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Vzhledem k souèasnému vývoji situace v Nurnské

družinì a s pøihlédnutím na rùzné, mnohdy až pøíliš

horkokrevné, názory svých pøátel na její øešení,

pøedkládám laskavým ètenáøùm dva stìžejní

dokumenty z dob dávno zapomenutých. Dobøe vím,

že vzhledem k jejich stáøí (pocházejí z dob, které z

dnešního pohledu øadím k dobám prùkopnickým) už

mnohé myšlenky z nich jsou dávno mrtvé a pøežité.

Také si plnì uvìdomuji, že tehdejší kritický stav byl

zpùsoben trochu jinými událostmi a èiny. Cíle, aè

dnes už tak skálopevnì netvrdím, že cesta, jak jej

dosáhnout, byla správná, se díky tìmto tezím

podaøilo úspìšnì dosáhnout a propast zániku

pøeklenout. Mnohé z idejí Nurnské rezoluce a

následnì vydaného Nurnského diktátu jsou však

nadèasové. Dnes se nad tìmito øádky, když je po

dlouhé dobì znova ètu, usmívám, aè s dávkou jisté

nostalgie. Je možné, že na nìkterých z mých

tehdejších kamarádù byla spáchána køivda. To se

obèas stává, zvláštì tehdy, když si èlovìk uvìdomí

a pøipustí, že v životì jsou vìci dùležitìjší a

podstatnìjší, než pøátelství, láska a demokracie. Je to

smutné, ale bez uvìdomování si jistých hodnot snad

èlovìk nemùže být opravdovým èlovìkem. Také je

jisté, že lidská osobnost, stejnì jako obilný klas,

vyrùstá, zraje a v neposlední øadì i uvadá. Tenkrát,

právì jako teï nìkteøí z vás, jsme byli mladí,

horkokrevní a neváhali jsme prolít svou zpìnìnou

krev i v té nejnevýznamnìjší pùtce. Vím, je to v

poøádku, byly to doby krásné a mìly veliké kouzlo.

Èas se ale valí jako divoká øeka a do vody vhozený

zpoèátku drsný kámen ohlazuje v kulatý oblázek a

tak mu dává ušlechtilý tvar a pevnost. Proè tedy

vytahuji na svìtlo záležitosti dávno pohøbené? Chci,

aby si každý z vás zcela jasnì uvìdomil, co èiní.

Aby si neustále kladl otázky, tøeba i desetkrát nebo

stokrát, proè èiní tak, jak èiní, èeho vlastnì chce

dosáhnout, co je vzhledem k jeho pojetí lidství a

morálních hodnot tím nejdùležitìjším, jak mnoho je

také ochoten obìtovat. Na tyto otázky je také nutné

hledat a nalézat nikým neovlivnìnou odpovìï.

Jedinì tak se jedinec ve spoleèenstvu stává

skuteèným jedincem a osobností a ne, jak je tomu

vidìt v mnoha jiných pøípadech, pouhým kusem ve

stádu, jež se chová tím suverénnìji, èím víc hlav

èítá. Je nutné si uvìdomit, že jakýkoli, by�

sebenevýznamnìjší, krok v životì lidském nìco

stojí. Když je s tím poèítáno, nemùže se stát, že

dotyèný bude jednou ve své malosti litovat a spálí

své ideály kvùli vlastnímu pohodlí. Tok èasu nejde

nikdy vrátit zpátky, pøesto, snaží-li se o to nìjaký

bláhovec, znaèí to nejen, že jeho cesta byla špatná,

ale i to, že ne na všechny otázky našel odpovìï.

Možná ji ani nehledal. To, co jsem zde napsal je

pouze stav mé mysli. Nikoho nenutím, aby mým

slovùm porozumìl. Každý èlovìk totiž myslí trochu

jinak a mnozí ani tìmto øádkùm nikdy porozumìt

nemohou. Je to mé pojetí, jak  v tom zmatku cest a

cestièek, které tu už vytvoøil nìkdo pøed námi nebo

které teprve vznikají, nalézt cestu opravdové lidské

bytosti. Proto každý z vás poøádnì zvažte své kroky

a na co máte sílu. Rozhodnì kvùli jiným neniète to,

co jste vybudovali.

Lynhaard z Rugornu

Nurnská rezoluce

Vzhledem k zostøujícím se názorovým
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rozporùm mezi hráèi stávajících dobrodruhù Nurnské

družiny, a vzhledem k bezvýchodnosti situace,

rozhodli jsme se uèinit následující prohlášení:

1. Již delší dobu pozorujeme v

družinì rozdílné neustále se prohlubující názory na

správnost a zpùsob hraní. Zdá se, že ne všichni se

zcela ztotožòují s pùvodní myšlenkou pomalých a

zasloužených pøestupù na vyšší úrovnì, kdy si

dotyèná postava svého vzestupu opravdu váží a není

to pro ni jen nic neøíkající cifra kosmických rozmìrù.

Ne všichni dávají dostateènì najevo svùj zájem na

øešení záhad a rùzných tajemství èi zálibu v

nevšedních, nezvyklých nebo zdánlivì neøešitelných

situacích. Kladou jakkoli dùraz radìji na kvantitu

nežli na kvalitu.

2. Zásadnì nesouhlasíme s

neopatrným postupem pøi vzniku kouzelných èi

jiných kvalitativnì lepších pøedmìtù. Jsme si

bohužel vìdomi toho, že ne všichni hráèi jsou

schopni bezpeènì nalézt onu tìžko urèitelnou mez

únosnosti. V družinì se vlivem takovýchto pøedmìtù

narušuje pøirozená rovnováha sil a každý snad dobøe

ví, že sebemenší vychýlení z této rovnováhy vede

zákonitì k destrukci. Nehledì na družinové vztahy

vypukne kolem bìsnící peklo magické války.

Dobrodruzi se valí vpøed, nestvùry v panické hrùze

utíkají a v pestrobarevné záøi všelijakých bleskù,

paprskù a jedovatých èmoudù se zcela ztrácí tajemná

a nádherná doba starovìku a vùbec celá romantika

hry. Na postavu pøestává pùsobit jeden ne pøíliš

oblíbený, ale dosti dùležitý faktor, který dìlá Draèí

doupì Draèím doupìtem - strach.

V takovýchto pøípadech už záleží jedinì

na tom, nakolik se hráè dokáže vymanit z moci své

postavy a nakolik je ochoten takovýto nereálný

pøedmìt radìji znièit nežli jej využít ve svùj

prospìch. Žádné z tìchto rozhodnutí však v žádném

nemùže být bráno dotyènému hráèi za zlé.

3. Vzhledem k odlišnosti názorù

vznikly názorovì rozdílné skupiny, které se snaží

pøizpùsobit hru v Nurnské družinì podle svých

pøedstav a navzájem se za to kritizují. Následkem

toho je zvyšování chaosu a zmatkù v samých

základech Draèího doupìte, což by mohlo jednou

vyústit až v naprostou nechu� ke høe.

4. Nijak si nepøipouštíme tuto

skuteènost, avšak pøesto se ojedinìle vyskytly

pøípady jevící se jako nepoctivá hra; zda k tomu

došlo vìdomì èi z neznalosti, nebo napøíklad vinou

nepoøádného vedení osobních deníkù nedal nikdo

právo, abychom posoudili.

5. Mezi hráèi se naprosto vytrácí

úcta a respekt pøed Pánem jeskynì. Již samotná

pravidla Draèího doupìte dávají Pánovi jeskynì do

rukou pravomoci zákonodárce a øešitele všech

sporných záležitostí. Celý systém je na této

skuteènosti založen, a proti koneènému slovu se lze

bránit pouze klidným pokusem o pøesvìdèení Pána

beskynì nebo odchodem z družiny. Slovo Pána

jeskynì by mìlo být smìrodatné a není možno se

ohánìt demokracií èi jinými zaklínadly vyšší

úrovnì. V pøípadì nerespektování rozhodnutí Pána

jeskynì dochází ke zpochybòování nìkterých

pravidel a mnohdy není ani snaha tato nová pravidla

sepsat nebo aspoò dát je na vìdomí všem ostatním

a dohodnout se na nich. Z toho pak vznikají

zmatky, které se dají snadno využít ve vlastní

prospìch. V lepším pøípadì pak vznikne písemná

domluva, jaco napøíklad Nurnská dohoda, která se

podepisuje pùl roku a nakonec se najdou takoví

hráèi, kteøí bez jakékoliv snahy o sepsání svého

názoru nìkteré èlánky zpochybòují. Je však nutno

dodat, že èást pøíèin leží na novì pøíchozích

dobrodruzích, kteøí èasto pøicházejí z jiných družin.

V souèasném stavu Nurnské družiny se

stává role Pána jeskynì nezávidìníhodnou, zvláštì,

je-li jeho poèínání jakýmkoliv zpùsobem

oznaèováno nebo chápáno jako nespravedlivé èi

osobnì zaujaté. V takovém pøípadì je snad lepší

rozpustit družinu úplnì.

6. Nemáme žádné výhrady proti

demokratickým pøístupùm k øešení rùzných

problémù, avšak nutno dodat, že se mnohdy hráèi v

pravou chvíli nedokáží oprostit od svých postav a o

dùležitých vìcech týkajících se systému hry

rozhodují právì ve svùj prospìch, což samozøejmì

høe na kvalitì nepøidá.

7. Nelze opominout, že není pro

družinu dobré, hraje-li hráè souèasnì ve více

družinách, nebo� zlozvyky a nezvyklostmi z družin

jiných se velmi lehce mùže infikovat družina

nurnská; a i toto je jednou z mnoha pøíèin vzniku

stavu, ve kterém se nyní nacházíme.

Dlouho jsme rozmýšleli, jak danému

výše popsanému rozkladu družiny zabránit.

Vzhledem k bezvýchodnosti situace zpùsobené

nesourodostí názorù jsme se rozhodli, my, v samém
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principu názorovì totožní, radìji pokojnì a vèas

opustit stávající spoleèenstvo. Je naším nejvìtším

pøáním, a� tento èin není zamýšlen jako osobní útok

proti jednotlivým hráèùm nebo postavám. Nastává

tøetí vìk Nurnské družiny...        

Nurnský diktát

My, stoupenci Nurnské družiny Tøetího

vìku, nyní zastupovaní Halkem z Erinu, Duironem

z Ardasanu a Jacobem z Rugornu, stanovujeme nyní

základní zásady výbìru a spolužití hráèù Draèího

doupìte. Pouèeni krizovým vývojem z minulých

èasù jsme zjiš�ovali prapùvodní pøíèiny vzniku jevù

popsaných v Nurnské rezoluci. Jsme si plnì vìdomi

toho, že následující kroky budou nedemokratické,

avšak víme také, že vzniklou situaci mùže zachránit

pouze tvrdý a pøímý zákrok. Je ovšem nutno tento

postup považovat za provizorní, jehož platnost se po

urovnání a uklidnìní pomìrù v družinì mùže opìt

zrušit. K této skuteènosti je tøeba zdùraznit, že úèast

na družinových dobrodružstvích není povinná a

kdokoli s uvedenými zásadami nebude souhlasit,

nemusí se jim proti své vùli podøizovat.

Z dùvodu, že nová družina teprve vzniká,

považujeme se my, výše uvedení, za jediné

zakladatele družiny. Pøevádíme na sebe vše, co bylo

námi døíve vytvoøeno a v èem jsme nechali svou

práci.

1) Každý dobrodruh je povinen se tìmito

body øídit; pouze pokojnou cestou a poctivou hrou se

dá tento diktát zrušit.

2) Nad správností hraní Draèího doupìte

dohlíží pouze Velká rada, která jako jediná má právo

dotváøet sporná pravidla a vzniklé rozporuplné

situace v družinì. Tato Rada je prozatím tvoøena

zakladateli nové družiny a každému je dán jeden

právoplatný hlas, který musí použít. Èlenem Rady se

mùže stát kdokoli, kdo smýšlí správnì a byl k tomu

Radou vybrán.

3) Pánem jeskynì smí být pouze èlen Rady.

4) Bìhem dobrodružství není nikomu

jinému, než Pánovi jeskynì, dovoleno používat

pøíruèku pro Pána jeskynì.

5) Jakékoli písemné informace, jež jsou

majetkem družiny je zakázáno bez svolení Velké

rady pøedávat jakýmkoli jiným osobám.

6) Hráèi bez výhrad respektují rozhodnutí

Pána jeskynì, který jediný dokáže bez emocí a

egoismu posoudit a rozøešit vzniklé problémové

situace.

7) Hráè Nurnské družiny nesmí hrát ve více

družinách z dùvodù uvedených v Rezoluci.

8) Noví dobrodruzi jsou do družiny

pøibíráni na zkušební lhùtu dvou dobrodružství, po

jejímž vypršení s nimi nemusí mít družina žádné

závazky.

9) Hráè družiny plnì souhlasí s poznatky

vyplývajícími z Nurnské rezoluce a chápe správnì

její obsah.

10) Dobrodruh ve správný èas rozlišuje, kdy

má být postavou a kdy hráèem. Je nepøípustné, aby

své sympatie èi antipatie k postavám pøenášel na

hráèe. 

11) V pøípadì nerespektování Diktátu mùže

být hráèi doporuèena jiná, pro nìj vhodnìjší

družina.

12) Nástupnictví navìky náleží zakladatelùm

Nurnské družiny prvního vìku.

* Rolld z Erinu *

Vzkaz Yargella z Ardosui, jednoho z nejvìtších

ubožákù, jakého kdy zemì nosila, do pekel

horoucích

Namyšlenost úøadu

nyní pøišla na øadu,

nebudeš už hloupì øvát,

na zákon si stále hrát

Èím jsi byl a co jsi teï,

na to, co jsi èinil, hleï,

teï jsi, myslím, platný víc,

než-li starostovské nic
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Považ, že jen pouhých pìt

možná by tì chtìlo zpìt,

ètyøi z nich však s tebou jdou

mrtvi temnou pustinou

Nìkdo možná bude lkát,

básnì teskné veršovat,

osm se však ve shodì

zaraduje v hospodì

Osm tvoji smrt si pøálo,

osm druhù o to stálo,

osm z nás teï radost má,

že se s Rolldem nepøedá

Že už není chodce dál,

toho, jenž se moudrým zdál,

kdybys více skromnì žil,

nikdo by tì nezabil

Je dobøe, že ardosuiský (nebo ardasanský? Kdo

vlastnì ví) spratek tuto trapnou dìtskou øíkanku

napsal a že byla v Lyškánoøe otištìna.  Vždy� co víc

si mùže rozumnì myslící èlovìk vùbec pøát. Ubožák

se sám a dobrovolnì vytáhl se svou ubohostí a

namísto toho, aby pošpinil náhodnì vybranou obì�,

zabøedl po pás v haldì hnoje, kterou sám tak pracnì

nanosil. To musí bolet. A ještì bude. Navíc se svojí

vlastní malostí vyvrhl do propasti zániku, z níž,

chvála bohùm, snad už není návratu. S touhle

veršovanou špínou je to stejné, jako s blábolem

nazvaným Wenarenští listonoši od ješitného

Cirkusáka z Lesa. Vždy, když je cokoli vznešeného

tvoøeno z nízkých pudù a vypoèítavosti, zrodí se

namísto skvostné orchideje nechutný blit, který

navíc páchne primitivismem, samolibostí nebo

falešným pøátelstvím. Ale pryè už od Pralesáka, na

toho taky dojde. Špína se neschová a originál

Wenarenských listonošù taky ne.  Teï, když má

pobouøená mysl trochu vychladla, pokusím se napsat

pár øádek o Yargellovì veršované spršce nadávek a

hanobení samotného tøetího starosty Liscannoru,

èímž se dotkl tìžce i mé osoby, jelikož jsem na své

liscannoøanství hrdý (narozdíl od nìkterých jiných,

kteøí ve svém bídném životì nenašli nic, na co by

právem být hrdi mohli). Tak pøedevším, špinavec

Yargell zøejmì nemùže být bytost z masa a kostí.

Spíš mì napadá otázka, jestli nemìl podobný osud

jako odvrhlice vyšších astrálních sfér Elliel. Jednì

tak by se vysvìtlilo, že vyèítal Rolldovi Erinskému

nespravedlivé vedení starostovského úøadu v

Liscannoru. Yargel, a� už to je démon nebo

beztváøné monstrum, znal liscannorského starostu

Rollda v dobì vraždy pøibližnì šest hodin a o

Liscannoru a nìjakém správcování vùbec nemohl

mít ani potuchy. Dále mne nadmíru udivuje, když

ardosuiský zmetek hází s odporným chechtotem

Rolldovy ostatky do moøe a bojovnì vøíská: "Za

Ardasan!", v èemž mu druhý úchyl, jistý Keron,

jehož zøejmì stihlo stejné prokletí, nadšenì

pøizvukuje. Nevím, jak si ten silácký pokøik

vysvìtlit, když o nìjakém Ardasanovi bìhem

nìkolikahodinového ardosuiského "družinictví"

nebylo ani potuchy. Napadá mne, jestli jde o bytost

tolik pohádkovì nadpøirozenou nebo o èlovìka

stojícím na vrcholu geniality. Po té, co si uvìdomuji 

skuteènost, že Ardosujec neumí do osmi poèítat, se

pøikláním skálopevnì k té první variantì. Z tohoto

struèného zhodnocení mi vyplývá jedno. Nurnská

družina je spoleèenství lidí z masa a kostí. Rasy

podøadné, jako tøeba skøeti, obøi aj. nejsou a nikdy

nebyli za  øádné èleny považováni. Stejnì tak tomu

je i v pøípadì rùzných démonù, elementálù a

kdvíjaké zbìøe z temnot. A jestli se tak nìkdy stalo,

tak to bylo jistì omylem a už nikdy se to nestane.

L.R.

* Pamìti Llandaffa z Quonsettu

aneb Mé poznámky z cest *

Llandaff z Quonsettu

První krev aneb jak to vlastnì zaèalo

Již mnoho zim uplynulo od doby, co

jsem se se nastìhoval do domku v osadì Liscannor,

domku, který jsem zdìdil po svém starším bratru

Grundygovi. Nikdy nezapomenu na okamžik, kdy

mì na mých cestách zastihla zpráva o jeho tragické

smrti, s níž jsem se pak dlouho nemohl smíøit.

Vždy� Grundyg pro mne pøedstavoval vzor, ke

kterému jsem vždy vzhlížel a jehož jsem vždy

obdivoval. Ten vzor byl teï mrtev a já bydlel v

domì, kde mi ho tolik vìcí pøipomínalo. Ještì dnes

mám na svém noèním stolku svícen, vyrobený z

lebky, kterou si pøinesl ze své první výpravy. To byl

ještì pouhý kouzelnický zaèáteèník a já rozmazlené
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elfí dítì. Tehdy by mne ani nenapadlo, že bych

jednou mohl jít v jeho stopách a vydat se s Nurnskou

družinou. Ale léta v malém domku s èíslem pìt

plynula a já jsem zaèal tesknit po životì cestovatele

a toužil jsem využít nemalých zkušeností, které jsem

za mlada získal, vìtšinou od svého bratra. Za tìch

pár let, co jsem užíval pohodlí roubeného stavení a

setrvával v neèinnosti (nepoèítaje v to obèasné

výlety do knihoven v okolí, zdvoøilostní návštìvy

hostincù a krátký výlet do hradu v naglinské oblasti)

jsem se stal pøítelem mnohého dobrodruha ze vsi.

Vidìl jsem triumfální odchody do bojù i žalostné

návraty, po nichž se ještì týdny nesl okolím kvílivý

pláè sirotkù a vdov. Pøesto po èase pøemohla má

touha rozepnout køídla a navštívit nepoznané kraje

strach ze smrti, která k životu dobrodruha nenávratnì

patøí, ba neslyšel jsem dokonce ani varovný hlas

Grundygova trpkého osudu a vstoupil do øad tìch,

kdo se v hodovanu roku 1031 nechali zlákat

nabídkou cizince, který se jednoho veèera v

Liscannoru objevil. Od samého zaèátku se mi nelíbil.

Nelíbil se mi právì proto, že jsem vìdìl, že jeho

schopností pøi hrách s magií nikdy nedosáhnu. Jsem

si vìdom, že nìkteré špatné vlastnosti mohou stát

èlovìka život. Mého bratra stál život pocit

soudržnosti a odpovìdnosti za druhy, jimž byl

vùdcem. Mne bude jednou stát život bytostná

nenávist k lidem, kteøí ovládají magické umìní na

takové urovni, o které se mnì muže jenom zdát.

Takové lidi bych nejradìji nacpal drakovi do

chøtánu. I tohohle jsem mìl obrovskou chu� zabít,

ale po chvíli mi bylo jasné, že tady by si vylámal

zuby i muj bratøíèek. Tenhle èlovìk patøil k

Vyvoleným. Je vám možná divné, že øíkám stále

"lidé", když sám jsem elf. Nuže, užívám tohoto

termínu jako obecného výrazu pro rozumné, myslící

a soudné osoby, obývající všechny ètyøi svìtové

strany. I když tento postoj je z mé strany znaèným

snižováním elfské dùstojnosti a porušováním tradic

(promiò, strýèku), domnívám se , že svìt spìje k

nadvládì prostých lidí a stavìt se proti tomu by bylo

z mojí strany šílenství.

Ale vra�me se zpìt k onomu dni, kdy

jsem spolu s mnoha jinými dobrodruhy, vìtšinou

páchnoucími levnou koøalkou a s meèem, ne-li

nìèím horším u pasu, vstoupil do èerného krytého

vozu u kterého ten mizerný èarodìj zašnìroval

plachtu a byl dopraven na okraj daleké zemì, pøímo

doprostøed pouštì. Cesta vozem nebyla ani tak

nepøíjemná jako spíše znepokojující, protože jsme

celou cestu neslyšeli nic než zvuk, pøipomínající

svištìní vìtru a kola vozu se zcela jistì nedotýkala

zemì. Myslím, že pøenos nemohl být uskuteènìn

hyperprostorovì, na to by nemìli energii ani všichni

Gwendarronští kouzelníci dohromady, spíš se

jednalo o obyèejnou levitaci, spojenou s velmi

ošemetným kouzlem, o nìmž jsem kdysy slyšel:

relativním zpomalením èasu v urèitém místì

vzhledem k okolí. Obdobou tohoto kouzla, by� v

mnohem menší míøe, je obyèejná rychlost, kouzlo,

které se každý kouzelník na studiích uèí jako první.

Byla-li použita tato metoda, musel na nás být ze

zemí, nad nimiž jsme prolétali, pìkný pohled.

Hádám, že jsme vypadali jako ohnivá èára,

protínající oblohu. Tak èi onak, zanedlouho jsme

stáli na rozpeèeném pouštním písku a zírali do

prùrvy mezi skalami, kudy se do zemì vcházelo. A

tu se mi v mé mysli vybavila vzpomínka na starý

svitek, na kterém jsem èetl o zemi, která byla

magicky oddìlena od okolního svìta a kam se

žádný obyèejný smrtelník nemohl dostat. V tuto

chvíli jsem se zalekl, že snad v zemi, obestøené

takovým magickým závojem budou mé vlastní síly

zeslabeny, ale mé obavy se pozdìji ukázaly jako

liché. My jsme se do zemì ovšem mohli smìle

vypravit díky nìjaké podezøelé vìci, poøádnì nabité

magenergií. Mimochodem, tenhle výraz pøímo

nesnáším. Je výmyslem lidí, kteøí nemìli s kouzly

nikdy nic do èinìní. Díky tomuhle slùvku se

naprostá vìtšina laikù domnívá, že mám v hlavì

jakýsi džber, z nìhož tu (tisíckrát ne) magenergii

ulévám do každého kouzla. Neumí si pøedstavit, ba

ani se jim o tom nemuže zdát, jaké to to je, když

kouzelník ve své duši, ve svém já, cítí tu

nepopsatelnou sílu, tu duševní pohodu a

vyrovnanost po dobøe provedené meditaci. Nikdo

neví, jaká to je pro mou duši trýzeò, vydat ze svého

já nìco tak duležitého a vzácného k tomu, abych

vyvolal stav, který poruší normální rovnováhu vìcí

a zpusobí to, èemu všichni øíkají tak obyèejnì -

kouzlo. Není se pøece èemu divit, že mne pobuøuje,

když si lidé na taková kouzla zvyknou a chtìjí,

abych je provádìl na potkání. Tedy jednou provždy:

nejsem žádný automat na ta vaše kouzla. Tím

nechci samozøejmì øíct, že mi jsou kouzla protivná.

Jsou dùležitá, jistì. Nikoli však jako cíle, nýbrž jako

prostøedky. K èemu? O tom snad jindy.

Pøátelé a ti druzí aneb Každý se nejdøív

rozkoukává

- 5 -

O vztazích, které panují v takové družinì

dobrodruhù jsem toho ledacos vìdìl, stejnì jako o

intrikách, kterými si Grundyg nadìlal v družinì

kromì nìkolika pøátel i pár lidí s opaèným názorem

na svou osobu a tak mne ani nepøekvapilo, když za

mnou, hned jak se rozkøiklo, že se zúèastním pøíští

výpravy, pøišel kroll Rviz a elf Herbert. Pøišli za

mnou s žádostí o pomoc pøi likvidaci nepøítele z

nejnebezpeènìjších. Jacoba z Rugornu. Domnívali

se, že budu následovat svého bratra, o nìmž se ví, že

rugornského krolla nemìl v náklonnosti. Já však

nechtìl opakovat Grundygovy chyby a nadto jsem

cítil, že moje pozice v družinì není silná natolik,

abych mohl své názory prosazovat silou. K Jacobovi

jsem nadto poci�oval jedinì lhostejnost a spiklencùm

jsem proto dal pouze vyhýbavou odpovìï. Tušil

jsem však, že dojde-li k rozhodujícímu støetu, bude

rozhodování tìžké. Nìkdy však okolnosti dostanou

èlovìka do situace, kdy se musí øídit v první ødì

svým osobním prospìchem a tak bylo stejnì možné,

že budu spolupracovat na bojovníkovì vraždì

(zvláš� kdyby se toho úèastnil zkušený a

nevypoèitatelný druid Sarim) i že budu pomáhat

stranì druhé (zøejmì Jacobovi, Rolldovi, Páinovi a

nováèku Nestorovi). Záleželo mi také na tom, ke

které stranì se kromì Sarima pøikloní Erlanth

Linfalas, nejmocnìjší z kouzelníkù v naší

spoleènosti. Mimochodem, jeden z mála schopných

kouzelníkù, k nimž necítím výše popsané vøelé

vztahy.

Z obou variant vývoje situace mezi

hrdiny jsem mìl obavy a pøál si proto, aby se

rozjitøené rány zavøely a k žádným konfliktùm, kdy

bych se musel rozhodovat, nedošlo. Okolnosti

Jacobovy smrti mi nakonec veškeré rozhodování

ulehèily. Ve chvíli, kdy jsem prožíval slastné chvíle

v hromadách zlata a pøed oèima jsem mìl jen a jen

mince z drahého kovu, se všechno sebìhlo bez mé

úèasti a k mému prospìchu se události vyvinuly tak,

jak jsem neèekal. Jen smrti krolla Rvize jsem

hluboce želel. Pøestože jeho duševní schopnosti byly

mdlé, pøirostl mi k srdci.

Pøi putování jižními pouštìmi jsem si

poprvé uvìdomil, jak je dùležité mít v okruhu lidí

kolem sebe nìkoho, komu mohu bez výhrad vìøit.

Nìkoho, kdo mne nezradí ve chvíli, kdy budou

všichni proti mnì a já nebudu mít možnost se jejich

útokùm bránit. K tomuto poznání mne dovedl jednak

démon chtíèe po zlatì, díky nìmuž jsem co chvíli

ztrácel sebekontrolu a jednak smrt Jacobova, jenž

zemøel nepomstìn a bez pomoci. Jeho vražda mnou

hluboce otøásla a umínil jsem si, že si v družinì

naleznu silného spojence z øad mužù, kteøí vládnou

meèem. Dají-li bohové, v budoucnu se mi to

vyplatí.

Kouzla, èáry, kouzelníci aneb Zpovìï toho, kdo

ví

Existuje cosi jako profesionální hrdost.

Nevím jak je tomu u váleèníkù nebo zlodìjù, ale

kouzelnická hrdost je silnìjší než krollova chu� k

jídlu. U mì je tato hrdost navíc umocnìna onou

žárlivostí, jež postihuje ménì schopné vùèi tìm

schopnìjším. Ve chvíli svého pøíchodu do øad

Nurnské družiny jsem si byl vìdom, že co do

zkušeností a schopností se nemùžu mìøit ani s

Erlanthem, uznávaným coby první zaèínající mág v

družinì, ani s Herbertem. I když by se mohlo zdát,

že své pøátelství vìnuji spíše Herbertovi, jehož

temná magie je mi bližší než Erlanthova a jenž

nemá, stejnì jako já, pražádnou chu� následovat

Erlanthovu kariéru mága, pøesto mi byl svými

názory a chováním bližší právì zkušený Erlanth.

Snad to pramenilo z toho, že mi Erlanth vždy

pøipadal mìkèí a tvárnìjší. Mìl jsem od samého

poèátku dojem, že jako spojenec je sice pøíliš

nerozhodný, avšak na druhé stranì lze tohoto jeho

rysu využít a mít na nìj vliv. Elf Herbert mi

pøipadal nebezpeènìjší, hlavnì svým riskantním

pøístupem k magii a k životu. Tenhle elf vždy žil i

kouzlil naplno a tak jsem se i jeho snažil udržovat

v pøátelském vztahu. Zároveò jsem ale byl od

prvního okamžiku rozhodnut oba pøedèít a stát se

nemocnìjším kouzelníkem družiny. Ale k tomu,

aby se èlovìk dostal na vrchol, musí jít dlouho do

kopce, a èím je ten kopec vyšší, tím je cesta

strmìjší. Díky bohùm, že mi byla štìstìna

naklonìna a já po ní vykroèil š�astnì.

Spojenec aneb Ve dvou se to lépe táhne

Jak jsem již pøedeslal v jedné z kapitol,

jedním z nejdùležitìjších momentù pro pøežití

kouzelníka v nebezpeèném prostøedí družiny

dobrodruhù je spojenec, vládnoucí meèem. Ideální

èlovìk, se kterým je tøeba uzavøít smlouvu, musí

být nìkdo silný, ale zase ne silný natolik, aby mu

spojenectví s kouzelníkem (který má sice velké

ambice, leè malé zkušenosti) jako já mohlo být
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lhostejným. Nìkdo s respektem, ale s mnoha

spojenci. Nìkdo, kdo by nezradil v klíèové chvíli.

Jako jeden z prvních mi na mysl vytanul hranièáø

Rolld z domu Erinských. Ten mi dokonce pøi holbì

piva po návratu z jihu prozradil, že mne považuje za

mocnìjšího, než moji družinoví konkurenti. Moc

podle nìj neznamená jen velikost síly èlovìka, ale

pøedevším to, jak s ní nakládá. Pøirozenì mi tato

slova zalichotila, vždy� nejsem z tìch, komu by bylo

dáno málo ješitnosti. Ale na tom tvrzení o dùležitosti

rozhodovacích schopností bude jistì hodnì pravdy a

tak jsem opìt vìdìl, kterým smìrem leží moje cesta.

Od té doby jsem také vìdìl, že Rolld je ten, s kým

mùžu bez obav uzavøít spojenectví. Tato oboustranì

výhodná smlouva, pøestože samozøejmì tajná, neujde

jistì zrakùm ostatních, ale nedomnívám se, že bych

si jí nìkoho proti sobì popudil. Je pravda, že mi lze

teï vyèíst nevìrnost k odkazu svého bratra. Ano,

Grundyg stál vždy na stranì drsných elfù z Álfheimu

a nemìl v lásce rod erinských a pøedevším trpaslíka

Farina a krolla Jacoba, kteøí byli vždy spojenci.

Situace mi však velí nebrat ohled na pùsobení mého

bratra v družinì (zùstal bych sám na opuštìné

barikádì) a kromì toho jsem chtìl jít svou vlastní

cestou. Zatahovat do svého života rodová

nepøátelství a nenávisti, nota bene nepodložené

rozumnými argumenty, by znamenalo pøedem se

odsoudit k opozici proti váleèníkùm a k pochybnému

odporu proti nejsilnìjším z nich. Spojenectví s

Rolldem nadto znamená i pøátelské vztahy s

rozsáhlým spektrem jeho spojencù a jasnì naklání

misku vah rozhodování na stranu, s níž by jistì na

mém místì souhlasil i Grundyg.

O špínì za nehty aneb Co chtná jako písek v

zubech

Byl jsem opravdu rád, když jsme se z

jižních pouští ocitli zpátky doma v Liscannoru.

Dvojnásob mne tìšilo, že se k mému návrhu na

návrat domù pøipojili i nìkteøí další, zvláštì pak

Erlanth. Ne že by mne bohatství té zemì nelákalo,

ale draky nemám rád. I když je mùj rod má v erbu.

Záporný vztah k manuální práci (tak charakteristický

pro všechny kouzelníky) mi velel vždy trochu

opovrhovat váleèníky a jim podobnými. Také jsem

vždy chodil po cestách nejmenšího odporu a tak

jsem mìl radost, že rozhodnutí stálo na stejné stranì,

kde já, aniž bych tím proti sebì kohokoli popudil.

Dosici úspìchu za cenu toho, že bych se stal

neoblíbeným, by chutnalo jako ten písek, který jsme

na jihu okusili.

První ovoce aneb Vùdce je taky jen èlovìk (elf)

Za jednu z nejmocnìjších postav ve

svém okolí jsem vždy i pøes jeho nedostatky

považoval druida Sarima. Bylo proto pro mne

velkým pøekvapením, když se namísto nìho v

Liscannoru objevil Grim a prohlásil, že vzhledem k

tomu, že je tatík zaneprázdnìn, vyráží s námi on.

Zcela jsem nechápal dùvody, proè s námi nešel

starý druid, ale pozdìji mi Rolld nìkteré okolnosti

vysvìtlil. Ve chvíli, kdy jsme vyrazili, jsem byl

nadšen Grimovým mladickým zápalem a umínil

jsem si, že toho hocha uchráním pøed všemi

nebezpeèenstvími. Opravdu jsem za toho kluèinu

cítil velkou zodpovìdnost a byl jsem rád, že jsem

ho pøivedl ve zdraví zpìt domù.

Prvním ovocem mých diplomatických

aktivit ve družinì bylo mé zvolení na post vùdce pøi

hledání korunovaèních klenotù mondragonských.

Zároveò jsem však nesmìl usnout na vavøínech a

byl jsem si vìdom, že jako vùdce jsem mnohem

zranitelnìjší, všem na oèích. Není lehké se zavdìèit

všem a èlovìk musí mít cit pro udržování dobré

nálady družiny, potažmo zvyšování své oblíbenosti.

Jak je snadné nadìlat si skryté nepøátele ukvapeným

rozhodnutím!

Úspìch aneb Trochu mnoho štìstí najednou

Díky svým znalostem architektury

osmého století a zkušenostem, naèerpaným z

pøíruèky Chrámy a jejich tajné chodby, se mi

podaøilo objevit vchod do hrobky a z ní pak další do

studnice moudrosti. Tam se mi sice hodnì potily

ruce a èelo, ale všechno klapalo s neuvìøitelnou

pøízní osudu. Až do chvíle, kdy Rolld pøišel na ten

neš�astný nápad vytáhnout na svìtlo starý spor a

chtít vidìt vraha pana Pitky. Neopomìl ho také

ukázat Páinovi. Pozdìji toho, myslím, litoval, ale

Herbertovy dny byly v tu chvíli seèteny. Pøes

nadlidské (však jsem taky elf!) pøesvìdèovací úsilí,

které jsem vyvinul, byl trpaslík pevnì rozhodnut

elfa zabít pøi první pøíležitosti a tak se mi nakonec

podaøilo pøesvìdèit Rollda, aby za patøièný obnos

uspokojil trpaslíkovu touhu po pomstì. Stalo se

však, jak jsem se obával, a Rolld neuspìl.

Zapøísahal jsem tedy trpaslíka, s nímž jsem mezitím
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uzavøel pevné spojenectví, aby Herberta ušetøil. Ne

že bych mìl toho elfa nìjak zvláš� v lásce, ale trest

smrti mi pro nìj pøipadal pøíliš krutý. Pozdìji jsem

ho tedy zpravil o tom, že život elfa je mnohdy

závislý na tom, kolik má nepøátel a že ten jeho by

mohl i pøes nejlepší snahu nìkterých lidí (Rolld mohl

kvùli nìmu <a kvùli penìzùm, ovšem> klidnì i

umøít) zhasnout. A� se tedy snaží napravit své

døívìjší chyby. Doufám, že pochopil mé varování

správnì. Jestli bude chystat nìco proti trpaslíkovi,

uškvaøím ho. Beztak už teï pro nìj dìlám pøíliš,

když ho varuji pøed útokem Páina, se kterým jsem

uzavøel pøátelství. Nota bene, Páin je v právu. Budiž

Herbertovi samo nebe milostivo!

Po návratu do Liscannoru jsem mìl

spoustu èasu k úvahám o svém neúspìšném pokusu

vytìžit z poslední výpravy pro svou osobu nìjaký

finanèní zisk a úvahám o mocném spojenectví

váleèníka, chodce a kouzelníka. Nesmírné potìšení

mi také pùsobil fakt, že od návštìvy studnice

moudrostí se mùžu smìle mìøit s tìmi nejlepšími

kouzelníky své tøídy. Tyto skuteènosti zpùsobily, že

jsem pustil starosti z hlavy a smíøil se s tím, že

Herbertovi již není pomoci. Ten však vzal má

varování pøekvapivì k srdci a prohlásil, že se

následující výpravy nezúèastní. To jsem sice

neèekal, ale alespoò Páinova hlava vychladne. Suma

sumárum, vyhlídky pro další výpravu byly více než

nadìjné.

Zlý sen aneb Sbohem, Gruniel

O výpravì do zemì Karvel toho mnoho

nenapíši, vždy� každá zmínka o té zemi ve mì

vyvolává èerné vzpomínky, které nedokázaly

vyhladit ani dva mìsíce zdravotní dovolené, strávené

na radu lékaøe v domku na mallikornském pobøeží,

kde mi huèení pøíboje, tøíštícího se o útesy dalo

pøipomenout rodný Quonsett a zaplašilo myšlenky

na poradostinové dny roku 1032 v Karvelu. Pøesto,

celá záležitost zaèala tak krásnì a nevinnì...

Oslavy králových padesátin pamatuje

snad každý. Veselí a bujará nálada vládly celým

Nurnem a Liscannorští mìli tu èest být pøítomni

oslavám pøímo na královském sídle. Tam jsem,

uprostøed hodovního veselí, podbarvenému

nechutnými opileckými scénami narazil na stvoøení

tak jemné, až se mi zatajil dech. Opustil jsem ji

tehdy, abych se s ní nazítøí sešel opìt, tìsnì pøed

odjezdem. Uèarovala mi a jistì jsem nelitoval penìz,

utracených v hostinci U hroznu. Gruniel

Vodomlatská se mi potom èasto vkrádala do snù,

ještì pøed tím, než se mé noci zmìnily v ošklivou

mùru. Tìšil jsem se proto na setkání s ní a nejednou

jsem se z našeho kupeckého vozu ohlédl zpìt k

jižnímu Gwendarronu. Po svém návratu jsem byl

však psychicky naprosto vyèerpán a na Gruniel

jsem nemìl ani pomyšlení. Když jsem pozdìji

získal zpìt ztracenou stabilitu, bylo poèáteèní

okouzlení to tam. Stali jsme se však pøáteli a

udržujeme velice øídkou korespondenci.

Naše cesta a spoleèné obchodní zájmy

jen stmelily mé pøátelství s trpaslíkem. Zjistil jsem,

že na nìj lze mít urèitý vliv, ale nerad bych toho

chtìl zneužít. Je ve svém hnìvu opravdu strašný (to

okusil i onen kupèík v Karvelu) a domnívám se, že

uzavøené pøátelství by ctil do posledního dechu. Pøi

volbì vùdce mi byl Erlanth vìtším konkurentem,

než jsem se zprvu domníval a v prvním kole voleb

se nerozhodlo. V tu chvíli jsem ale bleskovì

pøehodnotil své šance a shledal je mizivými, vždy�

Erlanth jako nerozhodný vùdce by mohl leckomu

vyhovovat. Proto mne napadla spásná myšlenka

spoleèného vùdcovství, kterou Erlanth ihned pøijal.

To se sice (jak jsem zjistil pozdìji) nelíbilo mnoha

èlenùm družiny, ale já jsem to pokládal za

vynikající øešení, nebo� jsem se domníval, že si

ukousnu vìtší èást rozhodování nad družinou. Jak

bylo dobøe, že jsem zprvu Erlantha podcenil! Poté,

co jsem upadl do stavu, v nìmž jsem nebyl s to nést

odpovìdnost za družinu, dokázal ukoèírovat ten

splašený nurnský dostavník i bez mé úèasti. Bìhem

cesty jsem k nìmu získal opìt poøádný respekt a

zjistil jsem, že je skuteènì nebezpeèným

protivníkem, jakého je lépe držet v pøátelství.

Pozdìji mne napadlo, jak zranitelným a

bezmocným byl jsem v dobách putování Karvelem,

kdy nám za zády cválala Krvavá jízda a v mých

snech se prohánìli jezdci s bílými tváøemi. Tu jsem

musel blahoøeèit tomu, že jsem nikomu v družinì

nezavdal pøíèinu k nepøátelství (aè, jak jsem zjistil

o mnoho pozdìji, ani to nebyla úplnì pravda), ba

naopak mi mnoho spolubojovníkù chtìlo pomoci.

Mnì však naneštìstí pomoci nebylo, nebo� to, s èím

jsem mìl problémy, tkvìlo ve mì a v mém vìdomí.

Poprvé jsem poznal, jak nebezpeèným mùže být

èlovìku to, co nosí ve své hlavì.

Cvíle zahálky aneb Rostu
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Po návratu z dovolené mne èekala

pøíjemná, i když nákladná záležitost: u mistra Anfilla

na nurnské První univerzitì spojených sil ohnì, vody

a vìtru, založeno 1011, jak zní celý název, jsem se

zapsal jako èekatel na vyškolení do stavu

èarodìjného. Definitivnì jsem se tak rozhodl opustit

dráhu, po níž kráèí Erlanth Linfalas, dráhu, pro níž,

jak øekl mistr Anfill "stejnak nemám vlohy".

Mimochodem, tento ústav, který je jedním z (tuším)

ètyø zaøízení této specializace v Nurnu mohu smìle

doporuèit. Nejen že tu vládne velmi pøátelská, takøka

rodinná atmosféra, ale velmi liberální orientace

vedoucího ústavu, mága Saffa, má za následek, že

zde bylo jednak pøed lety zrušeno na jiných školách

povinné ètení myšlenek pøed vstupem do kursu, a

jednak se zde neptají, jakým druhem magie se

frekventant hodlá zabývat. A tak, zatímco Nurnští

vyrazili hledat jakousi zemi, já jsem se uèil nová

kouzla a pochvaloval si, jak to u závìreèných

zkoušek všem natøu. Zaèátkem roku 1033 jsem byl

pøipraven vyrazit za liscannorská humna.

Pøíbìh ten

kdekoho hnìte

dnešní den

jej vyslechnìte

Jak den za dnem

jeli zemí

s Nestorem

a s Vepøi tøemi

Tìch dvou osud

jeden drží

hnìv svùj dosud

tìžko zdrží

Temné plány

v hlavì víøí

jako vrány

netopýøi

Vztek snad pouhý

nemìl snad

jeho touhy

chtìl bych znát

Ctìní právu

už je jisté

nemá hlavu

na svém místì

Poznámky k pamìtem aneb Perlièky

Liscannorské

 Jazykové a zemìpisné poznatky

Veden vzpomínkou na svého strýce,

který mi byl v mládí uèitelem a který, jako jeden z

významných elfích nacionalistù, studoval vliv elfí

literatury na ostatní národy, jsem se i já zaèal

nedlouho po svém nastìhování zajímat o

Gwendarronskou literaturu a slovesnost. V prvé

øadì jsem se zaèal pokoušet o vystopování pùvodu

místních názvù. Zaèal jsem hned doma. Okamžitì

jak jsem slyšel, že název Liscannor vymysleli

zakladatelé osady, poznal jsem, že je to nesmysl.

Jde zøejmì o název mnohem starší, ovšem døíve

pøíslušející údolí, jímž procházela odedávna cesta z

Nurnu. Jde zøejmì o zkomoleninu výrazu ve starém

jazyce lidí. Slovo Liškánora znamenalo lišèí noru a

mohlo se vztahovat jak na útulnou podobu

chránìného údolí, tak na blízký les, kde byla

odedávna hojnost zvìøe.

K pùvodu názvu mìsta Nurn se mi

nepodaøilo zjistit nic bližšího, je z nìj ovšem cítit

silný trpaslièí nádech. Jde patrnì o zkomoleninu

názvu osady, která stávala v místech dnešního

mìsta pøed pøíchodem lidí. Ale trpaslièí vliv na

rozvoj mìsta dnes pøipomínají jen poboøené runami

popsané hrobky na centrálním høitovì.

U urèení pùvodu názvu království

Gwendarronského není žádných pochyb. Je jasnì z

elfštiny. Dokazuje, že zde byli elfové dávno pøed

ostatními. Slovo wendaern znamená dívèí stín. K

tomu se mi podaøilo vyštrachat v nurnské knihovnì

(v bednì se starým papírem) i svitek, pøiøazující tuto

mou domnìnku k málo známé elfí povìsti o dívce,

která tak truchlila po svém muži, zabitém ve válce

se skøety, že se z ní stal pouhý stín a ona odešla z

tohoto svìta. Nikdy mne však pøedtím nenapadlo

spojovat tuto báji s Gwendarronem a myslím, že by

mìl ze mne strýèek radost.

Název sousedního království Gorganu je

opìt zøejmì zkomolenina elfího výrazu. Zde je však

obtížné urèit jeho pùvod. Mohlo by jít o slovo

gorgondo, znamenající snad náhrobní kámen èi

posvátnou sochu èi skálu, anebo gorgwaith, znaèící

"strašný lid", což by potvrzovalo domnìnky o

dávném hojném výskytu krollù na tomto území, z

- 9 -

nichž do dnešních dob zùstaly pouze zbytky v

oblasti Rugornských hor i jinde. Je také možné, že

jméno Gorgan pøevzali lidé od severních barbarù,

což mi vzhledem ke koncovce pøipadá

pravdìpodobné.

Naglin je pùvodem trpaslièí osada. Byl

založen pomìrnì nedávno a o jeho vzniku existují

pøesné zprávy. Pùvodní obyvatelé se bìhem let

smísili s lidmi a od poloviny minulého století je zde

naprostá pøevaha hobitích usedlíkù. Ti do této oblasti

pøišli po rasových pùtkách v zemích na sever od

Gwendarronu a od té doby vtiskli mìstu i širokému

okolí charakteristickou tváø. S ostatními národy

(snad s výjimkou nìkterých prchlivých elfù) se zde

snášejí dobøe a jedinì díky nim Naglin utìšenì

vzrùstá. 

Liscannor

Dnes jsem byl položit kvìtiny u hrobu

Grundygova. Je tomu pøesnì šest let, co zahynul v

chapadlech chobotnice. Pøál bych si, aby zde mohl

být a tìšit se z toho, jak dobré jméno má stále

Quonsett. Jaká škoda, že musí ležet v zemi na místì

tak neutìšeném, jakým je liscannorský høbitov.

Letmým pohledem se lze pøesvìdèit, že od jeho

založení nebyla vydána ani zlatka na jeho údržbu.

Márnice, která je v dezolátním stavu a o niž se již od

dob Balgorrových nikdo nestará, jen podbarvuje

atmosféru, již navozuje na jednom místì poboøený

plot a mnohé neudržované náhrobky. Celek je

smutným dùkazem toho, že starosta s obecní

pokladnou neumí zacházet.

 Kromì zaplivané pastoušky, kterou

hostinský ani pøes svoji nejlepší snahu nestíhá

udržovat v èistotì a kde je vždy minimálnì

polovièka stolièek rozlámaná, kde je vždy napravo

pøed dveømi nazvraceno a nalevo od dveøí chodí

ožralové obèas moèit, vlastnì jen jedinou místní

pamìtihodností (pominu-li zøíceninu vìže) pomníèek

èlovìku, zabitému bleskem na nedalekém rozcestí.

Od radostinové bouøky roku 1030, kdy zde posel

bohù sklátil žebráka, èekajícího na kupce, který by

ho svezl do Nurnu na tradièní Sjezd prosebníkù, se

tomuto místu øíká "Na škvarku".

Liscannornský les je námìtem na celou

knihu. Stovky listù papíru by se daly popsat

vyprávìním o peèlivì udržovaném hvozdu, o tom,

jak všechny stomy šeptají s úctou Sarimovo jméno a

jak se staví do pozoru, když jde druid kolem a ševelí

lístky, snažíce se vlichotit do jeho zvláštní pøíznì.

Dalo by se vyprávìt o dubu, který stojí na malém

palouku obehnaném maliním a který se mùže pyšnit

tím, že dal Sarimovi vzácnou hùl pro cesty širým

krajem a který je tak rád, že právì z jeho žaludù

Rion pøipravuje ten povìstný zálesácký dort. Dalo

by se dlouhé hodiny chodit po hvozdu a bádat nad

tím, jak krátkozrací jsou ti, kdo les pomlouvají.

Vždy� les je tak mocný! A les, to je pøedevším

Sarim. Kdo nemá rád les, neobstojí pøed Sarimem a

radìji se hvozdu vyhne. Jen onehdá mìl druid menší

potíže s babkami, které chodily do lesa sbírat klestí,

sem tam haluz ulomily a prašivku rozkoply. Jak se

však k mému uchu doneslo, vyhnal je Sarim z lesa

takovým zpùsobem, že kromì falešného chrupu na

úprku poztrácely i košíky s chrastím a øvaly hrùzou,

i když byl les už dávno z dohledu. Tuhle informaci

ovšem opravdu nemohu s urèitostí potvrdit, i když

vzhledem k tomu, že liscannorský druid je ve svém

hvozdu mocným pánem, by na tom mohlo být nìco

pravdy.

* Nová pravidla pro boj *

Úprava pravidel a výtažek z nových pravidel

ver.1.5

od obyvatel domu Zelenovršského

Vícenásobné  útoky  se  poèítají  jako  jednoduché. 

Výpad  se  múže   rozdìlit do jednoduchých útokù.

Obrana proti útoku

Do obranáho èísla se zapoèítává  kvalita

zbroje, bonus za obratnost,   štít.

Obrana proti více útokùm

Obránce si urèí,  komu se bude bránit a 

èím. Rozdìlujeme tak obranu   pasivní a aktivní. Co

se do které obrany poèítá, ukazují další øádky.

Aktivní obrana

-obratnost,tedy bonus nebo postih

-kvalita zbroje

-pøípadnì hbitost (u chodce)

-vìci zvyšující obrané èíslo (napø. prsten D'Raguly

atd.)

- hod kostkou

-odeèítá se odtud výpad

Pasivní obrana
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-kvalita zbroje

-vìci zvyšující obrané èíslo (napø. prsten D'Raguly

atd.)

-štít se mùže  zapoèítat buï do aktivní nebo  pasivní,

ale nepoèítá se   dvakrát. Kryt se  mùže rozdìlit do

aktivní i  pasivní obrany,ale nesmí   pøesáhnout

maximální hodnotu.  Tedy pokud je kryt 6,  lze jej

rozdìlit   napøíklad 2 a 4.

Hodnota pasivní obrany se poèítá proti všem

ostatním útokùm. 

Hranièáøovi psi

Hlídací Lovecký Váleèný

k% 1-20 21-34 35-40

Život 1 2 3

Útoè.è. 1+3=4 1+3=4 2+3=4

Obr.è 0+2=2 1+2=3 3+2=5

Odolnost 9 10 11

Velikost B B B

Bojovnost 6 7 8

Zranitel. zvíøe zvíøe zvíøe

Pohybliv 14/šelma 15/šelma 16/šelma

Vytrvalost 13/šelma 14/šelma 15/šelma

Inteligence1 1 1

Kouzelníkovi pøátelé

Koèka Havran Ïáblík

Život. 2 1 3

Magenerg. 6 5 3

Útoè.è. 1+2=3 1+2=3 1+3=4

Obr.è. 3+1=4 5+1=6 7+1=8

Odolnost 18 14 10

Velikost A A A

Zranitel. zvíøe+M+Nzvíøe+M+Nhuman.+N

Pohybliv. 10/šelma 1,18/okøídl.13

Vytrvalost 14/šelma 14/okøídlenec

Inteligence10 12 14

* Žalostná *

Páin z Nórienu

Mé srdce svírá se teï žalem,

slzy se øinou po vousech,

slunce mi už pøestalo svítit,

dech mùj se zmìnil v slabý vzdech

Mrtev je Ušoun, bídné zvíøe,

zahynul Sarim i Ardasan,

však jejich duše záštiplné

vrátily se a zkuly pomsty plán

Bukvoj Draplák žil v Liscannoru,

tváøil se jak dobrák nevinný,

ty dvì iniciály jeho znaèí,

øek bych spíš, Bastard Debilní

A jeho pøítel, Keron zvrhlý,

mìl radìj zùstat mrtvý ležet v prachu,

chtìl, aby se pøed ním všichni lidé

krèili jak pøed bohem v strachu

A ten další elf, jak že se jmenoval?

Nìjak jako Kurwill to znìlo,

za Ardasan vnášel na svìt zlobu,

pøestože to jméno neznámé mu bylo

Tato malá banda bídných slizkých tvorù,

tupá jako stádo hnané do úmoru,

spojila se s duchy, jež zlobnì tu vrèeli,

pro zmìnu, vždy� døíve svíjejíc se kòuèeli

Slaboši tøi chtìli velkými se státi,

aby jejich život nebudil hnusu zdání,

nejlepší je zpùsob pøátele své zabít

s rámusem a pøitom potok krve prolít

Teï na tomto svìtì nenabudu klidu,

pokud tìla jejich budou zemi špinit,

na jejich masu a� si pochutnají vlci

a jejich krev a� naplní potoky

Ty duše zlobou znièené

nech� jsou na vìky prokleté,

proklínám jejich pøíbuzné

a všechny s nimi spojené

A� je rychle stihne kletba má,

pošle je na cestu do neznáma

a bez výèitek svìdomí

tak, jako jednají oni

A� nejhorší smrt stihne je,

stejnì, jako mé pøátele,

i když jim život nevrátí,

snad jiným živým smrt zhatí

Ach, kde jsou pøátelé teï mí,
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snad na nebi èi v podzemí,

kdo ví, kam duše putují,

když smrt je prvnì osloví

Dal bych svùj život, vìøte mi,

aby byli zpìt na zemi,

a pùlku svého života

za jediný den s nimi

Vždy� kdo z násmùže vìènì žít

a smrt od sebe zahnat pryè

a kdo by mohl vùbec chtít

zùstat tu vìènì, neumøít

Však zhynout smrtí strašlivou,

jíž sféry zvrátit nemùžou

a to vše pouhou pøíèinou

té zrùdy s tváøí nevinnou

Mùj život je teï bez ceny,

protože není v mé moci

žádnému ze všech druhù mých

ni vlastní smrtí pomoci

* Dovìtek pro laskavého

ètenáøe *

Tato Lyškánora vznikla v bouølivých

dnech roku 1033, kdy došlo k nechutnému a

sprostému èinu nìkterých jedincù (vesmìs

podvodníkù a utopistických šílencù). Myslím, že je

to i na tìchto stránkách zcela zøetelnì znát a cítit.

Pevnì vìøím, že se situace v brzké dobì uklidní a

život v Liscannoru se vrátí do normálních kolejí. S

uspokojením pozoruji, že horké hlavy už definitivnì

vychladly a zaèaly zcela rozvážnì uvažovat. Proto

vím, že jestli poteèe ještì nìjaká krev, bude to po

právu a zaslouženì. Koneckoncù, nechme se za pár

dní pøekvapit. A zatímco tady pøemítám o jisté

nepøíjemné události, která nás ještì èeká, než bude

špína úplnì smetena ze jména Nurnské družiny,

vedle mne probíhá v plném proudu jeden  z

proslulých dùmistických veèírkù. Ze tmy se ozývají

zdìšené výkøiky a tu a tam èernotu prosvítí rudá

záøe, provázená sprškou nadávek. Posuïte sami:

Co dìláš, ty bastarde?!

Usmažili kouzelníka, usmažili kouzelníka!!!

Co do mì šiješ, ty troubo?!

Dìlej, dìlej, právì spadnul do kyseliny!

Auu! Jako, to mám rád, lidi, co do mì støílej zezadu

a sou to komplicové!

Už sem taky hebnul.

Sem vidìl.

Jau, jako ze mì cáká krev na všechny strany!

Už docákala.

Hele, hele, sem u òákýho vobìšence.

U toho sem byl taky. Je tam moje mrtvola?

Aúú, nech mì ty hlavo debilní hnusná.

Tak, už sem asi po patnáctý mrtvej.

Kerej blbec! Kerej blbec lez na teleport, když sem

tam já!

Tý volé, jako tady je to drsný!

Jé, tý brïo, dej si muj pohled, dej si muj pohled. To

nìco uvidíš!

Hmm, dobrý.

Tuto Lyškánoru pøipravil k vydání Lynhaard z

Rugornu, zvaný Nepodrobitelný, syn Byrthogùv
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