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Nepravidelný liscannorský obèasník pro vnitøní potøebu Nurnské družiny

Jarn 1034                                                                          Liscannor, Nurnská oblast, západní Gwendarron
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* Motto tohoto èísla *

Lynhaard z Rugornu, dìsnì rozèílenej chlap

"... Vždycky hroznì smrdí,

když jsou lidi prdi,

když je nìkdo chytí,

tak jsou navíc v øiti ..."

* Výprava za Sadickovým

pokladem *

Getd z Ruindoru

Další zima uplynula a nurnské

dobrodruhy už zaèínají svrbìt ruce a ostøí meèù.

Po nìjakých dobrodružstvích jako by se zemì

slehla a tak nurnští tráví vìtšinu èasu v hospodì

èi v nevìstinci. Jednoho dne se vìtšina

dobrodruhù opìt schází v hostinci U supího

paøátu. Chybí pouze druid Sarim, který zrovna

doma pálí koøalku z borových šišek. "Vidìli jste

tu loï v pøístavu?" táže se ostatních Corey.

"Takové jsem vidìl na dalekém jihu." Jacob jen

nìco tiše zabruèel, nebo� si vzpomnìl, jak

dopadla jejich poslední návštìva cizí lodi v

nurnském pøístavu, ale ostatní zaèínají diskutovat

o tom, jestli by cizinci nevìedìli o nìjaké práci

a když ne tak alespoò jaké nové zboží bude v

Nurnu k mání. Vtom vchází nìkolik opálených

námoøníkù, sedají si k vedlejšímu stolu a zaèínají

se  spolu bavi t  podivnì  skomolenou

støedozemštinou. Nìkolik dobrodruhù se snaží

poslouchat jejich hovor a když zaslechnou vìtu:

"Slyšelel jsem, že se zase nìkdo vypravil hledat

Sadickùv poklad." všichni vstávají, objednávají

pøekvapeným námoøníkùm pivo a pokoušejí se z

nich vyrazit co nejvíc informací. Dozvídají se, že

Sadickùv poklad má ležet nìkde uprostøed

pouštì v daleké zemi Assuaen, ale oni sami

nevìøí, že by tam nìjaký poklad byl. Pøesto se

obèes najdou dobrodruzi, kteøí se pokoušejí

Sadickùv palác objevit, ale nikomu se to

doposud nepodaøilo.

Erlanth nechává nedopito a spolu s

Herbertem míøí do knihovny. Tam se ve starých

svitcích dozvídá, že kdysi dávno jistý Saddycha

(støed. Sadick) sjednotil lid Assuaenu v jednotný

stát. Zemì mìla dost výhodnou polohu díky níž

celkem snadno odolávala nájezdùm loupeživých

hord ze severu. To byl pomìrnì dùležitý faktor

na cestì k rozvoji. Assuaenští obchodníci se brzo

staly známí po celém okolním svìtì a do

Assuaenu proudilo spoustu bohatství. Saddycha

si vybudoval honosný palác uprostøed zemì a

odtud celý stát øídil. Vládl stotøicet let, ale pak

jeho zemi i jeho osobnì postihla strašlivá
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katastrofa, nelze øíci nakolik zpùsobená

magickými silami. Hrozná bouøe se pøihnala nad

Assuaen a trvala bezmála celý mìsíc. Když

pøešla, byla celá centrální oblast poloostrova, jejíž

souèástí byl i Saddychùv palác pokryta pouští.

Tato pouš� byla témìø neprùchodná, protože na ní

neustále zuøila bouøe a co víc, stále se rozšiøovala.

Rozšiøuje se ostatnì stále, ale nyní už jen

pomalým tempem, a bouøe už pøestaly být

pravidlem což vnuklo nìkolika dobrodruhùm

myšlenku na nález pokladu. Doposud se to však

nikomu nepodaøilo a dnes se má již všeobecnì za

to, že je to všechno jen legenda.

Èlenové nurnské družiny se všeobecnì

schodují na tom, že nìjaké peníze na pøilepšenou

by rozhodnì nemusely škodit, a po nezbytných

pøípravách se na palubì Èerného sokola se

vydávají k jihu.

Na palubì se nacházejí oba zbylí

majitelé lodi Jacob z Rugornu a Sarim z Gorùdie,

dále Rolld z Erinu, kouzelníci Erlanth Linfalas,

Herbert a Jeremiáš, Christla Lísková, Corey Kall,

Lewin, kudùk alchymista Bukvoj Draplák a vùdce

výpravy Èagdan.

Po pøistání v pøístavu Ali-Sabath

zjiš�ují druzi, že se nacházejí v oblasti s úplnì

jiným kulturním vývojem. Stará øeè Asssuaenu

byla už sice vytlaèena støedozemštinou, ale

nìkolik døívìjších obratù se ještì zachovalo a tak

øeè místních lidí není nejsrozumitelnìjší.

Družiníci si razí cestu hustým davem a spoustou

majitelù nejrùznìjších krámkù. "Suvenýry až na

spáteèní cestì." volá Èagdan a nakonec se všem

daøí dojít do klidnìjších míst. Tam míøí druzi do

hotelu a Rolldovy se daøí usmlouvat cenu pokojù

na polovinu. Èagdana však náhle napadá, že by

jim mohl nìkdo ukrást loï a tak jde spát radìji na

ní. Jacob se k nìmu chce nejprve pøidat, ale když

se dozvídá, že v cenì pokoje je i jedno místní

dìvèe, zùstává v hotelu.

Druhý den si dobrodruzi pronajímají

nìkolik velbloudù, ale jelikož Rolld už zapomnìl

na svùj vèerejší úspìch se smlouváním, platí za

nì vydøidušskou sumu. Na odchodu ještì vidí

nadšeného obchodníka, kterak zavírá svùj

krámek a poskakujíc mizí naproti v

obèerstvovacím zaøízení.

Nurnští procházejí nìkolik mil

úrodného kraje, až se zemì stává pustší, veškerý

porost mizí a k veèeru už není nikde vidìt ani

známka života.

"Tak, teï jsme pøesnì ve støedu pouštì

a já to musim vìdìt, anšto sem ten druid." øíká

Sarim drbajíc se na hlavì tøetího dne zrána.  "Já

myslel, že ty se vyznáš jenom v lese, a já už sem

tøi dny nevidìl ani jeden strom." diví se Jacob.

"My druidi se neztratíme nikdy a nikde." dí na to

povýšenì Sarim a se slovy "Z támhletoho kopce

na jihu bude lepší rozhled." odchází k dunì,

zpoza které právì vychází slunce. "Tady je ale

krásnej písek." raduje se Rolld a k údivu

ostatních si naplòuje tornu sypkým pískem. "To

je fajnová ídea vystavit v Liscannoru pískojštì.

Aspoò si bude mòát mój synák na èóm hráci."

kometuje Èagdan, který si myslel, že úèel

podivného Rolldova chování odhalil. "A jak víš,

že budeš mít syna?" diví se zlodìj Jeremiáš.

"Tož mój syn pøejce nebude céra, né." odpovídá

Èagdan a Jeremiáš se sklání pøed jeho logikou.

Vzhledem k tomu, že nikde v dohledu

není vidìt nic než pouš�, je rozhodnuto provést

letecký prùzkum. Oba havrani, Erlanthùv a

Jeremiášùv jsou vysláni prohledat nejbližší

okolí. První se vrací Erlanthùv a sdìluje mu, že

nìkolik mil na sever nalezl známky života,

kostru konì. Posléze se vrací i Jeremiášùv

havran, jenž mìl vìtší štìstí a objevil nìjaké

trosky. K veèeru dobrodruzi pøicházejí ke

zboøeništi stavby, která snad mohla døíve býti

palácem. "Pojïte se tu porozhlédnout, dokud je

svìtlo." radí moudrý Herbert. Dobrodruzi se

pouštìjí do prohledávání nejbližší, jakž takž

stojící stavby, když tu spatøují podivný èerný

oblak. Všichni se okamžitì stahují jen Corey

Kall se snaží zavøít za sebou dveøe a do mysli se

mu nesmyzatelnì zapsala vzpomínka na dvì
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nenávistnì planoucí oèi, které tvarem pøipomínaly

oèi Èagdanovi. Dveøe se mu však podaøilo zavøít

a ihned se kvapnì vzdaluje z dosahu. Zdá se, že

oblak se z budovy hned tak nedostane a tak druzi

zatím pøistupují k prozkoumávání jiných trosek.

Záhy se však stmívá a tak jdou všichni spát.

Všichni kromì kouzelníka Herberta, který si

vyvolává dva svoje dubly.

"Podívejte. Kdo je to?" mne si oèi

Jacob, když vidí Herberta tøikrát. "To jsou moji

bratranci Tonny a Freddy." vymýšlí si Herbert,

"Vystopovali nás až sem." "Hm, zato já tu žádné

stopy nevidím." dí zkušený stopaø Rolld. "A

velbloud taky žádný nepøibyl." "To je nìjaký

divný." mumlá zamyšlený Corey, "A proè vlastnì

nemluví?" "Oba jsou nìmí. My se spolu

domlouváme znakovou øeèí." odpovídá Herbert a

hned zaèíná hýbat rukama jako pøi záchvatu

padousnice, Freddy dìlá totéž. "Øíká, že se doma

mají všichni dobøe." usmívá se elf, který lže až se

mu od huby práší. Náhle Jacob s Lewinem

popadalí Tonnyho a ženou se s ním pryè. Herbert

mu nestaèí jít na pomoc, nebo� køísí Freddyho,

jehož bojeschopnost právì Corey otestoval pìstí.

Tonny je zatím vhozen do domku s èerným

oblakem. "Vy vrazi." jeèí Herbert, který pøibíhá

pozdì, ale ve skuteènosti lituje zbyteènì

vynaložené energie. "Zkouška ohnìm." dí klidnì

Jacob. "Když to pøežije tak bude platným èlenem

družiny." Po chvíli èekání je všem jasné, že

zkoušku ohnìm Tonny asi nepøežil a Bukvoje

napadá, že by mohli vyzkoušet nalezené rachejtle.

Ètyøi rachejtle jsou tedy namíøeny na dveøe, za

nimiž se skrývá oblak, a družiníci se pod vedením

zkušeného alchymisty Bukvoje pøipravují k jejich

odpálení. Jacob rychle otvírá dveøe a mizí z

dosahu, zatímco rachejtle vlétávají dovnitø. Rána,

chvíle napìtí, a to už dobrodruzi vidí, že s

oblakem suti se rozplývá i oblak, proti nìmuž byl

útok namíøen. Bìhem útoku však zmizel Herbert

a vrací se zpìt spolu s dalším dovjníkem. "Vidíte,

Tonny to pøežil." Erlanth zatím naštìstí ostatním

vysvìtlil, že o podobném kouzlu nìco slyšel a

dvojníci si urèitì nebudou dìlat nárok na podíl z

pokladu a tak ostatní uznají, že se Tonny a

Freddy mùžou k nìèemu hodit. "No jo, poøád

lepší než Józlin nebo Naldor." øíká si Jacob a už

neprotestuje.

"Uf.  To je nelidský vedro." otírá si

èelo Corey.  "Mì se ani nezdá." dí Jacob a zaèíná

se klepat.  "Nìjak mi bìhá mráz po zádech." "To

je pøece hrúza." volá Erlanth a metá blesky nad

krollovu hlavu. "No, naštìstí nebyla moc silná."

oddechuje si Jacob, když ho nepøíjemné mrazení

v zádech pøechází.  Po souboji s jedním podivnì

prùsvitným bojovníkem nalézají dobrodruzi

masivní truhlu.

Po nìkolikerém prozkoumání a

uèinìní nejrùznìjších bezpeènostních opatøení na

ochranu pøed pøípadnou pastí je k otevøení

vyslán Freddy.  Ten bez problémù otvírá truhlu

a vytahuje z ní nádherný støíbrný meè s

vykovaným názvem Celebring a starý zaprášený

svitek.  "Sezam or igni dor." ète Erlanth, "To

vypadá na otvírací formuli." "Tož ideme hledát

ty dvére, co se s tim otevírajó." velí vùdce

Èagdan.

Po nìkolika dalších potyèkách s

nejrùznìjšími živými i mrtvými, respektive

nemrtvými obyvateli ruin pøichází družina do

velké místnosti plné netopýrù. Konkrétnì jich

Herbert napoèítal mnoho. Sarim však mocnì

soustøedí vùli a netopýøi kvapnì místnost

opuštìjí. Nìkolik dobrodruhù však jeví známky

mírného zmatení a chvíli trvá, než Lewin

pøestane koktat. V místnosti je však jedna

zajímavá vìc a to schodištì vewdoucí do

podzemí. Druzi sestupují a dostávají se k

masivním dveøím, na nichž je nápis volnì

pøeložitelný jako: "Jsi-li pøítel heslo znáš do nitra

se podíváš." Erlanth ète nalezený svitek a dveøe

se za znaèného vrzání svìdèícím o jejich nepøíliš

èasté používanosti otvírají. Nurnští vstupují do

podzemí, kde nejprve likvidují kolonii øasnatek

a posléze se setkávají s dalšími prùsvitnými

bojovníky, kteøí však nemají pøíliš nadìjné
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vyhlídky na úspìch. Kouzelník Herbert posílá

zatím Freddyho na prùzkum dalších èástí

podzemí, ale tomu se daøí pouze vyplašit nìkolik

mumií. "Mùmie. Tak na to bychom se mìli radìji

vyspat." radí Rolld a tak se družina zatlouká v

jedné z místností a všichni klidnì odpoèívají, jen

hlídající Èagdan slyší v noci škrábání na

zabednìné dveøe. "V noci se sem ty mùmie

dobejváli." oznamuje ráno vstávajícím druhùm.

"Mìli bysme je vyrubát abysme si odekryli záda."

Jak øekl, tak se i stalo, druzi vyráží do míst, kde

tuší mumie pøipravujíc se na boj s nimi.  Jacob si

pro jistotu zavazuje oèi šátkem a øídí se podle

svého šestého smyslu.  To ho však na chvíli zdrží

a tak první nápor nestvùr vykrývá pouze Rolld

podporován Erlanthem, protože ostatní družiníci

jsou ochromeni hrùzným pohledem na mumie.

Krollí bojovník se ale rychle dere kupøedu a støídá

tìžce zranìného Rollda.  Na pomoc mu pøichází

ještì Freddy a tím je osud poslední mumie

zpeèetìn.  Na poslední chvíli umírá dubl Tonny,

který obìtavì kryl ostatní pøed ponìkud

nervózním pøízrakem, ale ostatní ho nijak nelitují,

vìdí, že Herbert si stejnì èasem udìlá nového.

To už dobrodruzi vtrhávají do

prostorné místnosti, v jejímž vzdálenìjším rohu

spatøují velkou truhlu. Neni tu však sama a tak

radosti z pokladu pøedchází ještì bitka s

prùsvitnými strážci, ale nurnští už cítí blízkost

zlata a jejich zbranì už témìø sami vyhledávají

citlivá místa v nehmotných tìlech soupeøù. Ti se

nakonec rozplývají a  nechávají truhlu

dobrodruhùm napospas.  Ti ji hned otvírají naèež

je oslepí lesk zlata. Rolld ho ihned zaèíná

vyndavat, když tu ho nìco kouše do prstu.  "Au."

diví se hranièáø, ale nelení, bere si rukavice a

pokraèuje ve své práci. Sarim zatím opìt

soustøedí svou vùli a po chvíli druzi vidí malého

hádeèka, který se snaží uniknout z truhly. To se

mu daøí, ale v další cestì mu zabraòuje Jacobova

velká bota.

Po nìkolika hodinách konèí nurnští s

poèítáním penìz a žehnají Sadickovì spoøivosti.

Potom nakládají zlato na velbloudy a putují pryè

z pouš�ì. Pouštní bouøe se v ten èas rozhodli

øádit v jiné oblasti a tak mají dobrodruzi

relativnì klidnou cestu. Po pøíjetdu do

obývaných krajin maskují poklad dekami díky

èemuž se jim podaøí nenápadnì ho naložit na

loï. Pak již staèí jen vrátit velbloudy a vyplout

k severu. Plavba probíhá klidnì a vane pøíznivý

vítr, takže se brzo na obzoru objevují bøehy

Gwendarronské. Družiníci jsou spokojeni a

radostnì vybíhají na bøeh.Mají proè, vždy� jak je

to dlouho, co se z výpravy vrátili všichni kdož

vyjeli.

* Pochod Nórienských

trpaslíkù *

zapsal Páin z Nórienu

Dostal docela

dobøe do tìla,

hlava støapatá

pìknì letìla

Hezky zvesela

paže rubala,

poslední rána

už nebolela

Krev, krev, krev

a nic víc

Krev, krev, krev

a zápal plic

Sekera malá

kolem letìla,

trefila skøeta,

je z nìj mrtvola

Hlavu rozsekla,
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kosti zlámala,

nezbylo tìlo,

všechno znièila

Krev, krev, krev

a nic víc

Krev, krev, krev

a zápal plic

* Mým liscannoøanùm *

Prohlášení Lynhaarda z Rugornu, ètvrtého

starosty Liscannorského, pro Páina Nórienského,

spolek liscannorských vdov a jejich potomky

Vážení spoluobèané!

Politováníhodné události poslední

doby, související se smrtí druhù z nejváženìjších,

pøedevším tøetího starosty Liscannoru, mì nutí,

abych i já sám zcela pøehodnotil své pøístupy k

nìkterým vìcem. Na posledním zasedání

proøídlého obèanstva jsem byl zvolen ètvrtým

liscannorským starostou, i když vím, že tento post

by jistì  zaslouženìji  náležel Pá inovi

Nórienskému, jehož odvaha a zásluhy o rozkvìt

Nurnské družiny jsou v souèasnosti nezmìrné.

Osud však rozhodl jinak a já, jako obyèejný

prostý kroll, bych musel být hodnì hloupý nebo

neskonale hrdý, abych odmítl štìstí, jenž mi

spadlo znenadání do klína. Má radost však není

úplná, a ani nemùže být, když vím, že v èase, kdy

jsem se línì válel v Liscannoru, ostatní prolili

krev a položili životy. Vzhledem k tomu, že na

mne padlo sladké bøímì starostovského úøadu,

rozhodl jsem se vypsati na tìchto øádcích vše, co

bych chtìl uèiniti nebo zakázati.

1) Jak je známo z minulosti, mùj zesnulý

synovec Jacob a posléze obèas i já, jsme èasto

bojovali za postavení prvního liscannorského

vykøièeného domu, podobnì jak je tomu i v

obcích jiných (napø. Èervená sedma, Èervenej

jazyk, Na borovém loži, U skøetí krasavice

apod.) To bylo tenkrát. Teï, po svém zvolení,

však nahlížím na vìci zcela jinak, je to dáno

jistojistì tím, že jsem spolu se svým postem

získal i jiný úhel pohledu, jenž mi byl do té doby

zcela cizí. Proto prohlašuji, že hampejz, a to i

díky úctì, kterou jsem choval a stále ještì

chovám k památce Rollda Erinského, se v

Liscannoru po dobu mého úøadování rozhodnì

stavìt nebude.

2) Vzhledem k tomu, že se oèekává

bouølivý pøíchod nových družiníkù a tedy i

potencionálních pøistìhovalcù do Liscannoru a

díky tomu, že mne historie neblaze pouèila, bude

status obèana pro nováèky udìlován jen velmi

zøídka a po peèlivé rozvaze. Rozhodnì v

Liscannoru budou bydlet jenom lidé, kteøí

družinu, její tradici a  historii ctí a pøispívají k

jejímu rozkvìtu. Nactiutrhaèi, lháøi a pomlouvaèi

budou zcela cílenì z obce vyštváni. Tím mám na

mysli, že v zásadì souhlasím a ztotožòuji se s

prohlášením tøetího starosty liscannorského z

minulého vydání Lyškánory.

3) Vždy jsem byl odpùrcem stavby

radnice. Pøišlo mi, že naše obec není tak veliká,

abychom se zrovna museli pyšnit honosnými

stavbami. Bohatì postaèí, když budeme udržovat

høbitov v èistotì, abychom vzdali hold tam

pochovaným, a najmuli hrobníka. Žel bohùm,

radnice stát bude, protože Grétta Erinská se

rozhodla ji postavit. Nevím k èemu jí bude

dobrá, ale je to její vlastní vìc, když na to má.

Koneckoncù ji nechává stavìt na soukromém

pozemku, takže proti tomu nelze ani nic namítat.

Prostì vznikne další mrtvá stavba. Já jsem stejnì

pevnì rozhodnut, jakožto tvor líný, že budu

úøadovat pìknì doma v teple rodinného krbu.

Tím pádem umírá také Rolldova myšlenka na

úøední hodiny, nebo� úøední hodiny jsou
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byrokratická blbost. Správný starosta úøaduje

dvacet ètyøi hodin dennì.

4) Kousek za Liscannorem jsem spolu s

Páinem Nórienským, v souèasnosti nejslavnìjším

mužem Nurnské družiny, nechal vystavìt

mramorový pomník na památku Rollda z Erinu,

Llandaffa z Quonsettu a Erlantha Linfalase, kteøí

byli podloudnì zavraždìni tlupou ubožákù, aby

navždy pøipomínal pocestným køivdu, která na

nich byla spáchána. Rád bych, aby se na mrtvé

liscannoøany, i jiné, než ty, jimž je tento pomník

vìnován, nikdy nezapomínalo.

5) Pokládám si za prioritní cíl znovu vrátit

život v Liscannoru do normálních kolejí a nechat

jej peèlivì zmapovat. S tím souvisejí i jistá

pravidla pro prodej pozemkù a katastrace

pøilehlého území.

6) Všechny obce a samoty, spadající do

l i s c a n n o r s k é  o b l a s t i ,  k t e r é  n e m a j í

gwendarronskými zákony oprávnìní na

starostenský ú øad, mají za povinnost

zaknihovávat na mém úøadì jakékoli stavební

zmìny a pøistìhovalecká pøihlášení. Jako starosta

je budu tvrdì vyžadovat, zejména pokud se jedná

o Samotu, kde žila Rion Gorùdyjská. Plány

Samoty, jak známo, nikdy neexistovaly, a tak

docházelo k rùzným machinacím a spekulacím z

øad jejího obyvatelstva.

7) Jsem zapøisáhlým nepøítelem tzv.

mrtvých staveb. Je známo, že pøitahují všelijakou

chamraï a lúzu, která se nejprve dovnitø  tzv.

nabourá, pøièemž nièí, na co pøijde a navíc z

takového doupìte pøede své èerné (popø. i rudé)

sítì rozkladu a zániku. Jedná se o jev spoleèensky

velmi nebezpeèný a je tøeba ej mýtit už od

okamžiku, kdy se samozplodí. Proto vìzte, že

žádná stavba v obci nebude chátrat ani o den déle,

než øíká zákon.

* Pøíbìh z Bažiny *

Krochta Moskyt z Bažiny

Dnes jsem dorazil do mìsta Nurn v

království Gwendarron. Jsem celý utrmácený po

namáhavé cestì. Jsem mokrý, zablácený a  

nìkolik dní jsem se již nemyl. Páchnu. Mùj kùò

z ušlechtilého chovu toho má také již dost. Jeho

høíva je zcuchaná, je pohublý   a potøeboval by

pøekovat. Venku je nevlídno a lezavo.

Potøeboval bych domov a hodnou ženu, která by

se o mì postarala, podala mi pohár svaøeného

vína, upekla mi kus masa a byla by mi oporou.

Ale já nemám nic. Nemám domov, který jsem

dávno   ztratil, nemám pøátele, nìkteøí zemøeli,

jiní mì zradili, jiné   jsem zradil já, nemám již

svoji milovanou ženu, nemám ani naše   dítì,

mám jen toho konì a pytel zlata. Ovšem, pytel

zlata. Na ten bych málem zapomìl. Je plný,

naplnìný k prasknutí. Tu a tam z nìj i nìco

vypadne. Tak je plný. Mùj kùò se pod ním

poøádnì prohýbá. A je mi nanic. K èemu je mi

zlato, bez ženy, bez pøátel a bez domova? Již

nìkolik let jsem jen štvanec. Štvanec s pytlem

zlata. Ale možná se to již brzy zmìní. Možná. A

tøeba   taky ne. Uvidím...

V Nurnu jsem vstoupil do prvního

lepšího hostince, který   jsem spatøil. Jmenoval

se U lišky. Nebudu pøeci nocovat a jíst v

nìjakém brlohu. Mám pøeci pytel zlata, na to

nesmím zapomenout! Poruèil jsem si veèeøi a

nocleh. Vše bylo v poøádku, ale nìco mi pøeci

jen nešlo do hlavy. A pak mi to došlo. Ten

hostinský vypadal divnì. Míra byla správná, ale

to pivo pøede mì postavil, jako bych ho vùbec

nezajímal. A já jsem pøeci byl host. Ten chlap

mì zaèal zajímat. Když mi po pomocníkovi

poslal peèeni, rozhodl jsem se, že si s ním

promluvím. Možná, že ho nìco trápí. A tøeba
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taky ne. Tøeba je to jenom obyèejný nabruèený

hostinský. A možná, že jsem já sám cítil potøebu

se nìkomu svìøit. Možná. Já sám nevím. Kývnul

jsem tedy na toho muže. Pøišel ke mì a zeptal se

jestli jsem  spokojen. Odpovìdìl jsem, že ano a

nabídl mu židli. Chvíli se vymlouval, že má

mnoho práce, ale nakonec si pøisedl. A stále se

díval jinam. Dalo mi to práci, nežli jsem ho

pøimìl k hovoru, ale nakonec se rozpovídal.

Svìøil se mi, že mu nedávno zemøel jeho ze� a

jeho dcera se tak stala vdovou i se dvìma malými

syny. Penìz má prý dost, ale jeho vnouèata, na

která byl tak pyšný, budou vyrùstat bez otce.

Pokýval jsem hlavou a zdvoøile mu vyjádøil svoji

lítost. Abych pravdu øekl, udìlal jsem to jen ze

slušnosti. Bylo mi to úplnì jedno. Lidského

neštìstí je všude kolem dost a dost a smrt je bìžná

záležitost. Smrt si nevybírá. Tu sáhne na tu stranu

a tu zas na druhou. Bere všude. Dobráky i

zloduchy, chudáky i boháèe. Øádí na bojištích, ve

mìstech zasažených morem, na zemi i na moøi. Je

spravedlivá a dìlá svoji práci øádnì. Sedìl jsem

dál na židli, popíjel pivo, pøikusoval peèeni a

èekal, že ten hostinský odejde. Ale on nešel, stále

tam sedìl, žmoulal utìrku a já najednou cítil, že je

to on, který si chce nyní povídat. Mìl jsem pro

nìj pochopení, zaèal jsem mu naslouchat a

pokyvovat hlavou. Øíkal, že jeho dcera se

provdala za jakéhosi dobrodruha do nedaleké

vesnice. Byl bohatý a ke své ženì se choval

øádnì. Ale byl to dobrodruh, který si na živobytí

vydìlával vìtšinou v dalekých krajích a tak se

stalo, že se jednoho dne nevrátil domù. Prý

zahynul nahoøe v Mondragonu. Padlo jich tam

prý více a ta vesnice je nyní vylidnìná. A jak   tak

povídal a povídal zaèal mi vypoèítávat, kdo

všechno tam zbyl. A pak to pøišlo. Prý tam žije i

nìjaký Getd z Ruindoru. Pøestal jsem usrkávat

své tøetí pivo a málem spadnul ze židle. Getd!

Getd z Ruindoru! To jméno jsem už slyšel! Ano,

to je ten chlap z toho zatracenýho turnaje v zemi

na jejíž jméno si už ani nevzpomínám (pravda,

znám jednoho èlovìka, kteréhé bych se na to

mohl zeptat, ale spíše bych mu místo nìjakého

ptaní asi plivnul do oblièeje). Tak Getd, který se

mì udìlal štvance! Spolu se svým kumpánem

Snagrothem mì nedali ani na chvíli pokoj. Štvali

mì všude. Musel jsem kvùli nim i prodat statek,

který jsem vyhrál v té soutìži. A pak se nìkolik

let vláèet s tím proklatým pytlem zlata po

všelijakých konèinách, tøást se aby mi ho nìkdo

neukrad, v noci jsem se probouzel a hmatal po

tom pytli, jestli tam ještì poøád je. Pytel zlata! Je

mi z nìj už na zvracení, ale ve skrytu duše poøád

vìøím, že mi pomùže k lepšímu životu.

Hostinského jsem úplnì pøestal vnímat. Sedìl

tam a tlachal furt dokola jedno a to samé. Chtìlo

se mi vstát a zaèít na nìj øvát, že ne on, ale já

jsem chudák, který o všechno pøišel a nemá nic,

jenom ten pytel. Místo toho jsem však vstal,

poprosil ho o klíè k pokoji a nìjaký pergamen.

Nechal jsem ho tam sedìt a šel jsem psát tenhle

zápis pøi svitu svíce...

Narodil jsem se 3.7.1002 ve

Wallimoru v malé vesnici. Matku jsem ani

nepoznal, zemøela dva dny po porodu. Otce to

velmi trápilo a ještì než jsem umìl chodit, mì

vzal a spolu s mojí starší sestrou jsme se

odstìhovali do jiné vesnice. Ta vesnice se

jmenovala Šupinov a žili zde samí rybáøi.

Nalézala se u Bal-tarošského jezera v

Karkeských mokøinách. Brzy se ze mì stal

nejvìtší dareba ve vesnici. Spoleènì s ostatními

kluky jsem vybíral rybáøùm sítì, kradl v sadech

ovoce a tropil spoustu skopièin. Otec se nauèil

rybaøit a musel se poøádnì ohánìt, aby nás

uživil. Nemìl na nás mnoho èasu, ale snažil se,

aby z nás nìco bylo. Bylo to š�astné dìtství.

Postupnì jsem vyrostl a dospìl. Zamiloval jsem

se dívky z vedlejšího domu. Jmenovala se

Nirnien a byla krásná. Naneštìstí si mì její otec

pamatoval, jak jsem mu chodil na hrušky a kradl

ryby ze sítì a nemìl mì rád. I když byl chudý

jako naše rodina. S Nirnien jsem se musel stýkat

tajnì a v duchu jsem pøemýšlel, jak to zaonaèit s

jejím otcem. Ten mizera byl neoblomný. Ty
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hrušky mu asi pìknì ležely v žaludku! Pomohla

mi až š�astná náhoda. Bylo to v létì roku 1020.

Tenkrát panovalo ve Wallimoru úmorné vedro,

jezero bylo u bøehu plné bahna a i bažiny zaèaly

vysychat. Ryby se stáhly hloubìji do jezera nebo

lekly a nebyly k jídlu. A pak se ke všemu ještì

objevila hejna hmyzu. Byli to moskyti a zamoøili

celou vesnici. Štípali a kousali, otravovali

každého a jedno malé dítì dokonce pobodali tak,

že opuchlo a zadusilo se. Nikdo si s nimi nevìdìl

rady. Pak zaèalo pršet, ryby se opìt vrátily, ale

moskyti zùstali. Ale mì nìco napadlo. Pøi jedné

tajné procházce s Nirnien jsme v lese narazili na

louku, kde nás nìco zarazilo. Ticho. Naprosté

ticho. Již jsme si pomalu zaèali všichni zvykat na

neustálý bzukot moskytù. A tady bylo najednou

ticho. Žádní moskyti, ale ticho. Ta louka zùstala

naším tajemstvím s Nirnien. Zajímalo mì proè

zde nejsou žádní moskyti. A pak mì to napadlo.

V okolí louky totiž rostla jedna bylina, kterou

nìkteøí nazývali Prdivka moèálová a jiní

Okružnice purpurová. Natrhal jsem jí nìkolik

kusù a dal si je doma k posteli. A svìte div se!

Ráno jsem nemìl ani jeden štípanec! Ten den se

v místním hostinci sešla vybraná spoleènost

nejváženìjších obèanù a všichni se radili, co poèít

s hejny moskytù. Já tam byl také. V koutì, nebo�

mì ještì nepovažovali za dospìlého. Radili se,

radili, ale na nic nemohli pøijít a já posilnìn

nìkolika loky koøalky jsem náhle vyskoèil a zaèal

volat, že vím, jak na moskyty. Smál jsem se a

køièel, že je to  tak jednoduché a prosté, ale oni

mi nevìøili. Ale já stále otravoval a køièel, že vím

jak na to. Nakonec mávli rukama a øekli mi a� si

tedy dìlám, jak uznám za vhodné. A otec Nirnien

si pro sebe zamumlal, že jestli to dokážu dá mi

svoji dceru za ženu. Celý jsem se zpotil radostí.

Hned ten veèer jsem utíkal na louku natrhat tu

fialovou kytku. Natrhal jsem jí nìkolik nùší a

zaèal ji v noci rozhazovat po vesnici. Ruce se mi

pøitom tøásly, nebo� jsem vìdìl, že v sázce je

Nirnien. A pak jsem jenom èekal a poslouchal. A

ráno již nikde žádní moskyti skuteènì nebyli.

Vùbec nikde. Bylo ticho a ti oteklí lidé mi zaèali

dìkovat. Tak vznikla má pøezdívka Moskyt. Nic

již nebránilo naší svatbì s Nirnien. Postavil jsem

pro nás vlastní dùm a po nìkolika mìsících se

nám narodila dcerka. Dostala jméno Largias.

Bylo to nejkrásnìjší období mého života. A

všechno to mìlo skonèit tak brzy...

Roku 1023 jsem vyplul za rybami až

na druhý konec jezera Bal-taroch. A domù se

vrátil až za nìkolik dnù. Proè sem se jen vracel?

Celá vesnice Šupinov byla vypálená a mezi

troskami leželi její obyvatelé. Našel jsem tam i

svoji ženu a malou dcerku. Byly mrtvé. Nejprve

jsem chtìl ukonèit svùj život v jezeøe, ale pak

jsem pøísahal pomstu, pøi níž mi tuhla krev v

žilách. Obì jsem pohøbil a ještì ten veèer jsem

odjel pryè. V první hospodì jsem se opil a pil

jsem, tak dlouho dokud mi nedošly peníze. Pak

jsem se nìkolik let potuloval po kraji a hledal

vrahy. Nenašel jsem však nic a nikoho. Èasem

jsem   zaslechl, že naši vesnici vypálili piráti,

kteøí tou dobou øádili v Karkeských mokøinách

a že oni sami pak byli   pozabíjeni jakousi tlupou

žoldnéøù. Ještì jednou jsem se vydal do

Karkeských mokøin navšívit hrob mých blízkých

a pak jsem definitivnì opustil Wallimor.

Chtìl jsem zapomenout a proto jsem

vstoupil v Mallikornu do kouzelnické školy a

nauèil se nìkolik zaklínadel. A pak se ve mì

probudila dobrodružná povaha. Chtìl jsem opìt

docílit úspìchu, aby mi lidé závidìli a obdivovali

mé umìní. Jako  tenkrát s tìmi moskyty.

Doslechl jsem se o turnaji, kterého se mohou

zúèastnit pouze zaèínající dobrodruzi. Pøijel jsem

na místo srazu a hned se dal dohromady s

nìkolika kumpány. Spoleènì jsme na druhý den

vyrazili do královské obory, kde jsme mìli

sehnat deset klíèù a s nimi pak otevøít jakési

dveøe a za nimi sebrat dùležitou vìc, dùkaz.

Soupeøilo s námi ještì nìkolik jiných skupin.

Dùležitá vìc byla, že jsme nesmìli mít žádné

zbranì. Nìkolik hodin jsme se lopotili shánìním

klíèù ve veliké zahradì. Pochopitelnì nám všem
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šlo o výhru, a tak jsme podvádìli, jak se dalo. Z

kamenù a klackù jsme si vyrobili náhražky zbraní

a netrvalo dlouho a dostali jsme se do konfliktu s

ostatními skupinami. Podvádìli všichni a nebylo

tedy divu, že jsme zakrátko zbyli jen dva. Naštìstí

jsme staèili sehnat všechny klíèe. Dorazili jsme

na urèené místo na bøehu malé nádržky. A v tom

byl ten vtip. Èekal tam na nás chlap. Dal nám

napít nìèeho odporného a rázem jsme byli velcí

jako malé myši. Mohli jsme si vybrat zbranì,

ovšemže úmìrné k naší velikosti a pak jsme se

pøepravili na malý ostrùvek. Ten hlupák, který šel

se mnou však nedával pozor a spadl pøi

vystupování do vody. Pitomec. Pøedtím si na své

zmenšené tìlo navlékl železnou zbroj. Pitomec.

Zahuèel do vody a již se nevynoøil. Pitomec. Zbyl

jsem sám a mìl všechny klíèe. Rozhlédl jsem se

a spatøil díru do skály. Ve skuteènosti to byl

docela obyèejný šutr, ale v mém stavu se mi jevil

jako skála. A náhle jsem uslyšel hlasy. A z té díry

vyšly nìjaké cizí postavy. Vlekli mrtvé tìlo

nìjakého chlapa. Mluvili o tom, že ho zabil

mravenec. Chtìlo se mi zaèít smát a køièet na nì,

že jsou hlupáci, že mravenec èlovìka pøece

nemùže zabít, ale vèas jsem si uvìdomil, že

mròavého èlovìka ano. A pak si mì všimli. Tasili

zbranì a ptali se, kde jsem se tu vzal. Odpovìdìl

jsem, že tak jako oni. Chvíli se na sebe dívali a

pak mi øekli, abych se k nim pøidal, že pøišli o

druha a že bych ho mohl nahradit. Nabídli mi

pøátelství. Zahøálo mì to u srdce, ale jen na chvíli.

To náhlé teplo ve mì pøerušila touha zvítìzit za

každou cenu. Vyhrát a všem ukázat. A oni mi k

tomu dopomohou! Kývl jsem a pøidal se k nim.

Ze všech skupin právì oni nejrychleji sebrali

klíèe a dorazili sem první. Urèitì také podvádìli,

vždy� my také, ale to bylo jedno. V kapse jsem

pevnì sevøel deset klíèù. Oni jich mají také deset.

Kdybych získal jen jeden jejich, oni se nikam

nedostanou, ale já ano. A náhle jeden z nich øekl,

že si musí rozdìlit vìci po tom mrtvém. V duchu

jsem zajásal už vím, jak dostat ten klíè. Pùvodnì

jich bylo pìt. Nevypadali na to, že by se znali

dlouho. Urèitì si navzájem nevìøili. Deset klíèù.

Každý musel mít dva. I ten mrtvý u sebe dva

musí mít. Vykøikl jsem, že jim pomohu a pak

rychle vrazil ruku tomu mrtvému do kapsy. Byly

tam. Oba dva. Sevøel jsem je v hrsti a udìlal

zklamaný oblièej a øekl jim, že má jenom

kapesník. S odporem jsem se otøásl a dìlal, že si

utírám nudle toho mrtvého do rukávu. A pøitom

jsem oba klíèe pustil k sobì do kapsy. Už se

zdálo, že se mi to povede, ale jeden z nich,

ostatní mu øíkali Snagrothe na mì zaèal køièet, a�

okamžitì ty klíèe vrátím. Lhal jsem a zapíral, že

nic nemám, ale ten chlap na mì vytáhl meè a

ostatní se k nìmu pøidali. Chvíli jsem váhal,

nejprve jsem toho chlapa chtìl zabít. Ale pak mi

ho najednou pøišlo líto. Stál tam a tøásl se vzteky

a mìl pravdu. Já ten klíè skuteènì ukradl. Byl

jejich mrtvého druha a já jim ho sebral. S

nejvìtší pravdìpodobností bych ho usmažil na

uhel, ale jeho kumpáni by mì dostali. Chvíli

jsem váhal a pak jim ty klíèe dal. Ti tøi,

jmenovali Getd, Bregyl a Durimir se zatváøili

spokojenì, ale ten mizera Snagroth po mì

najednou chtìl i mé klíèe. Úplnì jsem se otøásl

vzteky a znovu jsem mu chtìl ukázat, co jsem se

nauèil v kouzelnické škole. Ale zvítìzila ve mì

prozíravost. Dal jsem jim i mé klíèe. Však se

ještì uvidí. A budoucnost mi dala za pravdu.

Poté co mi sebrali klíèe se o mì

pøestali starat a všichni   jsme vešli dovnitø.

Snagrthovy a Bregylovy šípy si prorazily cestu

dále pøes rùzný hmyz. Netrvalo dlouho a narazili

jsme na vážnou pøekážku. Pøes chodbu, kterou

jsme nutnì museli dále byla proláklina plná

vody. A v té vodì byl rak. Docela obyèejný rak.

Jenomže mi byli malí. Zoufale malí. Stáli jsme

tam docela bezradnì. Ti dva støelci o raka marnì

lámali šípy a nikdo nevìdìl, co si poèít. Rozhodl

jsem se zariskovat. Navrhl jsem jim, že toho raka

odpravím, ale že mi musí vrátit mé klíèe. To se

ví, nechtìli mizerové. Zvláštì Snagroth se tváøil

zádumèivì. Nakonec ale souhlasili a dali mi mé

klíèe. Ještì jsem nevìdìl co udìlám, ale
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pøísahám, že toho raka jsem zabít chtìl. Postavil

jsem se na okraj vody a soustøedil se. Chtìl jsem

na nìj vypálit blesk. Poøádný žlutý blesk.

Jenomže kouzla jsou nevyzpytatelná a já selhal.

Trochu se ze mì zaèmoudilo a nic. Vùbec nic.

Zašumìlo mi v hlavì, cítil jsem se vyèerpanìjší

než pøedtím, ale ten rak tam byl stále a klapal

klepety. Rozpaèitì jsem se podíval po ostatních.

To se ví, že Snagroth po mì hned chtìl mé klíèe.

Nyní jsem však byl ochoten je hájit tvrdìji. Ty

klíèe potøebuji. Podruhé mi je nedají. Hádal jsem

se se Snagrothem i s ostatními, køièel a dušoval

se, prosil i hrozil a nakonec to pøineslo své ovoce.

Ti tøi mì nechali na pokoji, jen Snagroth se po mì

zaèal ohánìt meèem. Neopatrnì se však pøiblížil

k vodì a rak se po nìm ohnal. Sevøel ho klepetem

poøádnì a Snagroth se sesunul tìžce poranìn k

zemi. Ti ostatní na mì zapomìli a zaèali ho

ošetøovat. Pøišla moje velká chvíle. Skoèil jsem

do vody a zaèal se brodit na druhou stranu.

Klepeta za mnou cvakala, ale já se nakonec bez

zranìní ocitl na druhém bøehu. Zašklebil jsem se

a pokraèoval sám dále. Hned za rohem jsem

narazil na krysu. Zvážil jsem všechna pro a proti

a rozhodl se riskovat. Soustøedil jsem se chvíli a

v mžiku jsem se za ni pøenesl. Co se týèe

kouzlení, byl jsem již k nièemu, ale byl jsem pøed

dveømi. A ty dveøe mìly deset zámkù! Tak jsem

u cíle, vy naivní hlupáci, myslel jsem si když

jsem otevíral všech deset zámkù. Šlo to hladce. A

za tìmi dveømi byla místnost a v ní králùv

talisman, o který se soutìžilo. Popadl jsem ho a

strèil si ho za kazajku. A místo nìj jsem tam dal

svùj obyèejný tesák. Obyèejný tesák, jen jsem ho

trochu nablýskal o rukáv. Zamknul jsem za sebou

a odebral se zpìt. Musel jsem se jenom dostat za

tu zatracenou krysu. Kouzlit jsem  již nemohl, na

to jsem byl pøíliš vyèerpaný. Musel jsem na to

jinak. Hrál jsem o èas, nebo� každou chvíli sem

mohli pøijít ostatní. Zkoušel jsem tu krysu odlákat

kousky jídla, ale oèividnì by si radìji dala k jídlu

mì. Stál jsem v chodbièce, kam za mnou nemohla

a pøemýšlel, jak na to. A pak mì to napadlo.

Vytáhl jsem svojí houni, polil ji olejem do

lucerny a zapálil. Popadl jsem hoøící houni a s

bojovným výkøikem jsem se vrhl do místnosti.

Lekla se mrcha! Já taky a poøádnì! Køièel jsem

a bìžel s tím zapáleným hadrem. Probìhl jsem

vèas. Štìstìna mi byla stále naklonìna. Na druhé

stranì jsem zahodil zbytky spálené deky, utøel si

ruce a vydal se k vodì. Zaèal  jsem køièet na

ostatní, že nemohu dále, že je tam krysa. Ani

jsem moc nelhal. Ostatním se nakonec podaøilo

zabít raka a i se zranìným Snagrothem se

pøebrodili na druhou stranu. Uvìøili mi   a

všichni jsme se vydali na krysu. Bregyl ji

nakonec zastøelil a nic nám nebránilo v cestì ke

dveøím. Tady jsem to dobøe znal. Tváøil jsem se

stejnì hloupì jako ostatní, když se dveøe

otevíraly. Za dveømi byla ta samá místnost a v ní

mùj tesák. Chvíli jsme na sebe zmatenì koukali.

Takový mocný král a vyhlásí soutìž o obyèejný

tesák. I když se poøádnì blýskal, jen co je

pravda! Nakonec nìkdo prohlásil, možná že jsem

to byl já, že se k té kudle asi váže legenda a že je

urèitì vzácná. Snagroth si tedy vzal tesák k sobì

a my jsme se vydali nazpìt. Po menších potížích

s jinou družinou, která se mým kolegùm chtìla

pomstít, jsme se štastnì dostali až k tomu

chlapovi, který nás opìt zvìtšil. Všichni jsme se

vítìzoslavnì odebrali za králem a rozhodèí

komisi. Pravda, já ponìkud vítìzoslavnìji. Došli

jsme až na místo. Snagroth pøed králem

slavnostnì prohlásil, že se vracíme jako

vítìzové. Ten moudøe pokýval hlavou a chtìl

vidìt dùkaz. Snagroth vytáhl mùj tesák. V duchu 

jsem se válel smíchy. Následovalo to, co

následovat muselo. Král se rozlítil a oznaèil nás

za podvodníky. Všichni se na sebe zmatenì

podívali. Zkontroloval jsem zda stojím blízko

stráží a vytáhl jsem talisman a køièel na celé

kolo, že já jsem vítìz. Jen já a nikdo jiný. Ti

ètyøi èubrnìli jako hejno slepic. Mával jsem tím

talismanem a opájel se tou chvílí. To vám

Krochta ukázal! Lidé jásali, køièeli a dupali. Byl

jsem vítìz. Ti ètyøi mi nemohli nic udìlat. Byl
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jsem ze všech stran obklopen strážemi. Trochu

upravenì jsem králi øekl svoji historku a na jeho

výslovný dotaz, zda jsem talisman získal sám,

jsem øekl že ano. Zapøel jsem, že ti ètyøi mi

pomáhali. V jedné chvíli jsem se dokonce pøistihl,

jak na nì vyplazuji jazyk. Nemyslel jsem na to co

bude zítra, bylo mi to jedno. Jen jsem tam stál a

èuèel do jásajícího davu a po dlouhé dobì mi opìt

bylo dobøe. Král mì osobnì pozval na veèeøi a

veèer jsem se ubytoval na hradì. Ještì pøed

spaním jsem se podíval z okna. A uvidìl je. Stáli

tam, Snagroth a Getd. Polilo mì horko. Urèitì

èekají na mì. Chtìjí se mi pomstít. Hned jsem

utíkal na strážnici a stìžoval si. Setník mi vyhovìl

a poslal vojáky, aby ty dva vyhnali. Byl jsem

pøeci jenom vítìz turnaje a náležela mi øádná

pocta a ochrana. Když jsem se podruhé podíval

ven, už jsem ty dva nevidìl. Ale stáli tam jiní,

urèitì najatí. V té chvíli jsem již definitivnì

vystøízlivìl. Pøíští den jsem tajnì opustil hrad a

vydal se pro slíbenou odmìnu. Byl jí statek

støední velikosti. Pìkný kamenný dùm s pozemky

mi skýtal možnost zmìny mého bìdného života.

Mohl jsem opìt mít domov, mohl jsem si najít

novou ženu, zkrátka zaèít nový život. Ale já

najednou žádnou radost nepoci�oval. Ti dva se mi

mohli pomstít. Pamatuji si jejich tváøe. Byly zlé,

velmi zlé. Budou mì pronásledovat a nedají mi

pokoj. To vše se mi potvrdilo, když za nìkolik

týdnù pøijela na mùj statek skupina vojákù na

mojí ochranu. Jejich velitel mi prozradil, že ti dva

po mì skuteènì pasou. Zamrazilo mì. Ti vojáci tu

vìènì nebudou. Pøíští rok bude nový turnaj a na

mì se zapomene. Musím pryè. Pøíští den jsem se

rozhodl. Prodal jsem statek hluboko pod cenou,

koupil konì, naložil peníze a cennosti (i tak jich

bylo dost) do pytle a utekl z té zemì. Zase jsem

byl štvanec bez domova. Mìl jsem jenom ten

pytel plný penìz a vìèný strach o život.

Od té chvíle to se mnou šlo z kopce.

Zaplatil jsem si sice další kurz u cechu mého

kouzelnického øemesla. Nauèil jsem se novým

trikùm. Stal jsem se odolnìjším, ale to bylo vše.

Pak jsem se již jen toulal po širých pláních a ti

dva mì pronásledovali ve snech. Z toho pytle

jsem potøeboval jen velmi málo. Vlastnì za ta

léta z nìj nic neubylo. Jednoho dne jsem se

utáboøil u lesa na poli a chystal se pojíst trochu

ovce. Najednou jsem uvidìl malou hnìdou

kulièku. Byl to obyèejný køeèek. Takový ten, co

žije na poli a krade sedlákùm obilí. Vlastnì to

bylo ještì mládì. Mìl poranìnou nohu. Sebral

jsem ho a chvíli jsem uvažoval jestli si ho

náhodou neopeèu k obìddu, ale najednou jsem k

nìmu pocítil jistou náklonost. Byl malý a

bezbraný. Rozhodl jsem se, že si jej ponechám

jako spoleèníka. Dal jsem mu jméno Fistl. Mám

ho dodnes. Neumí vùbec nic, ale mám ho rád.

Postupem èasu jsem se stále cítil

osamìlejší a osamìlejší.   Také jsem èasto

vzpomínal na ten turnaj, když jsem hlídal ten

svùj pytel s penìzi. Co asi dìlají ti dva? Ještì se

mi chtìjí pomstít? A pak se ve mì cosi ozvalo.

"Tys je zradil, Krochto. Oni tì vzali k sobì a tys

je podtrhl, nerozdìlil ses s nimi o odmìnu. Lhal

jsi všem okolo a i sám sobì. Chtìl jsi slávu a máš

prd". Hádal jsem se s tím cizím hlasem,

potlaèoval ho v sobì, ale nešlo to. Byl silnìjší.

Den ode dne to bylo horší, trápili mì výèitky

svìdomí, tížil mì ten pytel. Pak jsem dostal

zimnici, ležel jsem pod dekou a tøásl se. Bylo mi

špatnì a v jednu chvíli jsem si myslel, že je se

mnou konec. Ležel jsem v lese a byl jsem pøíliš

slabý na to, abych pøiložil na oheò. Myslel jsem

na všechno možné. Na mrtvou manželku a dceru,

na  své š�astné dìtství, na dny strávené v

kouzelnickém cechu i na své dva jedinné

úspìchy. Na zahnání moskytù a na vítìzství v

tom zatracenym turnaji. Bylo mi špatnì a cítil

jsem dech smrti na tváøi. A tehdy jsem si øekl, že

jestli to pøežiju, zaènu nový život. Najdu si

domov a pøestanu se toulat. A mìl jsem štìstí.

Pøežil jsem. Ještì pár mìsícù jsem se toulal a

nakonec jsem se objevil v Gwendarronu. To bylo

pøedevèírem. Stále jsem èekal na náhodu, která

nasmìruje mé kroky dále...
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Tak a teï sedím U lišky a vím, že

nedaleko odsaï se usadil chlap, jménem Getd z

Ruindoru. Je to bezpochyby ten z toho  turnaje.

Bydlí ve vesnici dobrodruhù. Mám možnost

napravit, to co  jsem spáchal. Zítra se za ním

vydám a nabídnu mu podíl z toho pytle se zlatem.

Dám mu tøeba i víc. Za zbytek si tøeba nìkde

koupím dùm. S Getdem se urèitì dohodnu. Je to

èlovìk jako já. Žádný tupý barbar, nebo protivný

kudùk. Je to èlovìk a to znamená hodnì. Já jsem

také èlovìk. Èlovìk s èlovìkem se vždycky

dohodne. Pøestanu už koneènì vláèet ten pytel

zlata. Mùj kùò si odpoèine. Zítra si koupím

poøádné šaty a oholím se. Bude ze mne nový

èlovìk. Možná...

* U hrocha *

Páin z Nórienu

Žízeò je veliká,

pívo pìknì bublá,

v hospodì U hrocha

každému rum chutná

Každému rum chutná

i likér z jehlièí,

ale na nìj pozor,

každému nesvìdèí

Pijme!, Pijme! Všichni druzi,

na èiny veliké, na dálky nezmìrné,

a� každý do sebe ruma vrazí

Pívo je dobrouèké,

zpìnìné, studené,

párky jsou teplouèké,

pìknì provaøené

Pìknì provaøené

a s hoøèicí dvojitou,

po nich pak dvì piva

žaludek propláchnou

Pijme! Pijme! Všichni druzi,

na èiny veliké, na dálky nezmìrné,

a� každý do sebe ruma vrazí

Hostinský Èipera

má pivo také rád,

o všecky se stará,

každého kamarád

Každého kamarád,

kdo až do dna pije,

v hospodì U hrocha,

tam se dobøe žije

Pijme! Pijme! Všichni druzi,

na èiny veliké, na dálky nezmìrné,

a� každý do sebe ruma vrazí

* Rod Ruindorských *

Getd z Ruindoru

Aedd z Ruindoru, syn Gilkenùv

(*1010)

S Aeddem, jakožto mým bratrem,

máme mnoho spoleèného (nejen to, že je na nás

oba vypsána odmìna v Tugrinu). Aedd však

nenalezl zalíbení v magii, a vždy radìji spoléhal

na své vlastní schopnosti. Od roku 1027 se

protlouká svìtem jako zlodìj. Kromì Tugrinu,

porovozoval své øemeslo v severních zemích

Mubarrathu, Olvornu a Mondragonu, kde na nìj

byla rovnìž vypsána odmìna (jako ostatnì na

vìtšinu gwendarronských dobrodruhù, kteøí tam

kdy zavítali). Na zaèátku roku 1030 se odebral

na jih a v Nurnu se seznámil s dívkou Aelin,

kterou si po roce známosti vzal za ženu, a za

další rok se jim narodil syn Fionn.
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Aennilen z Ruindoru, dcera

Pergenova

(*1002)

Toto je jediná má sestøenice. Povahou

se dost podobá své matce Helwe, a stejnì jako

ona, má i Aennilen nejradìji pohodu rodinného

krbu. Na zaèátku roku 1024 se Aennilen provdala

za Turrda z Wilagennu, s nímž mìla dva syny, ale

oba zemøeli v roce 1027, když Wilagenn, kde

spoleènì bydleli, zachvátil mor. Naštìstí se oba

rodièe s tìžkou situací vyrovnali, a od té doby

povila Aennilen tøi dcery, Malliane, Tirranu a

Graitte, a nakonec se jí narodil i další syn Dimir.

Arrawn z Ruindoru, syn Lunorùv

(1004-1028)

Arrawn zaèal s dobrodružstvími roku

1020, kdy se s nìkolika pøáteli vydal do

neobývaných èástí Míjónského lesa. V té dobì

byl zamilován do elfky Irrwing, a plodem této

lásky se stal syn Erwill. Irrwing však byla,

podobnì jako Arrawn, posedlá touhou po

dobrodružství, což se jí stalo osudné a zahynula

roku 1024 ranou skøetího šípu. Arrawn byl s této

události dost vedle, a tak na naléhání bratra

Iásóna odjel do severního mìsta Mondragon,

zanechaje syna v rukou strýce Pergena. Iásón se

snažil vytrhnout Arrawna ze sebevražedné nálady

a zdálo se, že se mu to daøí (zvláštì když Arrawn

navázal nadìjný vztah s jistou Gloxinií), ale

jednoho dne Arrawn zmizel neznámo kam.

Nìjaký èas se totiž pohyboval po okolních lesích

chytaje skøety, kteøí se zatoulali až sem, ze svých

pøíbytku v horách. V dobì, kdy Mondragon

postihla katastrofa, vrátil se do mìsta a pøidal se

k Nurnské družinì, která se vydala najít pøíèinu

této. S Nurnskou družinou putoval i nadále a

vydobyl si tam pomìrné uznání, ale nakonec

zahynul v poušti pod Lurgrapsem pøi boji se

specielnì vycvièenými váleènými skøety.

Gaird z Ruindoru, syn Lunorùv

(1001-1025)

U Gairda se od mládí projevovaly

sklony k magii, proto se rozhodl stát se

kouzelníkem. Když se seznámil se základy

magie, odjel na další studium do Wallimoru.

Tam se spøátelil s hobitem Barnabášem Èiperou,

s kterým provádìli drobné krádeže. Oba dva se

pozdìji spolu se dvìma barbary vydali po

stopách pirátù, kteøí tenkrát zemi dosti sužovali.

Tato skupinka se záhy spojila s Nurnskou

družinou, která se právì zabývala stejným

problémem, a spoleènì piráty skuteènì porazili.

Gaird se ale koneèného vítìzství nedoèkal, nebo�

zahynul pod palicí odporného mutanta.

Getd z Ruindoru, syn Gilkenùv

(*1008)

To jsem já. Jsem docela fešák. Od

mládí mì lákala magie a tak jsem se ve ètrnácti

letech zaèal blíže zabývat kouzelnictvím.

Zpoèátku jsem se uèil u elfù v Míjónském lese a

pozdìji jsem se odstìhoval do Gwendarronu.

Tam mìl dùm mùj bratranec Arrawn, ale ten se

jednoho dne nevrátil z dobrodružství, a proto

jsem dùm zdìdil já. Obec Liscannor, kde tento

dùm leží, je celkem poklidná (až na to, že tam

èas od èasu zavítá huorn). Vìtšina jejích

obyvatel jsou dobrodruzi, kteøí spolu tvoøí

družinu zvanou Nurnská. Už jsem s nimi byl

také na dobrodružství v zemi Hamilkar. Ale

spaní ve vlhku pod širým nebem mi pøíliš

nesvìdèí, proto dávám pøednost studiu u teplého

krbu.

Gilken, syn Samirùv

(971-1025)

Tak tohle byl mùj otec. Prakticky celý

život strávil v Míjónském lese, nebo� z domu ho

to pøíliš netáhlo. Spolu s Pergenem se úèastnil

bitvy u Knorladu a dále pak všech událostí, které

se v Míjónském lese sbìhly a že jich nebylo

málo (skøetí útok, požár, tažení vlkù, draèí snìm

atd.). Roku 1005 se oženil s Hwan a jedním z

hmatatelných produktù jejich lásky jsem já

- 13 -

(druhým je Aedd). Gilken zahynul roku 1025, kdy

byl rozsápán medvìdem.

Iásón z Ruindoru, syn Lunorùv

(1006-1026)

Iásón mìl nejradìji meè a v práci s ním

se neustále zdokonaloval. Myslím, že z mých

pøíbuzných dosáhl v boji nejvìtší dokonalosti

(snad kromì Pepena, který ovšem umìl bojovat

pouze širokým meèem). Roku 1025 odjel s

Arrawnem do Mondragonu, kde strávil skoro rok

v radovánkách. Pak odjel na jih, ale Mondragon

mu pøirostl k srdci, proto se tam vrátil, spolu s

Nurnskou družinou, která rovnìž toužila po

odpoèinku. Nevybrali si ovšem š�astné období,

nebo� den po jejich pøíjezdu stihla mìsto

pohroma v podobì obrovské pøílivové vlny. Iásón

se spolu s ostatními vypravil hledat pøíèinu této

katastrofy, ale zahynul na ostrùvku uprostøed blat

(na podobném ostrùvku zemøel i Llyr), když na

nìj zaútoèila obrovská haterie.

Illred z Ruindoru, syn Pergenùv

(1002-1025)

Illred žil v Ruindoru až do roku 1024,

kdy odešel na sever do Velvenorru. Tam se hodlal

na nìjaký èas usadit, ale v tom mu zabránili mniši

z kláštera pod horou Nal-Dúrin, kteøí verbovali

dobrovolníky i nedobrovolníky do své armády, s

níž se chystali dobýt Angwarr. I Illred byl násilím

donucen bojovat v jejích øadách, ale podaøilo se

mu dezertovat a stal se èlenem Nurnské družiny.

Nìkteré své druhy zachránil pøed jistou likvidací,

když se sám jediný postavil èarodìji Halldinovi a

porazil ho. Po té se však družina vydala do zemì

Wallimor, kde Illred podlehl ránì nebezpeèného

bojovníka.

Llyr z Ruindoru, syn Pergenùv

(1001-1025)

Llyr byl odjakživa pìkný zlodìj. Mìl

pro toto øemeslo obdivuhodné vrozené

schopnosti. V mládí si pøividìlával drobnými

krádežemi v obnoveném Knorladu (kde býval

jeho otec pøesnì na opaèné stranì zákona), a

roku 1023 se odstìhoval do Liscannoru, kde

zdìdil dùm po Pepenovi. Když se doslechl o

slavných èinnech nurnských dobrodruhù, dal se

zlákat a vydal se s nimi na pou� do Jarby. Nemìl

však štìstí a byl doslova smeten paøátou bahení

stvùry.

Lunor slièný, syn Samirùv

(*969)

Lunor byl od mládí duše nespoutaná,

nikdy se dlouho nezdržel na jednom místì a

neustále putoval po støedozemi. Do Míjónského

lesa se vrátil roku 999, kdy se zemì

vzpamatovávala z velkého požáru. Tehdy pojal

za ženu svou lásku z dìtství Argen a s ní

vychoval tøi syny. To ho udrželo doma nezvykle

dlouhý èas, ale když jeho dìti vyrostly, zaèala v

nìm opìt kypìt touha po zmìnì a roku 1017

opustil Ruindor a pøestìhoval se kamsi na

ostrovy.

Pepen z Ruindoru, syn Pergenùv

(1000-1023)

Pepen byl bezpochyby nejúspìšnìjší

dobrodruh z mojí generace. V mládí se po vzoru

svého otce stal hranièáøem a své schopnosti

bìhem èasu velmi zdokonalil. Roku 1017 odešel

z domu na své první dobrodružství a pak

následovala další a další. Po témìø dvou letech

putování, roku 1019, se stal èlenem nurnského

spoleèenstva dobrodruhù. To za Pepenových

èasù získalo na vìhlasu, zejména za výprav do

Angwarru a Lissmoru. V roce 1020 se Pepen

seznámil s dívkou Yenne, dcerou mejitelem

nurnského hostince U prasete. Té se o rok

pozdìji narodila dvojèata Rainwand a Arthand.

S Yenne se Pepen stýkal i nadále, ale nikdy ji

nepojal za øádnou manželku. Pepenùv osud se

naplnil roku 1023 v prokletém Armidenu, kde

byla družina donucena plnit pøíkazy, údajnì

dobrých theurgù. Tažení už se chýlilo ke konci,
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když byl Pepen napaden svým dvojníkem a tento

souboj se sebou samým nepøežil.

Pergen z Knorladu, syn Samirùv

(*965)

Pergen je nejstarším ze Sarimových

synù, a osud mu dal do vínku odvahu, i hodnou

dávku štìstí. Roku 993, kdy do zemì vtrhly hordy

skøetù, se úèastnil památné bitvy pøed Knorladem,

která skonèila rozdrcením skøetího vojska.

Vzhledem k tomu, že ve válce se skøety vymøel

po meèi rod správcù mìsta, byl Pergen jako jejich

nejbližší pøíbuzný (rozumnìj pøíbuzný, který byl

momentálnì nejblíže) zvolen správcem Knorladu.

Aby své správcovství potvrdil, pojal za ženu

dceru posledního správce Knora III. Helwe

(mimo to se do sebe zamilovali). Jeho úøad trval

až do roku 998, kdy Knorlad lehl popelem pøi

obrovském požáru. Pergen s Helwe se po té

pøestìhovali do Míjónského lesa, kde se narodili

všichni jejich potomci.

Samir II. drakobijec, syn Altorùv

(815-1004)

Samir II. byl po celý život velikým

dobrodruhem. Vìtšinou se toulal sám a

vyhledával èetná nebezpeèí, které zemìplacka

hojnì poskytuje. Do širšího povìdomí se dostal

po bravurní likvidaci drala Camila. Pro jeho

osobní život bylo však nejdùležitìjší událostí,

když našel lektvar mládí, díky kterému se do více

než šedesáti let vìku udržoval ve výborné

kondici. Kolem roku 960 se usadil v Míjónském

lese, kde strávil pøevážnou vìtšinu dalšího života.

Jako jednomu z mála dobrodruhù mu osud dopøál

skonat na sešlost vìkem v dobì, kdy dosáhl

osmdesátidevíti let.

Sereg z Ruindoru, syn Pergenùv

(1004-1024)

Sereg se stal, stejnì jako jeho otec,

hranièáøem. Aktivnì se podílel na porážce vlkù,

kteøí roku 1019 pøitáhli do Míjónského lesa a

hned po jejich likvidaci odešel do svìta. Na

svých dobrodružstvích se seznámil s dívkou

Stellou, které se po tomto seznámení narodil syn

Burug, avšak Serega to táhlo stále dál, opustil

Stellu a vydal se na ostrovy. Tam také zemøel,

když byl pøi souboji s chobotnicí zasažen šípem,

jenž mu mìl pomoci. Jeho tìlo pak spadlo z

vodopádu a dodnes tlí v nesmírných hlubinách

moøských.

* Novely nìkterých

liscannorských a družinových

zákonù *

Ze zasedání komise pro obèanský poøádek a

vymýcení anarchie

Družiník

Družiník je èlovìk, který byl vùdcem,

popø. pøítomnou vìtšinou pøijat do družiny,

pøièemž platí, že byl úèastníkem posledního

dobrodružství (výjimka je pøípustná pouze v

pøípadì Pána jeskynì, kdy se zapoèítává výprava

pøedposlední).

Veterán

Veteránem je mínìn èlovìk, který sice

býval družiníkem, ale už jím není, tzn. neúèastnil

se poslední družinové výpravy.

Dobrodruh (popø. zlodruh)

Dobrodruhem èi je nazývána osoba,

která má buï status družiníka nebo veterána

(samozøejmì se rozumí, že se vše týká Nurnské

družiny).

Liscannorské obèanství

Liscannorské obèanství náleží

každému, kdo vlastní dùm (alespoò srub) na

území obce a má zde povolen pobyt starostou
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Liscannoru, popøípadì jmenovaným správcem.

Musí ovšem splnit pøihlašovací povinnost.

Pøihlašovací povinnost

Každý, kdo se rozhodne v Liscannoru

dlouhodobì bydlet, tøeba i jen v podnájmu nebo

hostinci, musí se pøihlásit na místním obecním

úøadì. Neuèiní-li tak, bude považován za vetøelce

a po zásluze vypráskán.

Starostovská funkce

Jedno volební období pro úøad starosty

trvá ètyøi roky. Po  uplynutí doby se volí nový

starosta zpùsobem, pro který se rozhodla vìtšina

obèanù.

Volební právo

Jelikož obec Liscannor je družinickou

vesnicí, volební právo pro volbu nejvyššího

zástupce nemají všichni. To pøináleží pouze

družiníkùm, kteøí mají navíc liscannorské

obèanství.

Správce obce

V dobì dlouhodobé starostovy nepøítomnosti

zvolí tento svého nástupce, trvale pøihlášeného k

pobytu v Liscannoru. Tato osoba se zve správce

obce a má doèasnì všechny starostovské

pravomoce. Ve chvíli starostova návratu nebo

nové právoplatné volby starosty všech svých

výsad okamžitì pozbývá

Manželky a potomci

Manželky dobrodruhù jsou tzv. cizí

postavy. Zpùli o nich rozhoduje manžel, zpùli

Pán jeskynì, který je stvoøil. Nemohou-li se tito

dva dohodnout, pøizvou si po oboustranné

domluvì tøetí osobu, která patøí mezi tzv. Pány

jeskynì, a ten rozhodne. Stejnì toto platí, jedná-li

se o potomky, kteøí nejsou družiníky Nurnské

družiny. V pøípadì družinictví Pán stvoøitel ztrácí

své rozhodovací právo.

Dìdictví

Pøi úmrtí èlena rodiny se dìdické

záležitosti øeší takto. Existuje-li závì�, je do

posledního bodu vykonána. Nad tím dohlíží

starosta. Dále je zasláno úmrtní oznámení rodu,

z nìhož dotyèný pocházel. Dostaví-li se nìkdo z

rodiny k pozùstalostnímu øízení, dojde k dìlení

zbylého majetku rovným dílem mezi druhého z

manželù, dìti, popø. nìkoho z rodiny. To

vyplývá ze zákona. Jinak je pouze na nich, jak se

dohodnou.

Mrtvé stavby

Vlivem jisté riskantnosti života

dobrodruha dochází obèas k vzniku tzv. mrtvých

staveb, u nichž neexistuje nebo se nedostavil

majitel. Tyto stavby chátrají a nabourávají se do

nich rùzné rozvratné živly. Takovýto dùm i se

vším majetkem a pozemky po uplynutí èekací

lhùty jednoho roku ode dne úmrtí posledního

majitele spadá bez nároku na pøípadné pozdìjší

odškodnìní do majetku obce. Ta rozhoduje o

naložení s majetkem, popøípadì o udìlení

výjimek.

Tuto Lyškánoru pøipravil k vydání Lynhaard z

Rugornu, ètvrtý starosta liscannorský

- 16 -


