli ve

dveøích. "Tak teï vám vokážu, že tam budu první

já", povídá si ještì a vyhoupává se na nevysokou

hradbu. "A teï zbejvá dobøe si to vymìøit.... Elá..."

mocným skokem, za který by se nemusel stydìt ani

leckterý cirkusák se druid dostává pøímo na galerii,

vedoucí podél Gnotových komnat. Bere za kliku

nejbližších dveøí...

Nurnská tlupa se mezitím probila ke

schodišti, vedoucímu do prvního patra. Její cesta

je lemována zohavenými mrtvolami mužù v

drátìných košilích. Bramir spolu s Jacobem jako

první vybíhají široké schody a hledají, do èeho by

zasekli své èepele. Pøed nimi se objevují dva

barbaøi, za jejichž zády se ukrývá Gnot. "Tak jste

si pøišli pro smrt, holenkové! Máte poslední šanci

se obrátit a zmizet. Jinak vás nechám rozsekat na

kusy a vaše hlavy skoulím ze smuteòského

kopce!" "Ty chcípneš první, pse!", zaøval Bramir

a v oèích se mu bojovnì zablesklo. "Kelah! Uzg

eggeh kelah!" ("Chcpneš, chcípneš ty pse!", pozn.

pøekl.), vyhrkl trpaslièí bojový pokøik a vrhl se na

prvního z barbarù.

Sarim zatím nalezl pokoj Gnotovy

dcery Gnitil a jímá se ho rabovat. Z truhlièky,

nalezené v noèním stolku se naj usmálo štìstí: leží

tam cenný náhrdelník vykládaný drahým

kamením. "Chachá, tak tady sem si namastil

kapsu!", jásá v duchu a strká cennost do kapsièky

v plášti. Poté vychází ze dveøí a pøevrací naruby

pokoj tøí Gnotových synù a Gnotovu ložnici.

Vychází na chodbu a tam se mu naskýtá hrùzný

obraz. Barbar s obouruèním meèem právì zasekl

svou zbraò mezi pláty trpaslíkovy zbroje. Podlaha

se barví krví malého muže a Bramir klesá k zemi.

"Gazgh! uh... uh... " ( "Mizero! uh... uh..." , pozn.

pøekl. ), zachroptìl trpaslík ještì jakousi nadávku

ve svém jazyce a obrátil oèi v sloup. Rudý pramen

krve smáèí jeho husté vousy. Mezi Nurnskými

nastává panika. Jacob, který byl už pøed

Bramirovou smrtí tìžce zranìn, schází ze schodù

a kdosi se snaží zastavit jeho krvácení. Ústup

ostatních kryjí Corey Kall a Páin z Nórienu,

kterým se také za Sarimovy pomoci daøí oba

rozzuøené barbary dobít. Gnot, který až dosud stál

za jejich zády se sice snaží se svými syny bít seè

jim síly staèí, ale nakonec jsou umláceni na kaši.

"Tos nemìl, váleèníku!", volá na Páina Erlanth.

Mohli jsme ho vyslechnout. "Pozdì", bruèí trpaslík

a rozhlíží se, kterou hlavu ještì má setnout. Celá

pevnùstka je vyvraždìna, jen Gnotovì ženì Zlatici

je povoleno prchnout s dcerou do polí. Nutno
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dodat, že mnozí s nimi mìli i jiné plány, ale Rolld

s Coreyem se s mladièkou Gnitil za svého pobytu

zde spøátelili a tak není obìma ženám zkøiven ani

vlas. "A teï to tady poøádnì prošacujem!", haleká

hobit Atir, kterého až dosud nebylo pøíliš vidìt. "No

jó, to jó, to musíme", horlivì pøitakává druid Sarim

s vìdomím, že všechny cennosti v okolí se již

nacházejí v jeho pytli beztíže. Prohledávání tvrze se

však nestaèilo ani poøádnì rozbìhnout, když tu na

nádvoøí zarachotila kopyta koní. "Hej, Torpe, bìž

se mrknout, kdo pøijel, jestli to jsou nìjaký

votrapové, rovnou je vyhoï!", radí kudùkovi Rolld.

Torp vychází ze dveøí s uraženými panty. Na dvoøe

stojí sedm koní s jezdci, obleèenými do železa. Na

jejich pláštích jsou vyšity královské znaky

Aranovy. "Hej, ty, malý, co se tu dìje?", obrací se

jeden z nich na kudùka a zkoumavým pohledem

poèítá mrtvoly Gnotových žoldákù, povalující se

kolem. "Nic, všechno v nejlepším poøádku,

sluníèko nám dneska svítí, ptáèkové zpívaj, akorát

po ránu trochu pršelo", pokouší se Torp dìlat

jakoby nic, ale je mu jasné, že tohle tak snadno

neprojde. "Ve jménu krále!", høímá ozbrojenec.

"Jsem Tyrgit, posel krále Arana a pøišel jsem

vyslechnout pána Gnota ve vìci sousedských

svárù". "Ehm, moment", pravil Torp a zmizel v

domì. Vojáci zatím sesedají z koní. "Ajajaj!", kvílí

Erlanth, vyhlížeje z oken. "Sme vobklíèený, ouplnì

vobklíèený. Teï nás maj v hrsti a taky nás všechny

podøežou! Sme ouplnì ztracený", naøíká a zalézá

pod kavalec, stojící v rohu. "Musíme se probít",

rozhoduje Jacob, jenž je stále vùdcem a jehož

mezitím stihl Rolld jakž takž vyléèit. "Každej za

sebe a všichni za všechny, vpøed!", velí

nesmyslným sloganem a s tasenou zbraní pádí na

dvùr. Všichni bìží za ním, až na Erlantha, který pod

postelí ani nedutá. Na dvoøe nastává boží

dopuštìní. Elitní garda argyllských šermíøù zaèíná

porcovat Nurnskou družinu na kusy. Do boje se

zapojuje i Jozlin. "Jsou s nima i skøeti, rubte je!",

øve na své spolubojovníky ve spravedlivém hnìvu

Tyrgit. V nepøehledné øeži se nìkolika

dobrodruhùm daøí nasednout na konì a Sarim

zahaluje pomocí kouzla, vyvolaného z pláštì bránu

do oblakù hustého dýmu. "Tam projedu", øekl si

Rolld a vjel do èoudu, následován druidem

Sarimem, vedle nìhož pospíchá i Jozlin. Rolld

vyjel na druhé stranì brány a ke svému zdìšení

pøed sebou uvidìl dvojici vojákù. Pokusil se ještì

pobídnout konì ke skoku, ale bylo již pozdì. Dvì

èepele se zaleskly a u�aly Rolldovu koni pøední

nohy. Rolld tak má chvíli možnost vychutnávat let

v povìtøí, ale brzy tìžce dopadá na zem. Pokouší

se zvednout ze zemì, ale následuje tupá rána a

tma... To Sarim mìl vìtší štìstí. Podaøilo se mu,

by� s velkými šrámy, projet. Zato Jozlinovi nastaly

tìžké chvíle. Jen co vybìhnul z brány, utržil ránu

tìžkým meèem. Chvíli se pokouší oplácet šavlí,

ale nakonec ho šermíø pøibodává k hlínì. Jozlin

ještì naposled zvedá hlavu a otáèí ji za ujíždìjícím

konìm svého pána. Vìrný až do smrti. "Grr..Gag",

škytnul ještì než zemøel.

"Tam né", zajeèel Torp na Páina, který

se už už chystal vjet do dýmu za Rolldem.

"Musíme pøes zeï!". Nìkterým se už skuteènì

podaøilo vyškrabat se pøes zeï a teï uhánìjí k

nedalekému lesu. Jacobovo "Každý sám za sebe"

se naplòuje a malý Barnabáš, který nemùže

vyskoèit na høeben zdi je dostižen. Svázaného jej

házejí k bezvládnému Rolldovi. "A to se

podívejme! Eštì jeden ptáèek se chytil", chechtá se

jeden z tyrgitových ozbrojencù a vytahuje

Erlantha zpod postele za nohu. "Néé", naøíkavì

protestuje kouzelník a chabì se brání. Platné mu to

není nic, je svázán a složen na voze. Tam zatím

úøaduje Tyrgit. Prohrabává pytel zla�ákù a nevìøí

vlastním oèím. "Takovýho zlata! Kde to mohli

všechno nakrást!". Pak se ale zahloubává a jakožto

moudrý muž zkouší pravost mincí. "Tak takhle to

je. No, to z vás budou mít v Argyllu radost.

Penìzokazi", pohrdlivì shlíží na nebohého

Erlantha.

Tyrgitovi a jeho mužùm trvá nìkolik

hodin, než pohøbí mrtvé žoldáky. Tìlo trpaslíka

Bramira a mistra Gnota ze Smutnì nakládají na

vùz. Po nìjakém èase pøijíždí ke Smutni dalších

sedm vojákù s královskými znaky. Mezi nimi jede

kypøínský pan Ochrot. Ruce má však svázané za

zády. K polednímu všichni vyrážejí do Argylu.

Nurnští, respektive šest zbylých hrdinù,

se zatím shromáždili na okraji lesa nad Zátoklepy.

Nejeden muž má tìžké zranìní a nálada je
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nevalná. Vùdce Jacob bilancuje ztráty. "Tak chybí

Rolld, Barnabáš, Erlanth se svým psem, dál moje

vlèice a všichni konì až na toho Sarimovýho". "A

vùz, a taky Bramirovo tìlo sme tam museli nechat",

doplòuje jej Torp. "Takže co?", táže se malý Atir,

kterému se podaøilo spasit svou alchymistickou

truhlu. "No, musíme je z toho vysekat, to je jasný",

povídá vùdce Jacob a druid Sarim mlèí. "Ale na

Smuteò se vrátit nemùžem, tam by nás pìknì

zrubli, my potøebujem konì. Stíhat je a vyèíhnout

si òáký dobrý místo k pøepadu ze zálohy, to by

nebylo špatný", rozvíjí plán Corey a Páin mu

pøizvukuje. Všichni si tedy lehají na kraj lesa,

odkud mají výborný výhled na cestu a èekají, až

konvoj projede. Po poledni skuteènì projíždí

ètrnáct vojákù, svázaný Ochrot a vùz se zajatci.

"Tak jdem", zvedá se kroll Jacob. "Ale

pìšky je nedoženem, jeli pìknì zèerstva. Musíme

nìkde splašit òáký ty konì. Totiž, ne splašit,

sehnat". "No jó, splašený konì by nám nebyli k

nièemu, chá", zaèíná Corey zase dostávat dobrou

náladu a vykraèuje si to kupøedu levá. Po nìjaké

dobì se pøed Nurnskými objevila malebná vesnièka

s doškovými støechami a vùní hnoje. Zvuk perlíku

Nurnské pøitáhl do kovárny jako magnet. "Buï

zdráv, kováøi", halasí Corey, ale nemyslí to vážnì.

Kováø vzhlédl od kovadliny, opøel kladivo a utøel

mozolnaté ruce do zástìry. "Co potøebujete?". "Máš

konì?". "Mám, ale neprodám". "Dám sto zlatejch",

povídá Corey, který za zády drží meè. "Mòo, vo

tom už by se dalo uvažovat", škrábe se kováø na

hlavì a nechápavì se dívá na hloupì se køenícího

Coreye, který se rozpøahuje k ránì. "Buch!",

zadunìla pøekvapená kováøova hlava o podlahu.

"My si ty konì teda vezmeme", šklebí se vrah

Corey. "Máš u nás tìch sto zlatejch", praví ke

kováøovì mrtvole a jde si vybrat do stáje. O chvíli

pozdìji již nurnští muži neznalí zákona cválají

pryè, v touze stít nìjaké další hlavy. Nad jejich

poèínáním by teï musel i otrlý loupežník zakroutit

hlavou a pøipadat si jako mordýøský nedouk.

Na obzoru se objevily hradby mìsta

Issel. Nurnští vjíždìjí a shánìjí tradièní zdroj

informací, žebráky. Je jich zde opravdu požehnanì

a tak si Jacob jednoho z nich vybírá a pøistupuje k

nìmu. "Žebráku, vidíš tohle?". Zvýšený zájem.

"Nó..., vidim". "A co to je?". "Nó..., zlatka".

"Správnì. Èí je to zlatka?" "Nó..., moje", zkouší

žebrák. "Tak zatim tvoje nejni, ale mohla by bejt.

Staèí, když mi øekneš...".

A tak si Nurnští najímají nìkolik

žebrákù - informátorù a zjiš�ují, že konvoj se

zajatci, který dorazil asi pøed hodinou, dnes

pøenocuje v místní vojenské posádce a v cestì

bude pokraèovat asi až zítra dopoledne. To se

Nurnským hodí do krámu a tak ještì pøed

rozbøeskem vyrážejí vpøed po cestì do Argyllu a

bedlivì se rozhlížejí po nìjakém dobrém místeèku

k pøepadení ze zálohy. Zalíbil se jim jeden zvláš�

temný les asi deset mil za Isselem. Tady si zøizují

základnu a dumají nad nìjakou nebezpeènou a

prohnanou pastí, kterou by Tyrgita zastavili a

osvobodili své pøátele. "A co takhle podetnout

nìjaký stromy, pøidržet je lanem, a až pojedou

vokolo, tak ty lana pøeseknout", rozohòuje se

bojovník Jacob, až mu pleskají uši o pøilbu. "No,

já nevim, aby nám to nespadlo na hlavu", nabádá

k opatrnosti Torp Katzbalger. "Jdem na vìc!

Promiòte stromy, ale v zájmu vìci..., Páine, pùjè

mi tu sekeru!", plive si do dlaní Sarim, který

normálnì lesy nekácí. Práce jde ale pomalu od

ruky, nebo� co chvíli jede po frekventované cestì

obchodnický vùz èi jízdní posel a Nurnští se vždy

musí pro jistotu skrýt v køoviskách. Spousta

stromù také vyslyšela Torpovu èernou pøedpovìï

a spadla, pravda ne nikomu na hlavu, pouze na

zem. I tak mají Nurnští okolo obìda pìt stoletých

smrkù, pøipravených se na povel skácet k zemi v

místech, kde vede cesta. Torp ještì zamazává

èerstvì štípané døevo hlínou, aby svým svitem

neupozornilo ty, na nìž je políèeno a všichni

kromì Jacoba a Sarima se stahují hluboko do lesa.

"Sarime". "No". "Nìkdo jede, pøiprav

se". Sarim bere nùž, pøipraven pøeøíznout lano. "Je

jich hodnì. To budou voni. Tak, pozor, tøi, dva,

jedna..." "Poèkej, to nejsou voni", zarazil druida v

poslední chvíli Jacob. Po cestì projela skupina

koèovných hobitích hudebníkù vyhrávat na

Argyllský jarmark. Nikdo z nich netuší, že smrt se

jim vznášela právì doslova nad hlavou. Jacob se

Sarimem opìt uléhají do houští a èíhají. Ještì

nìkolikrát málem odpraví náhodné poutníky, když
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tu se blíží velká skupina jezdcù. Tyrgit a jeho

doprovod, o tom není pochyb. Mezi jezdci jede

vùz. Ten vùz, ve kterém Nurnští druzi pøivezli pytel

falešných zla�ákù ke Gnotovi na dvùr. Na voze se

kromì falešných penìz drkocají ještì nehybná tìla

trpaslíka Bramira a Gnota ze Smutnì, zatímco

Rolld z Erinu, Barnabáš z Tiklu a Erlanth Linfalas

jedou svázáni na koních. Karavana vjela do lesa a

konì poplašenì zafrkali. Nìco je ve vzduchu. "Naši

nás z toho vysekaj, vo tom neni pochyb", povídá

šeptem Rolld Erlanthovi. Nad lesem zakrákala

vrána a Jacob houkl na druida: "Teï" Napjatá lana

se zadrnèením povolila a ozval se praskot. Lesní

velikáni se øítí na cestu. "Poplách", øve Tyrgit a s

námahou drží plašícího se konì. Stromy dopadají.

Jenže jak známo, strom, když padá, tak si nevybírá.

Neptá se. Jeden ze smrkových kmenù pøibíjí k zemi

hobita Barnabáše. Další sráží jednoho z vojákù. "A

ještì!", dodává si síly Jacob, pøesekávaje zbylá

lana. Sarim už utíká do lesa, seè mu síly staèí. "Teï

už si musíte pomoct sami", povídá Jacob jen tak pro

sebe a pádí za Sarimem, aniž by se staral o

následky svého poèínání. Zbylé tøi stromy se kácí.

Jeden z nich pøímo na kozlík povozu a rozdrcuje jej

i s vozkou. Vùz má zlomenou pøední osu a konì s

pøeraženými hnáty øièí bolestí. Zpod plachty

vypadává na cestu Bramirova mrtvola. Další strom

neškodnì dopadá mezi jezdce, ale ten poslední si s

neuvìøitelnou pøesností nachází tìžce zranìného

Barnabáše Èiperu z Tiklu. Ten je jeho nesmírnou

váhou pøimáèknut k zemi a umírá. V tu chvíli kopl

Rolld svého konì do slabin. "Jeï", køikl a pøitiskl

se k høívì. Kùò vyrazil mezi stromy. Jeden z

žoldnéøù se sice staèí ohnat po chodci meèem a

Rolldovi nad hlavou sviští šípy, ale dostává se

š�astnì do hloubi lesa. Tam potkává ostatní.

Tyrgit mávl na muže: "Nechte ho bejt,

toho stejnak nedostanem". Rozhlédl se kolem.

"Máme posledního zajatce. Ty a ty, vemte ho a

jeïte tryskem do Argyllu. Tam ho šoupnìte do

zvláštní cely". Dva vojáci berou erlanthova konì

mezi sebe a tryskem odjíždìjí. Erlanth sám se tomu

nestaèí divit. Tyrgit zatím ošetøuje ranìné a mrtvé

zahrabává do mìlkého hrobu u cesty. Zde

odpoèívají také tìla slavného lupièe Barnabáše

Èipery, jemuž se nakonec stali osudnými kroll

Jacob a neš�astná náhoda a váleèníka Bramira,

který si v nièem nezadal se svým bratrem Farinem.

Nurnští se scházejí v lese. Po chíli

pøijíždí i chodec Rolld. "Vy tupci, vy hovada, dy�

ten strom spadnul na Barnyho, vy, vy, vždy� vy

jste ho zabili!!!" Jacob se Sarimem blednou v

oblièeji. "Bohové", povídá Sarim jako ve snách.

"To by ale musila bejt dìsná smùla", nechce vìøit

Yorgovým slovùm. "Když jsem vodjíždìl, spadnul

na nìj druhej strom", upøesòuje znièený chodec.

"To nemoh% pøežít". Všichni mlèky postávají a

vzpomínají na veselého hobita, který byl ještì

nedávno mezi nimi. Zvláštì Jacob, muž, z jehož

rukou nakonec osud zasáhl, má tìžké myšlenky.

Nakonec se ale probírá z chmurné letargie. "Mají

ještì Erlantha", povídá, a s vìdomím, že Erlanth

vždy byl jeho chránìnec, organizuje výpravu do

Argyllu za jeho osvobození.

Nurnští se do hlavního mìsta

Mallikornské øíše plíží s obavami, že jejich pobyt

v kraji, zejména nìkteré jejich èiny, nezùstaly

docela bez povšimnutí a tak dbají nejvyšší

opatrnosti. Do Argyllských bran se však dostávají

bez potíží a ubytovávají se v pøíhodnì zastrèeném

hostinci.

Jacob, jako jediný pamìtník dávné

výpravy do zemì Mallikorn, která se datuje do

roku 1016, jistì by dnes užasl nad zmìnami, které

se zde od té doby udály. Cudá tvrz, kde pøed lety

sidlil Aran již nestojí a na jejím místì teï èní k

nebi mohutná pøístavní pevnost. Chatrné mìstské

hradby byly dávno prolomeny a mìsto se prsty

svých ulic mnohonásobnì rozrostlo. Kvete obchod

i øemesla a v pøístavu kotví spousta lodí z

dalekých krajin. Všude vládne ruch a shon a lidé

vypadají š�astnì a spokojenì. Z oken hospody je

možno co chvíli spatøit hlídku dnes již pomìrnì

silné mallikornské armády.

Erlanth dopadl bolestivì na tvrdou

podlahu kobky. Poklop nad jeho hlavou se se

skøípìním zavøel a zhasil tak poslední paprsky

svìtla, pronikající zvíøeným prachem do cely z

louèe, èadící na chodbì. "No fuj", ulevil si slušnì

kouzelník. "Tady to smrdí jak skøetí drek",

konstatoval. "Si èekal òákej luxus, nebo co? Seš

òákej moc kách, ne?", ozvalo se ze vzdáleného
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kouta místosti, z míst, kde bylo na zašlé zemi

alespoò trochu slámy. V tmavém šeru bylo vidìt, že

se tam pohnul jakýsi balík hadrù. "A ty seš tady za

co?", zavrtìl se znovu balík. "Já nevím. Ležel jsem

pod postelí", odpovídá kouzelník a snaží se

upamatovat se na pøekotné události posledních

hodin. "To já sem tu jenom za loupežný pøepadení",

rozvernì povídá balík hadrù a plazí se pøisednout si

k novì pøíchozímu. "S následkem smrti", upøesòuje

ještì, aby si ten nový nemyslel, že je tady jenom

tak. "Maminko, tatínku, kam jsem se to jenom

dostal", myslí si zoufale Etrlanth a stáèí se do

klubíèka, pokoušeje se usnout. Spánek nepøichází.

V tìžkých žaláøních kobkách hluboko v Argyllské

pevnosti není lehké spaní.

Nurnští hrdinové obzazují stùl v hostinci

U soudku. "Kat". To øekl Atir, dívaje se na stùl v

rohu. Ostatní nemohou než dát mu za pravdu. U

stolu sedí

starší muž tvrdých rysù, odìný ve vlnìnou hazuku

s kápí, sám u korbele piva. Tak sedávají jen ti, kdož

požívají bázlivé úcty celého mìsta, ale z jejichž

rukou by žádný nevzal krajíc chleba. Argyllský kat

má poslední dobou mnoho práce. Lapkové, øádící

na jihu zemì jsou pochytáváni královými vojáky a

procesy, pøi nichž jsou za temné èarodìjnictví

odpravovány celé vesnice také nadìlaly muži

odplaty nejeden mozol na rukou. Topùrko jeho

sekyry je tvrdé.

K jeho stolu si pøisedává kroll a s ním

nìkolik dalších postav rùzných ras. Kroll zapøádá

hovor: "Kat?". "Tak tak", pøitakává hlubokým

hlasem muž a srká chmelovinu. "A práce, tý máš

moc?", táže se Jacob. "No jéje", mává rukou majitel

mìstské katovny. "Spoustu". "A kdy máš nejbližší

popravu?", vpadává do rozhovoru Rolld. Uvažujíc

o Erlanthovì osudu, myslí hned na to nejhorší a

napadá ho šílená myšlenka - osvobodit Erlantha pøi

popravì. "No, další vìšení a stínání bude

popozejtøí". "A koho budeš popravovat?", táže se

ještì kroll Jacob. "No to já eštì nevim", zaèíná se

rozhovor katovi nelíbit. "Asi òáký lapky". "Hm, tak

díky", povídá slušnì vychovaný Rolld a Nurnští se

stahují ke svému stolu. Páin pøemýšlí, jak tìžké bu

bylo takového kata sejmout.

Paprsek svìtla si tìžce prodral cestu do

cely. V otvoru ve stopì se objevila hlava

žaláøníkova. "Hej. Vstávat. Jde se k panu soudci".

Odshora se zaèal spouštìt žebøík. "Erlanth

Linfalas. To seš ty?", zeptal se žaláøník

kouzelníka, lezoucího po žebøíku. "Tak polez",

pomáhá mu neurvalým zpùsobem z kobky. Erlanth

je veden úzkými pevnostními chodbami a na èele

mu vyvstávají kapièky ledového potu. "Maminko,

maminko, dy� mi nìco udìlaj, dy� já jim musim

zdrhnout", køièí jeho pud sebezáchovy, seè mu síly

staèí, ale rozum, ten je u kouzelníka nejhlasitìjší.

Napovídá mu, že se pøece nemùže nic stát,

nevinného pøece nemohou odsoudit. A to se

samozøejmì mýlí.

Velkou rozlohu soudní sínì staèily

bohatì osvítit ètyøi svícny, vyrobené ve formì kol

od povozù a zavìšené od stropu v rozích místnosti.

Jejich mihotavé svìtlo dodává síni ponurý a

zlovìstný ráz. Za dlouhým stolem sedí soudce a

nìkolik pøísedících. Je zde i králùv posel Tyrgit.

Erlanth se chvìje na celém tìle a dobøe mu není

ani poté, co slyšel kvílení muže, kterého pøed ním

odvádìli. Kouzelníkem smýkli dva pochopové na

lavici. K jeho úžasu vedle nìj sedí pán Ochrot z

Kypøína. Má svìšenou hlavu a nic neøíká. "Vìc",

øíká zvuèným hlasem soudce a odkašlává si, nebo�

mu v horkém vzduchu vyschlo v krku. "Vìc

obžaloby z porušení vazalské povinnosti,

svévolného napadení svého souseda a

neposlušnosti svému králi, obžalovaný Ochrot z

Kypøína, a vìc padìlání penìz a úèasti na vraždì

pána Gnota ze Smutnì a jeho poddaných,

obžalovaný Erlanth, øeèený Linfalas. Oba pøípady

spolu zøejmì souvisí". Soudce se chvíli hrabe v

lejstrech na stole a posléze nachází papír s

pøíslušným zákonným ustanovením. "Co k tomu

mùže øíct svìdek, ctihodný Tyrgit?", obrací se na

šermíøe. Ten pøedstupuje na vyvýšený stupínek

mezi lavicí obžalovaných a soudci a povídá:

"Ráno dvacátého osmého mìsíce travnu jsme

dorazili na sídlo pana Gnota ze Smutnì, abychom

tam provìøili zprávy, že sousedský svár v tomto

kraji pøerostl v ozbrojenou bitku. Dùm mistra

Gnota byl však vyplenìn a pán domu i jeho

synové mrtvi. Krev na jejich tìlech však v dobì

našeho pøíjezdu nebyla ještì sedlá. Nacházela se
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zde pouze skupina lapkù, z nich jsme nìkteré zabili

a toho zde", ukazuje na Erlantha, lítostivì poulícího

chrpové oèi", zajali. Na dvoøe tvrze stál vùz, kde

jsem objevil pytel, èítající patnáct tisíc falešných

zlatek". Tyrgit dìlá pauzu, aby všichni mìli èas

vstøebat dosah tìchto slov. "Pan Ochrot z Kypøína

nám pak sdìlil, že napadl svého souseda, nebo� ten

si na nìj najal tlupu zabijákù, kteøí jej o všechno

ožebraèili. Tenhle byl prý jedním z nich", ukazuje

na kouzelníka. "Je ale také možné, že to bylo

obrácenì, a že Ochrot té bandì zaplatil falešným

zlatem za zabití mistra Gnota". Tyrgit se odmlèel a

pøelíèení pokraèuje výslechy dalších svìdkù.

Soudce se snaží dát si dohromady Nurnskou

družinu, zabitého Gnota, Ochrota a pobité žoldáky

a vùz naložený falešným zlatem. Chybí však

mnohá fakta, nejistý je zejména pùvod falešných

penìz, je též možné, že byly pøivezeny z

Gwendarronu. Soudce chvíli váhá, zda má k

vynucení výpovìdi obžalovaných použít práva

útrpného, ale pak si øíká, že by nebylo moudré kazit

dobré vztahy s Gwendarronskou øíší velkým

vyšetøováním kvùli pár falešným zla�ákùm.

Soudní pøelíèení ještì chvíli pokraèuje.

Jako polehèující okolnost mluví pro Erlantha

skuteènost, že byl nalezen pod postelí a beze

zbranì. Oproti tomu všichni v síni vykøikli

odporem, když jim Tyrgit oznámil, že ve

spoleènosti cizincù byli spatøeni i skøeti. "Fuj, no

hanba!", dávají soudci najevo své opovržení. Na

skøety tu jsou alergiètí. Nutno však dodat, že

nejvìtší polehèující okolností byl pro Erlantha jeho

mírný zjev, slušné vystupování a nevinné

bledìmodré zraky. Je postupnì zproštìn obžaloby

z vražd a soud mu již jen klade za vinu spolupráci

pøi udávání padìlaných penìz. Po nìjaké dobì

soudce povstává a praví: "Takto rozhoduji z moci

krále: Ochrot z Kypøína, odsuzuje se ku ztrátì cti,

jména a majetku a budiž vyhnán za hranice

království mallikornského až do konce svých dnù

a Erlanth, øeèený Linfalas, odsuzuje se..."

Nurnští se ráno sešli na námìstí. Chtìjí

si prohlédnout místo, kde se bude poprava konat,

aby vìdìli, kde jsou jaké únikové cesty. "Držte

mì!", tøeští oèi Torp. "U všech pøejetejch koèek, já

ho vidim". A ukazuje pøes námìstí. K Nurnským

kráèí pomalými kroky Erlanth Linfalas a chabì

kyne rukou. Pravou. Levou ani nemùže, nebo� na

jejím místì volnì plandá prázdný rukáv...

P o z d ì j i ,  k d yž  p o s l e d n í  z

Mallikornských návratù zùstal jen bolavou

vzpomínkou v mysli, vyprávìl Erlanth v hospodì,

jak se to tehdy pøihodilo. Vyprávìl o tom, jak

smlouval s katovým pacholkem, kterou ruku mu

vlastnì utne, o tom, jak se ještì v posledních

chvílích snažil utéci i o tom, jak tìžké byly chvíle,

v nichž už byl témìø rozhodnut uèinit pøítrž svému

trápení a vzít si život. "Ale, konec koncù, i takhle

se dá pøece žít", filozofuje nad pohárem vína a

kolem sedící druzi nurnští si prohlížejí jeho

protézu, kterou mu ze døeva a kovu umnì zrobil

dobrák Torp.

Faktem zùstalo, že se Nurnští vlastnì

nikdy nedozvìdìli, kdo je okradl a kde se falešné

zla�áky vzaly. Zbyla jen vzpomínka a ponauèení:

Není všechno zlatka co tak vypadá. A zatímco

slunce zapadá a èervánky nad nurnským pobøežím

dìlají teèku za horkým letním dnem, Liscannor už

zase sedí v hospodì...

A v zemi Mallikornské není mnoho lidí,

kteøí by mohli vyprávìt, jak zde spatøili Nurnskou

družinu. Ne, že by ji tu nebylo vidìt. To spíš

málokterý èlovìk mohl po setkání s ní ještì vùbec

mluvit. Valná vìtšina tìch, které Nurnští potkali,

toto štìstí nemìla.

                          Lehèí zla�ák než si pøáli

                              každý pozná brzy

                           Místo nich se rozkutálí

                             po podlaze slzy...

* Lyrický epos o Skoggothovi *

Dílo je nespornì vrcholem družinické poezie.

Vzhledem k neúmìrné skromnosti dnes již

zesnulého básníka, tento ojedinìlý epos, dá se øíci,

nespatøil svìtlo svìta.  Okleštìná nedokonèená

verze Krvavé balady sice kolovala mezi lidem, ale

šlo jen o jeden  ohmataný opis, ze kterého po èase

nešlo èíst, proto se postupnì objevovala v rùzných
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gwendarroòanù mnohdy prosté až podprùmìrné

inteligence, což jistì okleštìné verše ještì více

ochudilo.

Krvavá balada

Èagdan ze Zajsanu

Když zimní mlhy táhnou krajem tím

když mìsíc støíbøí dávných hradù rozvalin

a kolem krovu skuèí vichry zlé

kdes v dálce pláèe dítì nemocné

Tu z mlhy, písku, prachu, listí zved

se tvor, tak strašnì hrùzný na pohled

Tìch párù oèí darmo poèítat

a kolem tìla jeho bøitký smrad

Tøi ètyøi stopy výšky mìl

tak ostré zuby nikdo nevidìl

Ty zuby svítí v noci svitem svým

tak zlým, že naò mi schází rým

Tak se strachem už dodám jen

že paøáty je obraz dokreslen

Ta stvùra, již pro poøádek snad

budeme Skoggothem zlým zvát

se na svých køivých nohách hnula vpøed

ku hvìzdì severní upøela hled

Tam kdesi pláèe dítì, co chce mít

by chtíè svùj mrzký mohla ukojit

To pravil bard, vzav loutnu svou

pro rozptýlení pánù v zámku nad øekou

Tak k zábavì se ozval loutny zvuk

a v krbu žárem roztrhl se suk

A cinkot pohárù a hlahol, smích

ten všechen kolot nyní rázem ztich

A k hrùze všech v tom tichu jako dìs

se vykøik jako pták k nebesùm vznes

A padli k zemi hosté z daleka

ten výkøik køièel smrtí èlovìka

Pán zámku zbledl jako zeï

a ze schodù se rychle øítí teï

Hnán k zbìsilosti pøedtuchou svou zlou

teï pádí do zahrady za dcerou

Tak našli ho i vzácní hosté

 jak nad tìlem své dcery øíká po sté:

 "Ta bestie neujde zrakùm mým

za èiny zde pod keøem šípkovým

Svou dceru, dceru zabitou

teï pomstím pomstou strašlivou"

Tu vzhlédl, barda uvidìl

bard zpìv mu v mysli pøipomnìl

Tu ètyøi stopy velkou zrùdu

co pøednost dává chtíèi, pudu

"To Skoggoth zavinil tu øež

Ty, barde, mì k nìmu dovedeš"

Tak pravil kralevic a meèem mách

a z jeho meèe èišel strach

A bardovi nic nevìøil že jen

zlou povìstí je Skoggoth, jenom sen

Tak nazítøí se dali cestou svou

ten bard a šlechtic s družinou

A jejich cesta byla tuze zlá

vždy� smýèili jen místa prokletá

Však Skoggotha jim najít dáno jen

ne døíve bylo, než za rok a den

Už sami dva tu stojí rváèi

Kralevic a bard, co loutnu vláèí

A naproti nim Skoggoth stojí sám

Ten tvor, co lidí nezná klam

Vždy� ošklivost, vy bídní lidé hluší

je vykoupena prostou èistou duší

co zášti, lži a zloby nezná nic

To mìl znát bard i kralevic

Však dva ti lidé, slepí hnìvem svým

tam nad Skoggothem stojí, nad mrtvým

A jejich srdce svírá prázdný žal

neb osud už jim všechno štìstí vzal

Tak neunesli životù svých tíže

a hroby jejich znaèí dnes dva køíže

Se svìdomím už nechtìli dál žít

tak životù svých pøetrhli si nit
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