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Nepravidelný liscannorský obèasník pro vnitøní potøebu Nurnské družiny

Seèen 1034                                                                                  Liscannor, Nurnská oblast, západní Gwendarron

* Luèní kvìt * Páinovo mudrosloví * Zlodìjovi pøátelé * Glenalùv poklad *

* Epos o Jacobovi * Èervená sedma *

* Luèní kvìt *

Páin z Nórienu

Na louce vyrostla kvìtina

na stonku tenkém a køehkém,

kdo vidìl ji je hluchý k pomluvám,

jen pravdu zná a je jí vìren

Kdo èichl k ní dál zná je pøátelství,

nerozumí slovu zrada,

šíøí té krásy poselství

a v žilách mu koluje láska

Ten kvìt není možné utrhnout,

sebrat ho jenom pro sebe,

vždy� kdo ho jen spatøil pøál by si

naplnit jím celé nebe

Ten kvìt však už nyní nenajdeš,

dlouho zase kvést nebude,

byl rozšlapán, spálen a zadupán

botami, jenž znají jen sebe

Když zlo pøišlo odìné v lásky háv,

ohánìlo se slovy míru,

aby pak všem lidem nakonec

pøineslo žal a pach dýmu

Podle mého názoru je Luèní kvìt

vrcholným dílem tvorby Páina Nórienského, jnak

prostého trpaslièího literáta, básníka a malíøe.

Pozn. L.R.

* Páinovo mudrosloví *

Páin z Nórienu

Hrdinù èiny veliké,

o nichž pìjí slavné písnì,

stojí za trochu slzí žalu,

slzí, jež lemují slávu

Páinovo mudrosloví:

Kdo se  ožení, toho èeká  blízká smrt. Kdo  se však

ožení  s ženou jiné rasy, má pøed sebou dlouhý

život.

* Zlodìjovi pøátelé *

Návrh Páina z Nórienu k úpravì pravidel (už asi

sto padesátý... ne, to je jenom blbá sranda)

Zlodìjovi pøátelé (od 4.úr.- 75%)

Lasièka

živ.: 1

UÈ: (2+0)=2 zuby

OÈ: (2+5)=7

Pøidává zlodìji:

šplhání po zdi: +5%

tichý pohyb: +5%

Straka

živ: 1

UÈ: (3+0)=3 zobák
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OÈ: (4+2)=6

Pøidává zlodìji:

vybírání kapes: +5%

schování ve stínu: +5%

Zlodìj mùže mít jen jednoho pøítele. V pøípadì úmrtí

mùže dalšího získat až pøi pøestupu na další úroveò.

Po pøežití dobrodružství si hodí k6 na zlepšení

vlastností:

1-2: +2 životy

3: +1 k UÈ

4: +1 k OÈ

5: +1% k 1.vlast.

6: +1% k 2.vlast.

* Glenalùv poklad *

Erlanth Linfalas, Dešten 1032

Píše  se  rok  1032.  Je  polovina  jarnu,ale 

po  jarním slunci ani   památky.Neustále  mrzne a 

mírnì chumelí.  V tomto  poèasí dorazila do  

Liscannoru vojenská  kolona a zastavila  pøed

hospodou, jejíž  vývìsní   štít hlásal, že tady je U

hrocha.

Polovina mužù sesedla  a uvazála své

konì k  loukotím døevìného vozu   taženého 

ètyøspøežím. Hospoda  se pomalu  naplnila

prokøehlými vojáky   a hostinský  Jeremiáš si 

zamnul  ruce  ve vidinì  cinkajících zlatek.   Vojáci 

se nestaèili  ani usadit  a zahlédli  skrze okna

pomalovaná od   mrazu  pøibíhající   postavu.

Rolld se  zastavil u podupávájících 

tìžkoodìncù a jako  starosta se   zaèal  zajímat, co 

zde  dìlá  ozbrojená skupina,  èítající devatenáct  

mužù. Nìkdo mu ukázal ke dveøím  hostince, že

jejich velitel je uvnitø   a nalévá se koøalkou, zatímco

oni  mrznou. Rolld tedy vešel do nálevny   a rozhlédl 

se.  Spatøil  osm  vojákù,  kteøí  se  zajímali  jen o èaj 

 a kouøící talíø polévky. Z rohu místnosti jej

kývnutím hlavy pozdravil   Sarim a nìco prohodil k

malé neznámé  osobì v kápi po jeho boku. Rolld  

zamíøil k postavì zápasící s kuøecí peèení a s pøilbou

položenou vedle   džbánku medoviny.

"Pane,  co  má  znamenat  vaše  ozbrojená 

výprava  a co pohledáváte   v Liscannoru, jako

starosta této obce mám právo toto vìdìt," otázal se 

 Rolld muže støedních let, který  dopil džbánek

medoviny a se zadunìním   jej odložil na stùl.

"Uklidnìte se  pane starosto, zde  mám

povìøení s  peèetí království   gwendarronského.  

Víte,  my   vezeme  velice   dùležitou  zásilku  do  

Mondragonu,"  pravil umaštìný  velitel a  vytáhl

nìkolikráte pøeložený   pergamen.  "To  je  nìco 

jiného."  oddechl  si  zástupce práva v obci   a usedl

ke stolu.

"A  odkud  jedete  ?"  zvolal  ode  dveøí 

pøíchozí Llandaff. Za ním   vstoupili další obyvatelé

Liscannoru, kteøí si všimli velkého množství   lidí 

pøed hostincem  a pøišli  si pohovoøit  a dovìdìt  se

co  je kde   nového. "My jsme z Alby," nadmul se

voják, "Jak jistì víte, Alba, moje   rodné mìsto,  je

významným zlatnickým  centrem. V jeho  okolí je

mnoho   dolù s velice kvalitním zlatem a v místních

horách se tìží i diamanty,   safíry a kdoví co ještì."

Pøi posledních slovech se nìkterým pøítomným  

podivnì zaleskly oèi.

"Opravdu? A  co vezete, mohu-li se 

zeptat ? " otoèil  se k veliteli   Llandaff s podivným

úsmìvem.  Velitel, viditelnì potìšen zájmem tolika 

 mužù, se  naklonil pøes stùl a  jeho hlas pøešel do 

šepotu. "Víte, ze   severu,  tedy  jako  z 

Mondragonu,  pøišla  objednávka na korunovaèní  

klenoty a  nám pøipadla úloha je  bezpeènì dovézt

majitelùm." Llandaff   se otoèil a  zaèal si prohlížet

vojáky mizící  ve dveøích. Pøi pohledu   do ostatních

tváøí, bylo jasné,  že myšlenkou pøepadnout vùz a

zmocnit   se  šperkù   se  nezabývá  jenom 

quonsettský   kouzelník.  Po  chvíli   pøemýšlení

tento nápad zavrhl, jako znaènì šílený.

Velitel,  poté  co  dojedl  kuøe  a  dopil 

medovinu,  se  rozlouèil   a odcválal vèele kolony

smìrem k severu. Rolld si koneènì zaèal všímat  

Sarimova  zakukleného spoleèníka.  "Hej,kdo jsi!" 

otázal se  zvýšeným   hlasem a  pokusil se zachytit 

podobu neznámého. Po  nezdaøeném pokusu  

strhnout cizincovu kápi  se otoèil na Sarima. "Hele, 

Sarime, øekni mi   kdo to  je." Druid vypnul hruï, 

v oèích mu zajiskøilo  a hrdým hlasem   prohlásil: 

"To  je  mùj  syn."  "Jéje,  Synek."  ohlásil se od

výèepu  Jeremiáš. "Ne!To je mùj SYN a JMENUJE

se Grim." øekl o poznání tvrdìji   a pozoroval co se

bude dít. "A smí pít pivo?" zeptal se Jeremiáš, když 

 pøišel s tácem plným cínových korbelù

pøetékajících lahodným mokem. Na   otcùv souhlas 
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tedy položil pøed  tichého Grima ètvrtkový  korbel.

"Tu   máš hochu, vítej U hrocha. Berte si a na

zdraví."

Ten veèer byl znaènì divoký.  Sešel se

témìø celý Liscannor. Støedem   pozornosti  byl

samozøejmì  Grim.  Oslavovalo  se také  brzké

narození   dalšího  èlena druidské  rodiny  a 

narození prvního  dítìte váleèníka   Páina, který si v

létì vzal  hobití krasavici Luniel Pitkovou z Nového 

 Borginu. Oslava se samozøejmì protáhla dlouho do

noci. Neví se zda byl   Grim  domù  donesen  otcem 

nebo  obrácenì,  ale  pravdou  zùstává, že  

následujícího dne  oheò v krbech všech 

zùèastnìných zùstal vyhaslý až   do pozdního

odpoledne. Hospoda U hrocha  se naplnila až po páté

hodinì   veèerní.

Dobrodruzi v  teple ohnì rozprávìjí  o

vèerejšku. Probírají  všechno   možné, hrají  karty a

pijí  dobré hobití pivo.  Veèer vypadá poklidnì,  

venku  nefuèí vichr,  ani sníh  nepadá a  v dobì 

veèeøe se  na obloze   ukázalo nìkolik hvìzd.

Po  osmé hodinì  veèerní se  od severu 

pøihnal jezdec na schváceném   koni.  Byl vnesen  do

hostince   a ošetøen  lokem rumu.  Zarudlé tváøe   a

lesk oèí prozrazovaly, že trpí horeèkou. Všichni v

nìm poznali èlena   vojenského   doprovodu 

mondragonských   korunovaèních  klenotù.   Muž  

rozèíleným hlasem  zaèal vykøikovat nìco o 

mrtvých a hordì zarostlých   mužù, o lupièích a

pøepadení a  o hrozném trestu, který jej stihne. Po  

dalším loku se uklidnil a zaèal vyprávìt:

Vojáci pokraèovali  rychlým tempem z 

Liscannoru stále na  sever, do   Mondragonu. V

místì, kde z Údolí stínù vytéká øíèka a pøetíná cestu

je   kamenný most. Všude v okolí je les plný skal. A

tam na mostì, když vùz   zablokoval cestu,  byli

pøepadeni. On jediný  vyvázl s lehkým zranìním   na

noze.

Své  vyprávìní ukonèil  tím, že  se

okamžitì  vydá zpìt, aby pøivedl   vojsko  a  vyrval 

lupièùm  uloupené  poklady.  Nurnští se nabídli, že 

 pùjdou loupežníkùm po stopì. Svoji  pomoc

pøislíbili ve vidinì koøisti   a tuèné odmìny, která je

jim samozøejmì pøislíbena otrhaným vojákem.

V  krbu  pøíjemnì  praská  oheò  a  vrhá 

mihotavé stíny na døevìnou   podlahu. Okolo

dubového stolu, na  nìmž hoøí jediná svíèka

osvìtlující   skvrny od vína, škrábance a  nožem

vyryté nápisy, sedí nìkolik postav.   Sem tam se 

natáhne ruka, uchopí korbel, napije se  a postaví jej

zpìt   na stùl.

"Takže Sarime,  ty vážnì nepojedeš?"

otázal  se po nìkolikáté Rolld.   "Ne, nepojedu.  Já

nemùžu, žena èeká  každým dnem dítì a  já jí

nechci   nechat  samotnou, zvláštì,  když má  tak

daleko  do Liscannoru." "A co   budeš mít?  Já bych

chtìl  mít syna." pozeptal  se Páin. "Já  budu mít  

dceru. Ale  už radši pùjdu,  co kdyby to  na Rion

pøišlo  dnes v noci.   Budu na  vás vzpomínat.

Dobrou  noc." rozlouèil se  druid a zmizel  ve  

dveøích.  Ostatní ještì  domlouvali podrobnosti 

zítøejší výpravy, ale   èas odjezdu zùstal na hodinì

úsvitu.

Liscannor  spí. Nejtvrdìji  chrápe  posel 

vítané správy  v podkroví   hostince, kam  byl

uložen. Je pùlnoc  a z tìžkých mraèen  zaèíná padat 

 sníh a smazává  stopy krvavého boje v lese u  ústí

do Údolí stínù. Tam   nìkde leží sídlo  lupièù, tam

v Údolí stínù,  kam se vypravila Nurnská   družina

pøed  sedmnácti lety. Avšak  tuto výpravu už 

nepamatuje vùbec   nikdo. V  té dobì ještì žil 

Jacob z Rugornu, který  by mohl vyprávìt,   kdyby

minulý rok na podzim nezemøel. Nebo spíše, kdyby

nebil zabit.

"Kdo  je  zase  tohle?"  zeptal  se  Erkli 

a  ukázal  rukou  smìrem   k Sarimovì  samotì.  

Llandaff  si  zastínil  oèi   a  upøel  zrak  na  

cválajícího  jezdce, který  míøil  pøes  pláò do 

Liscannoru. "Ježkovi   zraky,  to je  Grim," vykøikl 

 Llandaff, uchopiv  se za  hlavu, "snad   nechce jet

s náma. To ho sebou máme tahat. Jestli ho Sarim

pustil, tak   se musel zbláznit."

Grim  dojel ke  skupinì koní.  Mìl na 

sobì drátìné  brnìní a u pasu   široký meè  a tváøil

se  velice odhodlanì. "Táta  mì pustil, øíkal  že  

mùžu jet s váma." "Dìkujeme pìknì" zabruèel pro

sebe Llandaff a dál si   prohlížel kování  na svém

sedle. "Grime,  jak to že máš  meè a dokonce  

železný brnìní? Kdyby  to vidìl otec, ten by ti  dal."

usmál se Rolld.   "Snad to na  mì nepovíš strýèku?

On o tom  nic neví." "Dobøe, nepovím.   Ale drž se

vzadu a nikam se nežeò. Musíme tì pøivést zpátky

celího."

"Tak  jo.  Vyrážíme!"  vykøikl  vùdce 

Llandaff,  když  si své sedlo   dostateènì  prohlédl.

"Nestore,  pøivez zpátky  mého konì.  Je mi zima  

a jdu  ještì  spát.  Mìjte  se  a  všichni  se  vra�te." 

rozlouèil se   s družinou Erlanth a zavøel okna svého
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domu. Od té doby, co minulý rok   málem umrzl, v

zimì nikam  nevyráží. Jen zapùjèil Nestorovi

vyježdìnou   klisnu, protože na mladém høebci  by se

nezkušený jezdec tìžko udržel.

Bývalí  kapitán  pirátské  lodi  usedl  na 

zapùjèeného oøe s velkou   nedùvìrou. "Jak to nemá

plachtu a  kormidlo, tak to neumim øídit. Stùj  

klidnì a hlavnì  se neplaš nebo sletim. Nono,  malá

nebo velká. Stùj."   vykøikl vystrašený váleèník,

když si kùò odfrkl a pohodil hlavou.

Konì vyrazili,  v záplavì zvíøeného 

snìhu se ladnì  pohybuje ètvero   jezdcù. Do

dokonalosti má daleko  jen podivný kouzelník Erkli

Plískon,   ale  svého  konì  neøídí  nikterak  špatnì. 

Skvìlým  jezdcem je Rolld   z Erinu a Grim spolu s

Llandaffem a Painem øídí své konì jistou rukou.  

Zato  Nestor Burma!  Poskakuje na  koni jak  pytel

brambor, pøi každém   kroku  vyluzuje bolestné 

vzdechy  pøes  køeèovitì sevøená  ústa. Když   vùdce

za Liscannorem zrychlil, Nestorovi  se v oblièeji

usadil panický   výraz.  Vyvalil oèi,  zatnul zuby  a

ve  strnulé póze  zùstal pøíštích   osmdesát mil.

Pomalu  se  stmívalo,  když  skupina  pìti 

jezdcù dorazila na místo   údajného krveprolití.  Nic

nenasvìèovalo tomu, že  zde bylo povraždìno   na 

dvì desítky  mužù. Pøedveèerním  tichem se 

rozléhalo frkání  koní   a bublání øíèky  uvìznìné

pod krustou ledu  a snìhu. Hranièáøi sesedli   z koní 

a šli  prozkoumat okolí  kamenného mostu.  Grim si

klekl vedle   Rollda a vzrušenì vykøikoval: "To byli 

konì a pøijeli odtamtud a jeli   sem. A tady sesedli,

jsou tu lidské stopy a bylo jich hodnì, ale já se   tu 

nevyznám. Je  to zavátý  snìhem, protože  dvì noci

chumelilo, žejo   strýèku? " "Hmm,  máš pravdu

Grime." odvìtil nepøítomnì  Rolld a vydal   se podél

mìlkých dva dny starých stop  k lesu. Pak se vrátil k

chlapci   a zaèal mu vysvìtlovat a ukazovat. Po

chvíli se vrátili k ostatním. Ti   slezli z  koní a zaèali

se  vyptávat Rollda. Mladý Sarimùv  potomek se  

snažil na  sebe obrátit pozornost hlasitým 

vykøikováním novì nabytých   zkušeností.  Ostatní 

jej  okøikli  a  v  tichu  pozdì  zimního veèera  

oèekávali pøíjezd posledního, šestého èlena výpravy.

                             *     *     *

Dlouhá zima  není dobrá. Zásoby se  tenèí

a zvíøata mají  hlad. Vlci   vyrážejí  na  lov  blíže 

vesnicím  a  mìstùm.  Témìø  beze stopy mizí   v

lesích konì  i s jejich  majiteli. Medvìdi se  budí s

pocitem  hladu   a zabíjí  vše,  co  se  mùže  stát 

snadnou  koøistí.  Jaro nepøichází   a v pøírodì vítìzí

ten silnìjší.

Øezavé uhlíky nedávali žádné svìtlo, ale

stále høáli. V jeskyni bylo   teplo a tma, ale ticho

zde nebylo. Z kouta se ozývalo hlasité chrèení.   V

jiné  èásti  doupìte  se  pohnul  balík  kùží.

Vykoukla ušatá hlava,   otevøela oèi a zaèala se

pohybovat ke zdroji dávivých zvukù a zatøásla  

majitelem impozantního  chrápání. "Hej vùdèe, 

vstávej." Nic. Tìlo  se   nepohlo,   jen  chrápání  

ustalo.  První   vzbuzený  pokus  opakoval.  

"Vstávej!" Vùdce  se zprudka vymrštil, rozhlédl  se

kolem sebe hledaje   nebezbeèí. Pravou rukou zaèal

šmátrat po meèi. Když uvidìl èlena svého   kmene,

zaèal znovu usínat. "Vzbuï se. Potøebujeme jíst."

"He" ozval se   vùdce. "Je hlad  dojdi nìco ulovit."

"He" "Nó,  jídlo, smeèka má hlad,   chce jíst."

"He,hé"  vùdce  smeèky  se  usmál  v 

náhlém  pochopení.  "Áá,jídlo,   Lynhaard mít taky 

hlad. Vzít meè a jít lovit.  Tak,tak." Z pelechu se  

vyvalil  kroll a  natáhl se  po rezatém 

meèi,královské to zbrani mezi   døevìnými  kyji.

Oblékl  si umnì  vyrobené kožené  obleèení, které 

se   v zatuchlém doupìti  objevilo kdoví jak.  Celý

rozespalý odhrnul  kùži   zakrývající  vchod a 

vybìhl do  noci. Pomalu  se vydal  z rugornských  

skal, dolù do údolí, aby ulovil nìco pro Lynhaarda

a krollí smeèku.

                             *     *     *

"Už  jede." utrousil  Rolld a  upravil  si 

meè na  zádech. Pak  jej   spatøili  i ostatní.  Objevil

se  v záhybu  cesty, opatrnì se rozhlédl   a zaèal 

sestupovat k  mostu. Nemohl  je vidìt,  protože za

sebou mìli   tmavý  les. Oni  jej proti  snìhu vidìli 

výbornì. Tmavý  terè na bílé   cestì. Bylo  jasnì

vidìt, že  kùò je sice  osedlaný, ale nikdo  na nìm  

nejede. Muž byl ozbrojený a dobøe  stavìný stejnì

jako jeho kùò. Stále   se blížil,  ale rysy nešli 

rozeznat. Pod koženým  pláštìm se rýsovaly  

hranaté tvary pancíøe a pøilby. U pasu se mu houpal

dlouhý meè a velký   kulatý štít byl zavìšen u sedla.

Všichni se  zaèali usmívat, když

zaslechli  bolestivé steny. Podivnì   jdoucí postava

došla k vyèkávající skupinì, pustila opratì a zaèala

si   tøít postižená místa.

"Tak jsem dorazil," pronesl Nestor,  když

se pøestal škrábat, "Co se   smìjete, tak neumim

jezdit na koni.  Dneska jsem jel poprvé." "Taky to 

 je vidìt" zasmál se Páin. "Chtìl bych  vás vidìt na
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lodi, jak v bouøce   lezete do lanoví.  Nebo co byste

dìlali, kdyby  za váma plaval žralok.   To bych se 

nasmál." ušklíbl se a zaèal si  znovu tøít místa, která

se   po  celý den  až pøíliš  èasto  setkávala  se

sedlem.  Pak se  pøestal   litovat a obrátil se na

Rollda.

"Mrtvoly jsme nenašli," zaèal 

vysvìtlovat dotázaný, "snad budou dál   v lese. 

Museli to  tu uklidit.   Spoustu koní  pochytali a 

zbytek se   rozprchl.  Odjeli  jedním  smìrem, 

támhle  do  lesa. Tudy projelo asi   osmdesát koní."

"Nasedáme a jedem po stopì. Rollde veï

nás." zavelel vùdce a vyšvihl   se do sedla. "Já jdu

pìšky."  prohlásil ráznì Nestor a zaèal se brodit  

snìhem s konìm v patách.

Zanedlouho objevili tìla zasypaná 

snìhem.Mezi dvaceti sedmi mrtvými   leží i velitel

vojákù, který  se pøíliš chlubil obsahem dubového

vozu.   Zbývajících devìt  tìl patøilo neznámým

mužùm  odìných do kùže. Patrnì   obìti  ze strany 

lupièù. Tìla  nikdo nezkoumá  a skupina pokraèuje

po   vyšlapané cestì  dál do lesa,  až na místo  kde se

stopa  dvojí. Rolld   seskakuje a  zkoumá obì cesty.

Pak  ukazuje rukou na sever:  "Tudy jel   vùz a  jen

nìkolik koní, který  se vracejí, ale vùz  nikoliv.

Všichni,   nebo  vìtšina odjela  východní  cestou." 

udivený Grim  kroutí hlavou,   protože ze stop

nevyèetl vùbec nic.

"No, myslím,  že pojedem na východ.  Na

sever odvezli vùz  a nechali   jej tam. Jedem."

domýšlí si Llandaff a vyráží zvolenou cestou. Na

konì   nasedl i po  pás mokrý Nestor, s myšlenkou,

že  až sleze sníh, musí se   nauèit jezdit na koni.

Cesta pokraèuje  míli stejným smìrem a 

pak se náhle stáèí  pøímo na   sever.  A právì  zde, v 

 místì kde  koruny staletých  smrkù vytváøejí  

nejvìtší šero, jsou nalezena další  tìla. Rozházená po

okolí, okradená   a pokrytá   napadaným   snìhem,  

prozrazují,   že   se   stalo   nìco   neoèekávaného. 

Mezi nimi  prochází kouzelník  Erkli Plískon  a

skoumá   znaèná zranìní na zmodralých mrtvolách. 

"Øekl bych, že byli pøepadeni   ze  zálohy.  Znaènì 

pøíhodné  místo."  pronesl  Erkli  tichým  hlasem   a

rychle se stáhl se k ostatním.  "Asi se nepohodli o

koøist," usuzuje   Llandaff, "Pojedem dál."

Cesta se mìní. Ve ztemnìlém lese se

objevují skalky a bludné balvany   skryté pod

èepicemi  snìhu. Konì šlapou se sklonìnou  hlavou

a jediným   zvukem je  køupání snìhu a  obèasné

Nestorovo heknutí.  Lehce chumelí,   v lese panuje

tma. Lidské ostatky  nalezené v koøenech stromu

zabalené   v rudém hadru jen bílé ticho prohlubují.

Skupina vyjela na paseku. Vyjetá stopa 

mizí po pravici a vnoøuje se   opìt do lesa. Na

protìjší  stranì paseky každý spatøil rozpadlé

hradby   a polorozboøenou vìž jakési tvrze.

Dobrodruzi ukryli své oøe ve skalní   rozsedlinì, 

suchými  stromy  a  chvojím  zabezpeèili  prasklinu

proti   vlkùm.  Pak  vyrazili  pìšky   po  stopách, 

které  klièkujících  mezi   zasnìženými skalami.

Když došli na dohled k rozpadlé  bránì,

ozval se jinak mlèící Erkli:   "Nìkdo  by  mìl  jít  na 

prùzkum."  Nikomu  se  však  nechce a tak se  

pøihlásil  Grim, který  se vždy  snažil být  užiteèný

a  všem zkušeným   dobrodruhùm  projevoval 

jistou  úctu.  "Hmm,dobrej."  podivil  se nad  

chlapcovou stateèností nebo horlivou zbrklostí

Rolld.

"Víte,  ale šel  bych radìji  neviditelný,

kdyby  to šlo."  prohodil   a svoji  poznámku  

smìøoval  smìrem  ke   kouzelníkùm.  Po 

patøièném   Llandaffovì kouzlu,  odešel neviditelný

Grim  smìrem ke hradu.  Prošel   rozpadlou branou 

a zamíøil k  jediné stojící budovì  uprostøed skalní 

 plošiny lemované bílými zbytky hradeb.  Podle

pachu ucítil konì. Malým   okénkem ve  stìnì stáje

je zahlédl  namaèkané v každém stání  dva. Pak  

obhlédl  další budovu,  které však  chybìla støecha 

a dírou v západní   stìnì sem vítr zavál hromadu

snìhu. Pod ohoøelými trámy našel naviják,   který,

jak se pozdìji zjistilo, byl od brány do podzemních

prostor. Po   krátkém prùzkumu chodby vedoucí do

sklepení hradu, se Grim vrátil zpìt   a ohlásil 

výsledek svého  prùzkumu. Tak  se celá  skupina,

po  krátké   poradì, vydala dobýt doupì loupežníkù,

z dálky vonící peèeným masem.

                             *     *     *

"Rollde!Otoè se!" vykøikl Erkli a rychle

se vrhl za torzo vìže. Šípy   z chodcova  luku

sklátili  k zemi  trpaslíka a  dva barbary. Nestaèili  

udìlat  ani  pár  krokù  ze  dveøí  stáje,  kde se

znenadála objevili.   Z druhé stany, z podzemního 

vchodu,se nahoru vyhrnulo nìkolik kudùkù.   V

rychlém  sledu  padli  pod   ostøími  meèù  jediných 

Liscannorských   váleèníkù.

"Táák,to  bychom mìli,"  protáhl Páin,  

když si  otíral meè  o šaty   jednoho  z mrtvých,  "už

se  zase pìknì  leskne." "Kterej komín ucpeme  
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teï, " obrátil  se na Llandaffa Erkli,"když finta  s

vykuøováním vyšla   tak skvìle?" "Tøeba tehle."

ukázal vùdce na poslední komín, ze kterého   se ještì

kouøilo a stáhl se tak,  aby jej nikdo nevidìl, a� už

vybìhne   odkudkoliv. Grim  ucpal svým pláštìm 

poslední komín. Ostatní  èekali,   oèi  upøené na  dva

možné  východy. Dlouhou  dobu se  nic nedìlo.  Tak 

 Nestor,  aby zrychlil  reflexi lupièù,  vhodil do 

komína láhev oleje.   Opìt  se nic  nestalo a   proto

Llandaff  rozhodl podpálit  stáj. Grim   odvázal

všechny konì, vyhnal je ven a Rolld si mezitím

nachystal láhve   s olejem. S pochodní v ruce

pøistoupil k polité slámì a zapálil stáj.

Vnitøek  budovy zaplál  jasným svìtlem. 

Plameny vystoupili  výš. Za   chvíli vzplál i krov.

Pak se vše zhroutilo a plameny pomalu uhasínaly.  

Chvíle èekání,nikde se nic nepohlo.  Bylo

rozhodnuto a osud loupežníkù   zpeèetìn,  Nurnská

družina  zapálila lucernu  a vnoøila  se do spícího  

doupìte...

Nurnští vèele s Páinem a Rolldem prošli

místností, jež sloužila jako   obydlí  zesnulým

kudùkùm.  Chodby i  místnosti byly  patrnì

vyhloubeny   vodou.  Místy  je  chodba  pøitesána, 

jinde  stojí kamenné zdi, které   rozdìlují  velké 

dómy  na  menší  jeskynì  a  chodby  a vytváøejí tak 

 pøijatelné obydlí. U  stropu se zaèali vytváøet nové 

krápníky a stìny   jsou hladké a lesklé.

Nacházejí  další  východ,  tentokráte 

pøehrazený  zrezivìlou møíží,   která není  spuštìna

až k zemi  a tedy dovoluje prùchod  na zasnìženou 

 paseku.  Skupina prošla  znaènou èást  podzemím a 

ještì nenarazila na   nepøítele. Nìkdo se chvíli

pøehraboval v objeveném skladu nepotøebných  

vìcí. Prohledávali dna vypáèených truhel zda lupièi

nepøehlédli nìjaký   ten  zlatý, ale,  jak známo  zlato

je  cenný a  vyhledávaný kov, a tak   lupièi nemohli 

pøehlédnou nic cenného.  Rolld si se  zájmem

prohlížel   zdobené a jistì drahé sedlo, ale po chvíli

jej znechucenì odhodil zpìt   na hromadu kùží, lan

a hadrù,  protože sedlo vypadalo sice vkusnì, ale  

jevilo se velice nepohodlné. Z  této èinnosti byly

vyrušeni dvìma psi,   kteøí  nejsou žádnou 

pøekážkou pro  Nestora a  už vùbec  ne pro Páina   a

nemohou se  rovnat se psi,  jakými je Llandaffova 

Nóriane, Nestorùv   Corey a  Rolldova Jùlien. Tito 

psi, vlastnì ještì  dvouroèní štìòata,   pocházejí  z

vrhu  feny Kell,  která kdysi  patøila dnes již

zesnulému   chodci  Yorgovi z  Erinu.

Boj  skonèil, skupina  se zformovala  a

zaèla  pátrat po  majitelích   ubohých voøíškù. Ti

byli sice vzhùru,  ale v noèních košilích toho moc  

nezmohli. Dva okamžitì  padli mrtvi k zemi, další 

se skácel po mocném   kouzlu  Bindman,  vyslaném 

Erklim.  Posledního,  nejdéle se bránícího   utloukli

Rolld s Páinem plochými stranami meèù.

Pøíbytek dvouch barbarù  a dvouch lidí

byl v  mžiku prohledán. Až na   košík  se dvìma 

týdenními štìòaty  nenašli nalezeno  nic. V touze

mít   vlastního psa,  chodit s ním na  lov a na

výpravy  si jedno štìòe vzal   Grim a strèil jej na

vrch vìcí  v batohu. Ale Grimùv sen se nevyplnil.  

Štìnì po dvouch dnech zemøelo,  snad z nedostatku

vzduchu nebo pohybu,   nebo proto,  že bylo pøíliš

malé,  aby mohlo žrát stravu  jako ostatní   psi.

    "Když  máme zajatce,  tak se  aspoò dovíme  co

potøebujem." "Co když   nebude  chtít mluvit  ?"

ozval  se starostlivý  hlas. "Tak  mì na  nìj   pustíte,

" vykøikl Nestor s krvelaèným  úsmìvem. "Na moøi

sem se dobøe   nauèil  jak z  lidí dostávat 

informace." "Hele  hele, už  se probírá,   dobøe,že

sme ho svázali." upozornil kleèící Páin a postavil

se, aby se   taky  jednou nad  nìkým tyèil   on, když 

i druhý  nejmenší, Llandaff,   pøevyšoval Páina o

dobrých pìtadvacet coulù.

"No,  jakpak  se  menuješ?"  zapoèal 

výslech  Nestor  nejobvyklejší   otázkou  se 

sladkým  úsmìvem.  "Já,já  se  jmenuju..  Já jsem

Grogar"   vykoktal zajatec se strachy rozšíøenýma

oèima. "A kde máte korunovaèní   klenoty,  co jste 

pøedevèírem ukradli?"  pokraèoval Llandaff.  "Já,já 

 nevím.Já to  opravdu nevím." Nestor  se usmál,

pomalým  pohybem vyndal   dýku a  klekl si ke

Grogarovi  v domnìní, že družinì  pøídou vhod jeho 

 dlouholeté zkušenosti. "Povím,povím," zaèal jeèet

hranièáø a snažil se   dostat z  Nestorova dosahu,

"má  je Gled. Všechno  zlato je u  Gleda."   "A 

kolik?"  vyplivl  otázku  Páin.  "Devìt  tisíc  ve

zlatì" okamžitì   odpovìdìl  Grogar.  Páin 

povytáhl  huòaté  oboèí.  Nestor  znechucenì  

zasunul dýku do pochvy, sedl si  na postel, kroutíc

hlavou. "Dneska už   nejsou žádný  tvrdí chlapi,

tøeba jako  já" zabruèel nespokojenì, snad   proto,

že nepøedvedl nic ze svého umìní.

"A kdo je  to ten Gled?" otázal se Rolld. 

"To je náš vùdce." "Dobrá,   a kdo je  tu dál?"

pokraèoval Rolld.  "Nejdøív je tu Gled  Krvavá

ruka,   pak  Rulen jeho  pravá ruka  a pak  ten
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mròous,  Axim Zelený,"  vyhrkl   ochotnì  svázaný

hranièáø  a barva  nezralého ovoce  se pomalu dala

na   ústup  z pihovaté  tváøe. Pak  se usmál  a zaèal 

vykládat, "Velectìní   pánové,  že  vy  jste  od 

Glenala.  To  je  mùj  pøítel, já sem si ho   oblíbil."

"Ne nejsme od Glenala a  co je to zaè, ten Glenal?"

prohodil   Llandaff, který doposud setrvával v

pøemýšlivém mlèení. "No to je.. No   von.. Já nevím, 

ale je skvìlej støelec. Ale Gled  ho nemá rád, von si 

 myslí,  že má  nìco s  Penelin." "Sakra,  kdo je  zase

tohle?"  zaklel   trpaslík, který si  už nestaèil udržet

pøehled. "To  je Gledova holka,   ale nikdo se  jí

nesmí ani dotknout." "A je  z lidského rodu?" vykøikl 

 náhlým zájmem Grim. "Hehe, " zasmál  se Nestor,

který snad už pøekonal   osobní tragédii, "ty  nám

zaèínáš nìjak brzo, no  né?" "Ticho!" okøikl  

všechny Llandaff, "Tak  ještì jednou.Je tu

Glenal.Pak je  tu ten Axim,   dále ta  pravá ruka.. No,

jak  si to øíkal?" Llandaff  pøestal dotyèné   osoby 

vypoèítávat a  obrátil se   na ležící  postavu. "Ne 

pravá, ale   Krvavá ruka, tedy Gled. Ale to  už jsem

øíkal" Llandaff spražil drzého   zajatce  pohledem  a 

ten  se  rychle  stoèil  do  klubíèka.  Llandaff  

nevzrušenì pokraèoval: "Dobøe Gled a ta jeho pravá

ruka, ta se jmenuje   jak!" "Vy myslíte Rulena,

bojovníka"  odvìtil okamžitì Grogar a snažil   se 

napravit svoji  pøedchozí  chybu  uctivým tónem. 

Llandaff pokýval   hlavou a  pokraèoval: "Axim,ten

prcek  jak øíkáš, co  je zaè?" "To  je   hobit,  málo

kdo  ho má  rád, von  je takovej,  takovej divnej"

"Ještì   jednou ke Glenalalovi, co je zaè a  odkud se

tu vzal?" "No, pøišel asi   pøed tøemi týdny a pøidal se

k nám a spolu s bandou,která pøijela pøed   mìsícem 

z jihu,  nám  pomohl  pøepadnout ohlášenou  zásilku

zboží.Ale   støílí opravdu skvìle."

Llandaff si  do kouta odtáhl Rollda,  k

nim se pøidal  Páin s Erklim.   Nestor vstal  z postele,

odplivl si  do kouta a pøidal  se k družinové   poradì. 

Grim si  pøestal hrát   se štìnìtem  a naslouchal 

radícím se   mužùm.

"Ten Glenal, to je chodec, to je jasný.Ale

co tu dìlá?" pronesl Rolld   šeptem, aby ho  neslyšel

svázaný Grogar. "Kdo ví, co  je to zaè? Tøeba   mezi 

loupežníky  ani  nepatøí."  zapøemýšlel  Nestor  a

podíval se na   zajatce, který se snažil zachytit

rozhovor, vìdom si toho, že se jedná   o jeho pøíštím

osudu. "Dobøe a co teï  a co s ním" pronesl Páin a

kývl   hlavou  smìrem  k  dotyèné  osobì.  "Necháme 

se  sním  zavést  k tomu   Glenalovi. Pak bych ho

pustil." rozhodl Llandaff.

"Hele, my tì pustíme," otoèil se  na

zajatce Rolld. Ten si viditelnì   oddechl a  uvolnil

se, ale  po dalším slovì  znervóznìl. "Ale.. Chceme 

 abys  nás   zavedl  za  Glenalem.  Pak   budeš 

volný."  "Ano,  jistì,   samozøejmì, udìlám to, jen 

my neubližujte." vychrlil š�astný hranièáø   a

viditelnì se mu ulevilo, když jej, by� jen èásteènì,

rozvázali.

Grogar je  vedl pøes místnost plnou 

pøikrývek a upravených postelí.   Na  otázku  proè 

tu  nikdo  nespí,  odpovìdìl:  "Tady  spala ta druhá 

 skupina, co  pøijela z jihu. Jenže  voni všichni

chcípli pøi  útoku na   vùz.  I   s  vùdcem."  Podivnì 

se   zašklebil,  ale  ve  vysvìtlování   nepokraèoval. 

Na konci  klikaté chodby  vyhloubené dnes  již

vyschlým   pramenem, Grogar zaboèil vlevo a

ukázal na dveøe: "Tak tady bydlí, ale   už bude asi

spát. Splnil sem co jsem slíbil, prosím vás, puste

mnì, já   vám slibuju,  že nikoho nebudu varovat, 

jen si vemu svý  vìci a už mì   nikdy neuvidíte."

"Dobøe. Bìž, ale jestli tì ještì nìkdy uvidim stáhnu 

 z tebe kùži." zasyèel Nestor,  když uvolnil provaz

poutající zajatcova   zápìstí. Ten na nic neèekal a

prchnul chodbou zpìt okud pøišli.

Všichni  se   pøipravili  vtrhnout  do 

místnosti,   když  se  dveøe   pootevøeli. Neznámí

hlas  pronesl: "Pánové pojïte dál, už  jsem na vás  

èekal." Rolld,který  stál nejblíže dveøím se  otoèil s

tázavým výrazem   k vùdci. Llandaff pokrèil

rameny a  hlavou kývnul ke dveøím. Po chvíli  

pøešlapování Nurnská družina vstoupila do malé

místnùstky. Uvnitø byly   ètyøi postele,  tøi obsazeny

malými  tìli hobitù nebo  kudùkù. Neznámí   k nim

stál zády. První, èeho si v šeru všimli, byl dlouhý

chodecký meè   povìšený na  zádech. Jeden po

druhém  ostýchavì vlezli dovnitø, chvíli   postávali 

v šeru,  pak se  místnost poøádnì  osvìtlila další

lucernou   položenou na stole.  Neznámí se koneènì

otoèil a  ostatní si jej mohli   poøádnì prohlédnout.

Zašpièatìlé uši jasnì prozrazovali chodcùv pùvod. 

 Glenal  byl elf,  sice kudrnatý  a hnìdovlasí,  ale

elf. Mìøil alespoò   jeden sáh a osmdesát coulù.

Když si sedal na svou postel, jeho drátìné   brnìní

tichounce zacinkalo.

"Kde je Zaren." pozeptal se upírajíc 

zelené oèi na Rollda. "Zdržel se,   pøíde pozdìji."

chopil  se slova Llandaff. "Aha." pronesl  a natáhl si 

 nohy ve vysokých kožených botách  na pelest
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postele. Mohutný pes spící   pod stolem jen zvedl

hlavu, zívl, protáhl se a znovu spokojenì usnul.

"Sednìte si." Dobrodruzi se nerozhodnì

rozhlédli po místnosti. Kromì   ètyø postelí,které

byly obsazeny, si  nebylo kam sednout a usednout na 

 zem se nikomu  nechtìlo. Malý stùl byl pøíliš malý 

a sedìt na spících   hobitech není nejlepší.  "Tak si

sednìte, ty tøi  mrtvoly klidnì hoïte   támhle do 

rohu." pronesl elf  a smìr naznaèil  zdobenou dýkou,

kterou   vzal kdoví odkud.  První se probral Nestor a

shodil  malé tìlo na zem.   Když se všichni  usadili,

elf si pøestal dýkou  èistit nehty, zastrèil   ji za

opasek a prohodil: "A máte alespoò pøeklady." "Ne,

nemáme, ty má   Zaren."  odpovìdìl  po  chvíli 

trapného  ticha  Llandaff. "Tak na nìj   poèkáme.

Nedá se  nic dìlat. Snad bychom se  mohli

pøedstavit. Já jsem   Glenal Zelenooký z Ruanadoru

a jaké je tvoje jméno bratøe?" nasmìroval   svoji

otázku  na Rollda. Rolld  udivený tímto oslovením, 

chvíli mlèel   a pak se  pøedstavil jako Halk  z Erinu.

"Dyk  se jmenuješ Rolld  né."   prohodil Páin.

Llandaff  obrátil oèi v sloup a  zavrtìl hlavou. "To je 

 dlouhá historie. Tady mùj pøítel se  jmenuje Halk,

mé jméno jest Erkli   Plískon."  pokusil se  zachránit 

situaci  kouzelník. "Tu  historii mi   povíte  pozdìji 

a  tìší  mì,  že  tì  poznávám,  Erkli." Po vzájemném 

 pøedstavování  se Glenal  otázal: "A  za jak  dlouho

má  Zaren pøijít?   " První se ujal  slova Nestor: "No

to nevíme."  "A kolik sebou pøivede   lidí?" "No

myslím,že, že s ním sou  tøi lidi, ne dva nebo tøi.."

zaèal   se  potit Nestor  a vysílal  prosebné pohledy 

na všechny strany, "ne,   jsou s ním dva lidi urèitì."

Váleèník ukonèil svoji odpovìï a zhluboka   si

vydechl.  "No, to nás  bude dohromady devìt.  Gleda

zabijem urèitì,   ale jestli staèíme na strážce hrobky,

to nevím."

"Jaká  hrobka, Zaren  nám nic  neøekl"

zpozornìl  Llandaff. "On  vám   vážnì nic neøekl?

Nevadí, èasu máme  dost, já vám ten pøíbìh povím.

Já   spolu  se  Zarenem  a  èarodìjem  Oltesem  jsme

jednou vybrali svatyni   Rudých knìží a  s nìkolika

cennými šperky jsme  sebrali nìjakou knihu.  

Jmenovala se Kniha Rugenu. Oltes se  jí pokoušel

pøekládat a já pátral   po jménu Rugen. Podaøilo se

mi zjistit, že hrad Rugen byl kdysi sídlem   Rudých

knìží.  Zjistil jsem, že  byl vyplenìn a  poboøen asi

pøed  sto   lety  pøi  nájezdech  z  východu.  To 

všechno  bylo napsáno v Kronice   gwendarronské. 

Z ní  jsem také  vyèetl, kde  hrad leží.  Když jsem se 

 vrátil, Oltes byl mrtev," pøi  tìchto slovech pøelétl

pøes Glenalalovu   tváø stín chmuru.  Malý moment

se odmlèel, pak  jeho tváø ovládl stálý   cynický

úsmìv  a on pokraèoval,  "Nenašel jsem žádnou 

stopu, která by   urèovala vraha, ale  vzhledem k

tomu, že zmizela  i kronika soudím, že   nás 

nìjakým  zpùsobem  vypátrali  Rudí  knìží  a  pøišli 

si pro svùj   majetek. Z toho  co Oltes staèil pøeložit

jsem  vyrozumìl, že vchod do   hrobky je za 

tajnými dveømi, které jsem po  dvaceti dnech,

strávených   hraním si na  lupièe, nalezl. Zaren se

vypravil  pro nìkolik lidí, aby   jsme  mohli 

skoncovat  s  tím  prokletým  Gledem  a tou jeho

otrhanou   bandou." Glenal najednou zvýšil hlas  a

sevøel pìsti. "Mé vyprávìní je   u konce, ale chtìl

bych vás o nìco  požádat. Až pùjdem na Gleda a

jeho   nohsledy,  dejte  prosím  pozor  na  Penelin, 

dívku  do které jsem se   zamiloval." Glenalova tváø

byla plná obav. Všichni mu pøislíbili svoji   pomoc.

"Glenale,"  pronesl Rolld  dívaje se   na

své  boty, "já  se opravdu   jmenuji  Rolld. Pøedtím 

jsem nevìdìl   jaký jsi,  teï to  vím." Rolld   doøekl

a podíval se zamyšlenému chodci  zpøíma do tváøe.

Ten se smutnì   pousmál a pravil: "Nevadí, mì je to

vcelku jedno, ale jsem rád, že jsi   ke mnì

upøímný." Nastalo ticho, nejdøíve  jej porušil Páin:

"A kde ten   tajnej vchod leží?" "Ukážu vám ho, až 

pøíde Zaren." "A co bylo v tìch   pøekladech, co po

chudáku Oltesovi  zbyly?" optal se Erkli.

"Poznámky,   básnì,  všechno znaènì  nejasné,

ostatnì   uvidíte je,  až je  dáme se   Zarenem

dohromady, on jich má vìtšinu."

Olej  v lampì  vyhoøel. Do  té doby  se

nestalo  vùbec nic. Zaren se   zatím  neobjevil  a 

slabší  povahy  se  zaèli  potit. Místnost tonula   v

tichu,  sem tam  se nìkdo  optal na  nepodstatnou

drobnost. Každý se   zaobíral  vlastními 

myšlenkami  a   Glenal  zaèal  projevovat  známky 

 netrpìlivosti. Po  té co doplnil  v lucernì olej  a

znovu ji  zapálil,   obrátil se k Páinovi: "Nevíš kdy 

má Zaren pøijít? " "Nevím." usmál se   nervóznì

trpaslík  a hledìl k zemi.  "Zaren øíkal, že musí 

ještì nìco   zaøídit a nás poslal napøed." snažil se

Páinovi pomoci Nestor.

Najednou se ozvalo bušení na dveøe. 

Glenal se usmál a zabruèel: "My   o draku a drak

za..." Nedopovìdìl, protože si všiml chování svého

psa.   Ten po prvním zaklepání vstal, postavil se

pøede dveøe a zaèal zlostnì   vrèet. Glenal vytáhl 
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meè a postavil se ke dveøím.  Teï poprvé si Rolld  

mohl prohlédnout elfùv meè v plné nádheøe.

Umnì tepané støíbrné rukojeti  se

zasazeným modrým kamenem velikosti  

gwendarronského zla�áku  si už všiml.  Zato èepel se 

leskla ve svìtle   lucerny jak hladina  jezera pøi

západu slunce. Nejenom  jílec meèe byl   umnì

zdobený.  Celou délku èepele zaujímal  vyleptaný

plamen. V místì,   kde  je  èepel  nejširší,  se  zlatem 

skvìly  elfí  runy. Mezi písmem   slièného lidu se

proplétal èerný had se zlatou korunou.

"Kdo je?"  otázal se elf s  meèem

pøipraveným k ránì.  "Já" ozval se   hrubý hlas z

druhé strany dveøí.  "Kdo já?" "No já, Lynhaard"

"Neznám"   zašeptal elf a ostatní také vytáhli své

zbranì. Glenal zprudka otevøel   dveøe.  V nich  stál

vyzáblý  kroll v  koženém obleèení  s kyjem  pøes  

rameno a  rezivým meèem v  rukách. "Co vy  dìlat

na mém  území?" zaèal   hulákat. Glenal krolla  vtáhl

dovnitø a zabouchl za  ním dveøe. "Co tu   dìlat,

tohle  být taky moje  a já  všemu  tu velet." "To  je

ten vùdce   lupièù? "  otázal se Páin pohrdavì  a s

meèem v  ruce postoupil o krok   dopøedu. "Blbost,

tohohle jsem vživotì nevidìl. Ten vylez z kdoví jaký 

 jeskynì."  "Jak to  víš? Já  vylézt z  jeskynì, abych 

lovil jídlo pro   smeèku. Lynhaard pøijít po èuchu,

tady  být jídlo, dát mi jídlo. Hned,   Lynhaard  mít 

hlad."  Všichni  se  zaèli  usmívat,  Nestor  se zdvihl 

 z postele  a stoupl  si pøed  krolla. "Ty,  krolle, chtìl 

bys k jídlu   hobita?" otázal se  s lišèím úsmìvem.

"Co být  hobita? " Kroll vyvalil   oèi a  mlsnì se

olízl. Nestor  ukázal na hromadu v  koutì a

pozoroval,   jak hladovec zareaguje. "Lynhaarda

neoblbnout. To nebýt hobita, to být   malej èlovìk.

Lynhaard nebýt pitomej."

"To je  hobit a u  nás na  severu  se

normálnì jedí."  trval na svém   seveøan. "Co  to být

hobit?"  ozval se znovu  hladovec a zašilhal  pod  

stùl,  kde u  hlavy Glenalova  psa ležela  prázdná

miska  s ohryzanými   kostmi.  "Neblbnìte mu  hlavu

a  radši pøemejšlejte,  co s nim."

Rolld  postoupil kupøedu,  upøel na  krolla

svùj  pohled, jazykem si   olízl  rty a  zaèal

vyjednávat:  "Hele Lynhaarde,  ty bys chtìl jídlo,  

viï. No a kdyby jsi šel s náma a pomohls nám

zlikvidovat pár lidí, tak   bys dostal  sto zlatejch."

pronášel starosta  Liscannor pomalu, aby to   malému

krollímu mozeèku došlo. "A co být to, to.. sto

zlatejch." Rolld   se zmatenì podíval po ostatních a 

pokraèoval: "Zlatý jsou peníze a za   nì si nakoupíš

jídlo, šaty, zbranì a  tak." "Dobøe, mýt hlad a ty

vaše   sto  zlatejch chtít.  A ty  lidi, co  znamenat

zlikvidovat?" zeptal se   opatrnì jakoby tušil

význam onoho slova. "To je zabít" struènì pronesl 

 Páin a sednul si na postel.  Kroll pokýval ušatou

hlavou a pokraèoval.   "A ty co chtít vy zabít, být 

malý nebo velký? " "Velký" "Velký nebýt,   malý 

jo. Velký  pøítel, malý  nepøítel, ty  já nemám  rád."

Páin nìco   nevrle zabruèel,  zmìøil si krolla  ostrým

pohledem a  palcem ozkoušel   ostøí svého meèe. "A

to jako proè?"

Kroll zaèal vyprávìt pøíbìh, který  by se

vešel na kousek pergamenu,   ale  Lynhaard

vyprávìl  celou hodinu.  Krabatil èelo,  hledaje

správná   slova. Když  skonèil ulechèenì si 

oddechl, celý zpocený  usedl na zem   a

vítìzoslavnì pokukoval po nurnských,  pyšný na

svùj hodinový výtvor.   Krollovo vyprávìní  nebylo

zcela jasné,  ale po nìkolika  jednoduchých  

otázkách a jednoslabièných odpovìdí se druzi

dozvìdìli, že Lynhaard je   vùdcem  jakéhosi

kmene,  i když  název smeèka,  jak sám  øíká, by 

byl   pøíhodnìjší.  Onen  kmen  sídlí  v 

Rugornských  skalách, kde neustále   bojuje  proti

skøetùm  a orkùm,  a právì  odtud pramení nenávist

proti   rasám  malého vzrùstu.  K pøekvapení 

ostatních, z  krolla vypadlo, že   zesnulý  Jacob  byl 

synovcem  Lynhaarda,  tedy  Lynhaard  byl bratrem 

 Urgolina, Jacobova otce.

Lynhaard  byl  pøijat  do  družiny  a 

všichni vyrazili vypoøádat se   s vùdci a jejich

strážci, kteøí by mìli být posledními lupièi ve zdech 

 Rugenu.

Glenal zatlaèil na  skálu a ta se pohnula. 

Skrze tajný otvor prošli   do  vìtší  jeskynì 

zaplnìné  nahromadìnými  pøikrývkami  a 

náhradním   šatstvem.  Po  otevøení  dalších  dveøí 

se  na potichu jdoucí skupinu   vyvalil zápach

spáleného  masa. "Fuj, to je smrad,"  odplivl si

Erkli,   "za  to mùžeš  ty Nestore,  to je  to tvoje 

házení lahví  do komína."   "Hhhhmmm, to být 

vùùnì." pronesl kroll a nasál  šedivý kouø. Lynhaard 

 tažen hladem vstoupil do jídelny s dubovým stolem

a dvìmi øadami lavic   jako  první.  Obešel 

pøevrácenou  židli  a  zaèal  š�astnì obskakovat  

oèazený krb. Z rožnì v krbu  sundal kus

zuhelnatìlého masa, který mohl   být   stejnì  dobøe 

 vzrostlým  teletem   jako  malou   veverkou.  Ze  
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zuhelnatìlého špalku nešlo poznat, co mìli

loupežníci k veèeøi, klidnì   to mohli být nìèí

ponožky. Ostatní vstoupili s nechutí a ucpanými

nosy   dovnitø.

"Tak  tady bábe  vchod do  Gledových

kobnat."  øekl Glenal držíce si   špièku nosu. "A koho

tam bábe oèekávat." zajímal se Llandaff. "Doo, já  

vib o  ètyøech strážcích, Gledovi,  Rulenovi,

Aximovi a  Pedelin, teda   Penelin." opravil  se

Glenal, když  si pustil nos.  "Bovná by bel  jít  

nìkdo  na  prùzkub."  ozval  se  Erkli  s  èervenýma

oèima. Všichni se   shlukli  a  dohadovali  se   pøímo 

pøed  otoèným  balvanem,  kryjícím   velitelské 

místnosti. Lynhaard  mezitím dojedl  a s  èernou

pusou  se   zapojil do  rozhovoru. Netváøil se

nikterak  š�astnì, pøecijenom uzené   uhlí není  k

veèeøi nejvhodnìjší.  Glenal zrovna vysvìtloval,  že

neví   jak  to za  dveømi vypadá.  "Já bych  tam vletìl 

a všechno rozsekal."   pronesl kroll a otøel si saze  do

kožené èepice. Zaèli se snášet další   názory, jak

nejlépe proniknout dovnitø  a každý se snažil

prosadit ten   svùj.  Dlouho  se  nemohli  rozhodnout, 

až  vše vyøešil jakýsi barbar   v noèní košili s 

pochodní v ruce, který vylezl  spoza otoèných dveøí. 

 "Glenale co tu dì..." nedoøekl. Do  tìla se mu

zakously zbranì a lnìné   plátno se zabarvilo krví.

Náhle  se všichni vrhli do neznámých chodeb.  

Pobití  zbývajících strážcù  bylo dílem  okamžiku,

zvláštì  když jeden   spal i pøes plechový rámus 

nurnských váleèníkù. Bìhem chvíle místnost  

prohledali a vyrazili chodbou dál.

Dveøe  se  rozrazili  a  v  nich  stojí 

Liscannorští vèele s Páinem   a Lynhaardem.  Proti 

nim  se  ze  stínu  vyloupli  dvì  postavy. Malý   a

velký, jak by øekl Lynhaard. Mohutný  barbar v

brnìní a s obouruèným   meèem  se zabruèením 

vykroèil ke  dveøím. Páin  s Rolldem  mu vybìhli  

vstøíc.

"Ten  malej  být  mùj!"  vykøikl  kroll  a 

vyrazil vpøed, snažíc se   zasáhnout hobita v

zeleném. Jaký byl jeho udiv, když prolétl místem na 

 nìmž  mužík  pøed  chvílí  stál.  Svùj  let  ukonèil

tvrdým nárazem do   protìjších  dveøí. Barbar  se

zlatými  nátepníky se  po strašlivé ránì   s øevem 

vrhl na  Rollda a  Páina.  Pak  jej trpaslík  pøibodl ke 

zdi   a šílený øev  utichl. Glenal nìkolika rychlými 

seky a Lynhaard pádnou   ranou rychle dobili hobita

Axima.

Za  vítìznì  se  tváøícím  krollem  se 

otevøeli  dveøe. Stál v nich   mohutný vousatý  muž

snìdé tváøe v  plátovém brnìní a s  meèem v ruce. 

 Byl  to Gled.  Lynhaard se  nestaèil  ani  otoèit a  s

krvavým  køížem   vyrytým do  zad se sesul  k zemi.

Když  jej Glenal spatøil,  otoèil se   a hrozivì se 

usmál. Meè sykl  vzduchem jak podráždìná  kobra.

Gled se   rozehnal, ale netrefil.  Elf se rychle sehnul

a  dvakrát bodl. Svìtlem   se mihl  runami popsaný

meè  a prorazil lupièùv  kryt. Vytryskla krev.   Pak 

se pøipojil  Nestor a  Rolld. Vùdce  lupièù se

zapotácel, ztratil   rovnováhu, zakopl a hlavou

vrazil do rámu dveøí. Nestor na nic neèekal   a vrazil

Theranil Gledovi do bøicha.  Glenal mu u�al hlavu.

Otøel meè,   zasunul jej  do pochvy a nervóznì  se

usmál. Pak vkroèil  do Gledových   komnat a zavøel

za sebou dveøe.

Družina  zaèala  prohledávat  chladnoucí 

tìla,  jen  Nestor  se šel   podívat za Glenalem. 

Nakoukl za dveøe a spatøil,  kterak utìšuje ženu  

opálené tváøe a  havraních vlasù. Tiše zavøel a 

vrátil se právì vèas,   aby zahlédl,  jak Páin sklátil 

Axima k zemi.  Pøi prohledávání mrtvol   Axim

náhle vyskoèil  a snažil se utéct, ale jaksi  se mu to

nepovedlo.   Když byly všechny mrtvoly a truhla se

tøemi tisíci zlatými prohledána,   probral se z mrákot

i kroll a Rolld mu zaèal sešívat rány na zádech.

Po dobré hodinì vyšel ze dveøí elf spolu

s Penelin. Teï si i ostatní   mohli všimnout,  že má

stejné,  zelené, oèi jak  Glenal. Mìla na  sobì  

splývavá  šaty podšité  králièí  kùží  pøepásané

opaskem  se zavìšenou   zdobenou dýkou. Zarudlé

oèi napovídali, že plakala. Glenal si odkašlal   a

tichým hlasem  zaèal promlouvat: "Dìkuji  vám

pøátelé, opravdu  moc.   Jsem rád že jste mi pomohli

získat svoji lásku." pøi tìchto slovech se   elf usmál

na Penelin a pøitiskl ji k sobì ještì pevnìji, "za tu

hodinu   jsem hodnì  pøemýšlel. Poklady z  té

hrobky mi  za to nestojí,  nemohu   riskovat,  že

nìkde  zùstanu. Nechci,  aby o  mì mìla  Penelin

strach.   A proto  vám ráno  dám pøeklady  a ukážu 

vám ty  tajný dveøe.  Teï si   pojd�e pro odmìnu.

Vedle je jedna truhla."

Vedlejší  místnost  byla  zaøízena  jako 

ložnice.  Postele pøikrytá   medvìdí kùží, v  jednom

rohu døevìná truhla na šaty  a u dveøí bytelná  

truhla se znakem Mondragonu, znázoròujícího

støíbrného draka na modrém   poli, jak chrlí rudý

oheò.

Svìtlo se odráželo  na hromadì zlata, ale
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po  klenotech ani památky.   Ty   byly   nalezeny   v 

 komùrce   za   tajnými  dveømi  uložené  ve  

vypolstrovaných  zdobených truhlièkách.  Žezlo s 

diamanty, koruna  se   safíry a zlatý øetìz s rubínem.

"Tak si Glenale  vyber svoji èást koøisti."

prohodil  Rolld a jasným   gestem ukázal na klenoty

blyštící se zlatou krásou. Glenal s rozmyslem   šáhl

po  tom nejcenìjším, po korunì.  Chvíli si ji

prohlížel  a pak ji   uložil do vaku. "No, uvidíme se 

ráno. Ukážu vám ten vchod. Dobrou noc   a díky."

Nurnší se sebrali a uložili  se ke spánku ve velké

místnosti,   která  už  vyvìtrala  od  šíleného  puchu 

Lynhaardovi oèouzené veèeøe   a Glenal zùstal s

Penelin ve velké posteli s medvìdí kùží.

Když  mìsíc protrhl  šedivé mraky  a

rozsel  své støíbøité svìtlo po   kraji, Nurnská družina

spala spánkem spravedlivým a zaslouženým. Vždy� 

 dnes  nikoho  neokradli  a  zrádnì  nezavraždili. 

Vždy�  se  byli  za   ušlechtilí ideál,  za lásku, která

vzklíèila  v srdcích dvouch mladých   bytostí. Že by

Rvizova láska a obìtavost zanechala v duších

dobrodruhù   svùj  svìtlí  odkaz?  Snad.  Možná  že 

se  mýlím,  možná,  že nìkteøí   sledovali jen svùj

prospìch a nechtìli riskovat svoje životy v boji se  

zamilovaným chodcem. Ne, mýlím se.  Této noci

vykonala Nurnská družina   dobrý skutek a nedívali

se jen  po zlatu. Vždy� proti Rolldovým slovùm  

'..vyber si  svoji èást koøisti..' nikdo  nic nenamítl, ani

když  v ze   sametem vyložené truhlièky zmizela

koruna  v hodnotì osmi tisíc. Nikdo   si nenacpával

kapsy zla�áky, kterých bylo všude dost. Možná, že

láska,   ta všemocná  èarodìjka, jak øíkají bardi  a

trubadùøi, obmìkèila srdce   sveøepých  dobrodruhù

z  údolí lišèích  nor. Nìkterým  snad pøišlo  na  

mysl, že se jednoho dne i oni mohou takto zoufale

zamilovat a mohli by   potøebovat  pomoc svých 

pøátel. Jako  se to  stalo trpaslíku  Páinovi   minulou

zimu, který  si víceménì poradil sám. Možná,  že

stejnì miluje   Rolld svoji  Grétu a Sarim  Rion.

Tøeba se  jednou zamiluje i  slanými   vìtry ošlehaný

Nestor, až pøestane navštìvovat Èervenou sedmu v

Nurnu,   kde  tráví každý  volný veèer,  pokud neleží 

na mol  opilí pod stolem   v hostinci U hrocha nebo

nìkde  jinde. Snad i chlupatý Lynhaard dokáže   být

nìžný, i když, øekl bych, svoji lásku projevuje

pádnou ranou kyjem   do hlavy, ale tøeba taky ne.

Kdo ví?

                             *     *     *

"Vstávat, jdem  za Glenalem." probudil 

svým zvuèným hlasem  všechny   Rolld.  "Já bych 

øek, že  bude  ještì  spát a  tak bych  ho nebudil."  

vypravil ze  sebe Grim mezi zíváním,  otoèil se na

druhý  bok a usnul.   "Všichni na palubu, dva muži 

do koše napnout hlavní plachtu, zvednout   kotvu,

odrazit od bøehu. Vyplouváme smìr hrobka!"

definitivnì probudil   spáèe  Nestor  a  na  všechny 

cenil  svoje  zuby.  "Nojo, už vstávám"   zabruèel 

Páin a  zastrèil si  vousy za  zdobený opasek. 

Ostatní také   vstali, oprášili své obleèení a  zaèli se

trousit ke Glenalovi. Nestor   zaklepal  a vstoupil  i

s  ostatními. Postel  byla prázdná, stejnì tak   i

pokladnice.  Jediné co  se zmìnilo  byly další  dveøe

tvoøené skálou   zaklínìné truhlou. Za dveømi se do

šera táhla nová a zaprášená chodba.

"Já to vìdìl, že ho tu ráno nenajdem.

Hele tady sou nìjaký listiny."   vykøikl  Rolld  a 

uchopil  dva  listy  pergamenu  položené na truhle. 

 Pochvíli prohlásil:  "Tohle jsou ty pøeklady  a ten

druhý je  dopis od   Glenala." "Tak to pøeèti, nejdøív

ten dopis." Rolld zaèal èíst:

"Pøátelé!

Chtìl  bych vám  ještì jednou 

podìkovat za  pomoc kterou  jste mi   poskytli.

Vím, že nejste od Zarena,  ale to nic nemìní na

skuteènosti,   že vám  dávám Oltesovi pøeklady a 

poznámky a pøeji vám  mnoho štìstí.   Mùžete 

poèkat na  Zarena a  dát obojí  pøeklady dohromady

nebo zkusit   štìstí sami. Já odjíždím s Penelin do

jejího domova, ale nìkdy pøijedu   za vámi do

Liscannoru. Mnoho štìstí.

Glenal."

"Ten druhý pøeètu já," uchopil druhý list

Grim a zaèal pøedèítat,

"Ètyøi ze sedmi ve tmì leží,

tam budou se ti hledat stìží.

Pravou znaèkou dej se vést.

falešnou se nenech splést.

Ve druhé místnosti jinak choï,

vyber cestu, co je ti vhod.

  A tady  je pøipsáno,  že to  bylo na  stranì ètyøicet 

osm." Na zbytku   pergamenu stály tyto verše:

V severu smrti východ èeká.

Na východ slepá cesta leží.
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Na západì nebezbeèí už neleká.

Z jihu pøídeš témìø svìží.

Na jihu v severu dvíøka hledej,

tam jeden ze tøí najdeš snáz.

Od hledání cesty odradit se nedej,

než smrt hladem zláme ti vaz.    str.217 a 218

Co se zlatem které záøí,

když v tlumoku ti jídlo schází?    str. 3

Co  se zlatem  které  záøí,

když v tlumoku ti jídlo schází?

Teï na tebe hledí oèi prázdné,

ve tvém smrti utìšení žádné.

Prázdná hrobka-èerná díra,

z ní na tebe smrtka zírá.       str.366

To bylo vše co na první stranì listu stálo.

Na druhé stranì pergamenubyly napsány  zmatené

poznámky plné škrtancù  a oprav. Poznámky sepsal 

 uèený muž,  což prozrazovalo drobné  a úhledné

písmo.  Stejnì tak byly   vyvedené pøeklady veršù z

kroniky hradu Rugenu. Opisuji je tak, jak se  

dochovali.

Pevnost Rudých knìží-Rugen -uctívaèi

Hardena

-založen 732 a stavìn 13 let

-926 vyplenìn

-pohøbili své pøedstavené a zemøeli nebo

uprchli s kronikou

-tøi hrobky a ?jedna? dvojitá?

-rozbitý velký sál ?zatopený? -šifra

-vchod tajný uprostøed?

Studnice Moudrosti -pokleknout

-brát a dávat

-za velkým sálem

-14 dveøí

Chodba u jezera «» velký sál » knihovna

Nikdo nic nevyrozumìl, ale všichni 

rozhodli pøijít básním na kloub,   až se dostanou  do

míst, pro které byly  verše urèeny. Nurnská družina 

 vkroèila do tajné chodby, pøeskakujíc truhlu

naplnìnou šesti tisíci ve   zlatì.

Po  nìkolika  sázích  a  pøekroèených 

mrtvolkách  netopýrù  a krys,   ozbrojená skupina 

vtrhla do místnosti po  stranách vyzdobenou tìžkými 

 rudými  závìsy,  znaènì  potrhaným   a  zašlými, 

s  kamenným  stolcem   a oživlou  sochou z  téhož

materiálu.   Do boje  s podivným  tvorem se  

zapojila  hrstka kostlivcù,  která se  vyrojila zpoza 

závìsù. Do této   osmihrané místnosti vedou troje

dveøe  a naproti tìm prostøedním kdosi   našel tajné

dveøe odkrývající  sáh chodby pøehrazené masivní

bronzovou   branou. Klíè, také bronzový, ležel

uvnitø stolce. Do podobné místnosti   se druzi 

dostali ještì dvakrát.  Vždy se nejdøíve  podívali za

závìs,   zda na nì nikdo neèíhá. Ale bylo tomu vždy

jinak.

V první  na nì èekala socha  køemenná a

zombie za  iluzorní zdí, kam   vtáhli  Páina, který 

je spolu  s Grimem  roztrousil po místnosti. "Já  

jsem  teï  zachránil  Páinovi  život,   zabil  sem 

všechny  ty  èerný   pokrouceniny co tu leží na 

podlaze." vychloubal se Grim, když družina  

procházela další bronzovou branou. Páin  už otevøel

ústa a chtìl øíci,   že sice  Grim bojoval stateènì, ale 

že zabil jenom jednu  a né ètyøi,   a že by se nemìl

pøíliš vytahovat,  ale nestaèil nic øíct. Grim na nìj  

mrknul a  zašeptal: "Že to na  mì nepovíš, strýèku,

že  né?" A Páin se   jen usmál, mávl rukou a

pobavenì mlèel.

Ve druhé  takovéto místnosti byl  jen

bronzový klíè  od další brány.   Ale  jen co  bránu

otevøeli,  usídlila se  Lynhaardovi mezi vyvalenýma 

 oèima kamenná  pìst patøící soše  èekající za

branou  spolu s nìkolika   ghùly.

Jen co byli nepøátelé barvy  šedozelené

pobiti a zranìní se probrali   z mrákot zpùsobené 

ohavnými paøáty ghùlù,  vyrazili Liscannorští nyní 

 již prázdnými chodbami dál. Po prohledání

nìkolika místností se ocitli   na terase,  z které

pøehlíželi  mramorové schodištì pokryté  kleèícími 

 tìli v rudých pláštích. Hlavy vyschlých mumií se

obraceli ke dveøím se   závorou osázenou sedmi

zámky, které se skvìli ve vysoko nad tìli dávno  

mrtvých knìží.

"Ètyøi ze sedmi ve tmì leží..."

zarecitoval Llandaff, "je to snadný,   staèí  najít 

tìch  sedm  klíèù."  Nestor  si  ještì  s radostí skoèil 

 z galerie na  jedno tìlo, která  se rozpadlo v  prach

a rychle  dobìhl   družinu noøící  se do tmavé

místnosti  podivného tvaru. "Jejky," ujelo  

Grimovi, když odkrokoval místnost se ètyømi

sloupy a tvar zakreslil do   mapy, "vždy� to  má tvar

lebky." "A co, dem  dál né." ozval se Nestor.   "A 
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kam ty  chytrej?" "Tøeba  tudy," ozval  se Llandaff 

od míst,  kam   smìroval koøen nosu pomyslné lebky,

"raète dál, další tajný vchod."

Ani  ten nejmenší  hobit by  neudìlal

deset  krokù od  tajných dveøí   k osmihrané

místnosti, kam družina vstoupila. Byla to stejná

místnost,   jako všechny pøedchozí. Po stranách

visely rudé závìsy a vytváøely tak   ètyøhrannou

hrobku s kamenným stolcem uprostøed.

Zpoza stolce  je pozoroval temný stín. 

Otevøel oèi sálající ohnivou   barvou a  s vysunutými

drápy  se v absolutním  tichu vrhl na  družinu.  

Jediným zvukem  boje bylo oddechování mužù  a

zuøivé výkøiky ranìných.   Když démon padl

rozplynul se do okolního šera.

Když nejsilnìjší mužové nadzvedli  tìžké

víko stolce, mezerou zaèalo   cosi unikat. Plynulo to

jak èerné víno z proraženého sudu. V zápìtí se  

èerné nic  zformovalo a z temného  uzlu povstal další

démon  s ohnivým   pohledem.

Páin  zavyl, odhodil  víko a  vytrhl meè 

z pochvy.  Rolld, aby  pro   družinu  získal  tolik 

cenný  èas,  poštval  svoji Jùlien proti èerné   pøíšeøe. 

Ta se  krátce ohnala  ohnivými paøáty  a vìrná fena

pøelétla   místnost a  v protìjším rohu v  tratolišti

krve dodìlala. To  už kolem   stáli muži s tasenými

meèi. Èerné tìlo se chvìlo pod zásahy kouzelných  

èepelí, které  jej bezhluènì protínaly. Démon  se

zachvìl a nenávratnì   zmizel v okolní  tmì. Jen

zuøivé oddechování a  mrtvá fena napovídali,   že zde

došlo k boji.

"Tak.. a pøišel sem o fenu," povzdechl si

Rolld, "ale, sakra, byl to   dobrej pes." "A  pohøbíš jí,

strýèku?" "To výš  že jo," prohodil Rolld   a rozhlédl

se  po místnosti, "tøeba  sem do tý  kamenný truhly,

stejnì   v ní  nic nejni."  Chodec uchopil  zmrzaèené

tìlo  a vložil  je na dno   stolce  a za  pomoci

ostatních  položil tìžké  víko zpìt.  Pak Nurnská  

družina opustila  místnost tajnými dveømi, které 

byly vždy na stejném   místì, naproti prostøednímu

vchodu v místnosti s rudými závìsy.

Další  místnost je  skuteènou hrobkou.  V

každém  rohu, v  rakvi bez   víka,  odpoèívají ètyøi 

tìla váleèníkù  se sepjatýma  rukama na meèi,   jenž

spoèíval na hrudi vyschlých mrtvol. Meèe jsou mírnì

prorezlé, ale   krásnì  zdobené støíbrem  a drahými 

kameny. Naproti  vchodu je hrobka   oddìlená od 

okolí èernou møíží,  která sice nedosahuje  až ke

stropu,   ale každý  ocelový prut je zakonèen 

umìlecky vykovaným hrotem oštìpu.   Pøed møíží,

a tedy volnì pøístupná  je sáh dlouhá truhla bez

zámku. Na   ni se soustøedí sedm laèných pohledù.

Pøedtím než Rolld otevøel okovanou

truhlu, nìkdo strèil meèe mrtvých   bojovníkù   do 

 bezedného   pytle.   Ale   to   není  to  nejcennìjší 

 a nejzajímavìjší. V  truhle mimo zašlých, ale  stále

použitelných šatù   a vysokých  kožených bot,  se

našel   zdobený krátký  meè i  s pochvou   a nìkolik 

zlatých øetìzù.  To však  Nurnským nestaèilo.  Za

hlasitého   funìní a povzbuzování si nejsilnìjší z

družiny vyhrnuli rukávy a zaèli   ze zdi páèit

ozdobnou møíž. Ta se, celá pokroucená a zohýbaná,

vytrhla   ze zdi.  Nestor se zasmál,  nadechl se a 

chtìl nìco poznamenat  v tom   smyslu, že by tu

møíž vytrhl sám, ale dech si musel šetøit pro boj.

V  okamžiku, kdy  se umìlecká 

kováøská práce  vytrhla ze zdi, ožili   mrtvý

váleèníci. Tìla stále ležela,  jen se nad nimi vznášeli

pøízraky   s planoucíma  oèima.  Slabé  pramínky 

šedých  vlasù,  které  zbyly na   prùzraèných

lebkách,  jim èechral neviditelný  vítr. V rukouch 

drželi   ohnivé meèe, planoucí chladným ohnìm a

vydávající oslnivý jas.

Za nìkolik  okamžikù se zešeøilo a 

místnost osvìtloval jen normální   svit Erkliho

lucerny.  Po smrti pøízrakù se druzi  vrátili k

pùvodnímu   zámìru, a to vyrabovat hrobku. A  jak

si usmyslili, tak udìlali. Jenže   otevírání víka

doprovázel nepøíjemný hukot. Jako když se v

rugornských   skalách  utrhne skalní  blok a  øítí se 

dolù, do  údolí. Na  zdech se   objevili trhliny a

podlaha se silnì zatøásla.

"Nìkde blízko se nìco zøítilo."  "Jó,

hodnì blízko, podívejte." øekl   nìkdo  a ukazoval 

do vedlejší  místnosti, která  zmizela pod hromadou 

 kamenù. "Klídek, nejdøíve se podíváme co má ta

balzamovaná mumie a pak   nás odtud Llandaff

dostane." øekl Rolld  a otoèil se k otevøené rakvi.  

Kromì zlaté koruny a pøívìsku se  žlutým kamenem

a dalším s okøídleným   hadem nenašli nic.

Pomocí Rolldovi  magie a

Llandaffových kouzel  se všichni dostali do  

nezasypané èásti podzemí kde se uložili ke spánku.

Tak  Nurnší tráví  druhou noc  na hradì 

Rugenu. Zatímco  druzi spí,   venku  zuøí  poslední 

zimní  vánice.  V  šeru  lesa se prohání proudy  

mokrého  snìhu a  v pøestávkách,   kdy není  slyšet

kvílení  vìtru, se   vzduchem nese vlèí  vytí. To na
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vrcholu kopce sedí  velký samec a dává   dohromady

svoji smeèku  k dnešnímu lovu. Vlci už  cítí jaro, ale

vìdí,   že ještì dlouho bude trvat období hladu, a

proto jdou lovit. Už nemusí   dlouhý èas hledat

stopy. Minulou noc se v Údolí stínù objevila koøist. 

 Je sice  zdravá a silná, ale  když je hlad padnou  i

silnìjší zvíøata.   Koøisti je hodnì a tak se k  soustu

dostanou i slabší jedinci a na své   si pøijdou vrány a

krkavci. Vždy� si teï nemusí bránit svoje žrádlo.  

Vždy� les je plný koní. Hlavnì kolem ruiny starého

hradu.

                       *     *     *     *

Pøíští ráno Nestor nemusel nikoho  budit

hlasitým hulákáním a tak se   všichni vydali ke

dveøím se sedmi zámky s myšlenkou otevøít je stùj

co   stùj a zjistit co se skrývá  za branou, pøed kterou

kleèí dvacet jedna   mrtvých  knìží,  nepoèítaje  v  to 

jednoho,  kterého Nestor rozdupal.   Vyrazit

dvousáhovou bránu se nikdo  nepokoušel a tak

pøichází ke slovu   oheò.  Zatímco Rolld  s Páinem 

polili bránu,  Nestor zapálil pochodeò   a s 

palièským úsmìvem  pøiložil louè  ke døevu.  Olej

okamžitì vzplál   a okolní  stìny   ožily  pobíhajícími 

stíny.  Jas   ohnì  se  odrážel   v Nestorových oèích 

a ten vzpomínal, kterak  za obzorem zmizela pyšná 

 karavela,  plápolající jasnou  barvou ohnì,  ze které 

nejdøíve vynesl   pokladnici. Nestor vzpomínal a

stíny mu zaclánìly posmutnìlou tváø. Už   se asi

nikdy  nevrátí na moøe a nebude potápìt  obchodní

lodì. Ale zde   mu také není špatnì, nemá sice

vlastní dùm a tak bydlí u Erlantha, ale   stejnì jako 

na pirátské lodi,  i v Liscannoru  kraluje v kuchyni, 

ze   které vycházejí opravdové pochoutky.

Z jeho  vzpomínání ho vytrhnul náhlý 

pohyb po pravé ruce.  Vlevo se   taky  nìco pohnulo. 

Všude kolem   se zaèaly  zvedat vyschlé  mumie ve 

 vyrudlých kápích.  Mladý Grim vydìšenì  vybìhl

nahoru na  galerii, kde   postával  Llandaff s  Erklim.

Dole  se zaèalo  bojovat. Nestor uchopil   nejbližší

postavu  a vhodil ji za  sebe do ohnì. Poté  vytrhl

Theranil   a rozehnal  se kolem  sebe. Stejnì   tak

èinili  ostatní. Ale  v malém   prostoru dlouhé meèe

nebyly moc platné. Zato paøáty koster trhali šaty  

dobrodruhù na kusy.

Velká èást  nemrtvých padla v  oslnivém

výbuchu Bílé  støely, velice   úèinném  to kouzlu, 

vrženém Llandaffem  do bojujícího  klubka. I když 

 nepøátel bylo ètyøikrát více,nebylo jim to nic platné.

S každým úderem   meèe odpadla jedna hlava bez

mozku  a za chvíli na spodní terase stáli   ètyøi

oddechující muži nad hromadou vybledlých rouch.

"Buf, to  byl boj, ještì, že  je po nìm."

vydechl  Nestor a sesul se   pomalu k zemi a ze 

zaprášené podlahy pokraèoval, "Sem zvìdavej jestli 

 ty vrata  prohoøely." Neprohoøely. Døevo bylo 

trochu zuhelnatìlé, ale   tlouš�ka  dveøí  se  o 

mnoho  nezmenšila.  "A  co  to  udìlat takhle,   "

prohodil Llandaff a pomalu sestoupil  po schodech.

Stoupl si naproti   stìnì vedle dveøí  a mnul si

zamyšlenì bradu.  Hodnou chvíli pozoroval  

oprýskanou zeï pøed sebou, pak rozpøáhl  ruce a

nìco zamumlal. Tam kde   byla  oèouzená omítka, 

se objevil   otvor tak  velký, aby  jím prošel   i

vzrostlý èlovìk.

"Rychle dovnitø, máme  málo èasu a

musíme to  stihnou dovnitø a ven.   Za  chvíli to 

zmizí a  já nechci  nocovat vevnitø."  Nikdo se  na

nic   neptal a družina  vbìhla dovnitø v èele s 

Páinem a Lynhaardem. Ocitli   se v další  hrobce,

tentokráte pro dva lidi.  Uprostøed stála obrovská  

socha  okøídleného  hada  Hardena   s  rozepjatými 

køídly  a  hrozivì   vztyèenou  hlavou. A  tak mu  ji

Páin  pro jistotu  radši urazil.  Dvì   truhly s

šatstvem  bleskovì prohledali a dali se  do páèení

møíží. Obì   vytrhli,  odhodili  víka  rakví  a  obrali 

pøedstavené  øádu  o modré   pøívìsky a  zlaté

koruny. Nic nedbali  toho, že se zemì  chvìla a bylo 

 slyšet  zvuk  padajících  kamenù.  Nám  se  nic

nemùže stát. Vyrabovat   hrobku  je  normální  a 

když  se  nìkde  nìco  sesype, tak nás z toho  

Llandaff s Erklim nìjak dostanou.

Družina  se vyhrnula  z umìle 

vytvoøeného otvoru,  rozsadila se  na   schodech a

pozorovala,  jak otvor pomalu mizí. "Tak  a co teï,

všechno   už  jsme prošli,  ale ještì  tu nìco  je."

ozval  se jako  první Grim,   "Strýèku Llandaffe, 

mùžeš pøeèíst ten  list s poznámkami?"  "Jo hned,  

jen co ho  vytáhnu... Už ho mám. Píše se  tady tøi

hrobky, to znamená,   že zbývá ta  dvojitá a

Studnice Moudrosti za  zatopeným velkým sálem." 

 "A ještì knihovna a chodba k  jezeru," pokraèoval

Rolld ve ètení, "Tak   se dáme do hledání tajnejch

dveøí."

Po celých  osm hodin se v  podzemí

ozývalo bušení do  zdi, to jak se   Lynhaard  snažil 

být  nápomocen  s  hledáním  pøíští  cesty.  Po osmi 

 hodinách se utahaní dobrodruzi sešly  v nejménì

zaprášené a zneèištìné   místnosti, ze které vynesli
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jednu  nebo dvì zapáchající mrtvoly, døíve   než se

uložili ke spánku.

Stejnì  pokraèovali i  pøíští den.  Veèer se 

sešli utahaní, zmožení   a nìkteøí  velmi  hladový. 

"Lynhaard  mít  hlad.  Já  muset  dát nìco   k jídlu.

Nebo  umøít hlady." "Tak si  dej toho netopejra cos 

ho vèera   zabil"  øekl  Nestor  a  znechucenì  hodil 

své  dva  netopýry  psovi.   Rozžvýkal poslední tvrdý

chleba a smutnì se díval jak ostatní pojídají   své 

železné zásoby  s velkou  chutí. Lynhaard  se pustil 

do syrového   netopýra  a  smutnì  vzpomínal  na 

zuhelnatìlou  veverku, která se ve   srovnání s

houževnatým okøídlencem jevila jako vrchol

královské tabule   u gwendarronského  dvora. Toto, 

ale  Lynhaard  tìžko mohl  znát, když   nikdy nevidìl

lžíci, vidlièku a natož Nurn.

Další ráno  bylo stejné. Zoufalé hledání 

pokraèovalo nìkolik hodin.   Ale  všem zvedl 

náladu Erkliho  objev tajných  dveøí. Tak  se

Nurnská   družina  vydala s  jednou lucernou,  tøemi

láhvemi  s olejem  a jednou   louèí do  kamenné

chodby, naplnìné chladným  a vlhkým vzduchem.

"Cítit  vodu."  vykøikl  Lynhaard  a  vrhl 

se  do  chodby.  Probìhl   místností, ve které stálo

šest soch vousatých mužù s rohatými pøilbami   a

váleènými  kladivy. Lynhaard  si vybral  jedny dveøe 

ze tøí, sebìhl   schody a  vnoøil se do vody,  která mu

sahala pod  kolena. Ostatní jej   dobìhli, když

otevíral dveøe do velkého sálu.

Obrovská  místnost byla  zatopená vodou, 

která neustále  pøitékala,   chrlena  rozevøenou  hadí 

hlavou.  Had  míøil  na  torzo  roztøíštìné  

mramorové  mísy  a  tak  pramen  padal  z  výše 

dvou  sáhù na hladinu   podivného  podzemního 

jezera  a  plnil  loubený  sál  zvukem  jarního  

vodopádu. Lynhaard se ohromenì zastavil ve dveøích

a pozoroval klenutý   strop, opadanou omítku se

zbytky  maleb a dvì rozbité mramorové kašny.   Po

jeho  boku stál Páin  a pozoroval svùj  plovoucí vous

oèima,  které   byly  slabých ètyøicet  coulù nad 

hladinou. Prskal  kolem sebe  vodu,   vždycky když

se kroll otoèil  a zalil tak trpaslíkovu hlavu

pøíbojovou   vlnou.

Tichý úžas pøerušil nepøíjemný skøípavý

zvuk. Jako by nìkdo tøel dva   tìžké kameny  o sebe.

"Sochy  ožili! Všichni do  sálu!" zavelel vùdce,  

"budem se  bránit tam." Nebránili.  Páin s Lynhaard 

vykroèili do sálu   a šlápli  do prázdna.  Udivené

tváøe  zmizeli pod  hladinou a svalnatá   tìla  rychle

klesla  ke dnu,  tažena váhou  brnìní. Lynhaard

dosedl na   dno,  zaèal  se  drát  z   tìžkého  brnìní, 

které  ukoøistil  mrtvému   barbarovi. Když  se

oprostil od  závaží, zadíval se  smìrem k Páinovi,  

který ležel na zádech, kopal rukama a nohama a

vùbec pøipomínal brouka   chrobáka, který  spadl ze

stébla  trávy a pøilehl  si krovky. Trpaslík   klel, až

mu šli od pusy bubliny.  Odhodil tornu, štít a meè,

ale stále   se  nemohl zbavit  zdobené rytíøské 

zbroje, která  jej svým  železným   sevøením držela

u dna dalšího zatopeného sálu.

Kdesi  na druhé  stranì kdysi  zdobené

místnosti  se nastražili cizí   uši. Zaposlouchali se 

do hlasù, kterým sice nerozumìli,  ale voda jim  

vypovìdìla, že se  nìkdo topí a on by se  svými

pøáteli mohl utopenému   pomoci. Vždy� je to tak

krásné nìkoho utopit. Pak se šest tìl ponoøilo   a

zelené nohy pravidelnì tepaly mléènou  vodu a

hnali obratná a rychle   plovoucí tìla k  místu, kde

Grim štrachal z vaku  lano a nìkde pod ním   Páin

vypouštìl poslední zbytky vzduchu.

Rolld s Nestorem se bránili  zuøivým

útokùm kamenných vikingù a byli   zatlaèováni,

krok po kroku, stále  hloubìji do chodby. Erkli,

snad aby   jej nesrazil couvající Nestor, se pøenesl

doprostøed sálu. V následném   okamžiku zmizel

pod vodou. A mrštná tìla se pohybovala velmi

rychle.

Lynhaard  nedbal  blížících  se  tìl,  která 

zachytil  svým sluchem   vycvièeným   v  pøíšeøí  

jeskyò  a   tvrdým  a   nebezbeèným  životem   v

Rugornských skalách,  a snažil se  trpaslíka vytøást

z  brnìní. Když   Páina  vynesl k  hladinì, už  jej

tahali  dva páry  rukou zpìt ke dnu.   Lynhaard  se

ošil  a nejbližšího  zeleného mužíka  pøetáhl èepelí

pøes   hlavu. Ostatní  vodníci se stáhli  a obrátili

svoji  pozornost na nìèí   nohy, které se znenadání

objevili kousek odsud.

Nestor se sehnul  pod svištícím kladivem

a naslepo  bodl pod štítem.   Spokojenì se zazubil, 

když ocel zaskøípìla po kamenu  a vousatá socha  

zmìnila své skupenství z pevného na sypké.

Dalšímu úderu kladiva se už   nevyhnul.  Rána do 

hrudi jej   odhodila dva  sáhy zpátky  a Nestorovi  

blonïaté  vlasy  zmizeli  pod  hladinou.  Do  boje 

se  zapojil Rolld,   podporován Llandaffovými

kouzly.

Lynhaard se  vynoøil a naplnil  si plíce

vzduchem.  Spatøil Erkliho,   jak vylézá na zbytek
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fontány.  Zelené ruce uchopili kouzelníka za nohy  

a strhly ho znovu pod hladinu. "Poomo.." zbytek

výkøiku zmizel v hluku   hroutící se skály. Lynhaard

se  vrhl pod hladinu a nejbližšího vodníka   pøe�al v 

pase. Dalšímu vrazil  pìstí. Tøetí pustil  klesající

Erkliho   tìlo a  podrazil krollovi nohy a  další dva se

na  nìj vrhly. Lynhaard   zmizel v klubku zápasících

tìl. I když  se vždy rval na suchu, ve vodì   si 

poèínal  velice  dobøe.  Lynhaard  odhodil  meè a

nìkolika kopanci   a ranami pìstí odehnal zbytek

tlupy  rybích mužù. Pak vynesl bezvládné   tìlo,

uložil je do kašny, znovu se potopil pro meè a pak v

kleèe vedle   Erkliho tìla hlídal zda se nepøítel

neblíží pod hladinou.

"Hele, kdo se mi ponoøí pro vìci?", 

otázal se Páin, když se i Erkli   probral a družina

stála v chodbì  plné vody, nad kterou vyènívalo šest 

 hromádek  štìrku, "Já  mám sice  náhradní pancíø, 

ale nejni to vono."   dodal trpaslík zmáèený od vousù

až  po kožené boty, navleèený v brnìní   chránící  jen 

hrudník  a  záda.  "Já  se  potopit.  A být pak

skoumat   podvodu."  ozval se  zachránce Erkliho, 

Lynhaard. "Kdo  jít se  mnou?   Nebát se  já vidìt i 

pod vodou." "Já,  pudu já. Že  mùžu jít s tebou,  

ehm, no.."  nedoøekl Grim, nevìda  jak polonahého

krolla  oslovit. "Já   pùjdu taky." "A já taky, aspoò 

uvidíte jak umím plavat, vy suhozemský   krysy."

ozval se Nestor a zaèal se svlékat z brnìní.

Malá  skupinka se  svlékla, odložila  své

vìci  na schody a postupnì   naskákala do vody.

Každý nabral vzduch do plic a hlavy postupnì mizeli 

 pod vodou. Poslední zmizela kudrnatá hlava

Liscannorského starosty.

"To  je zima."  otøásl se  Erkli  a  rozhlédl

se  po sálu,  zda se   potápìèská výprava  už

nevrátila. "Mnì to  tady nebaví, neumim plavat,  

mám mokrej  vous a voni  se kdoví kde  potápìj a

my  tu máme mrznout."   brumlal od vodní  hladiny

zmáèený trpaslík, "já se  du támhle na sucho   slíknot 

z tohohle  náhradního pancíøe  a vezmu  si svý 

brnìní co  mi   vylovil  Lynhaard."  Jak  øekl  tak 

udìlal,  sebral  se  a  s  tichým   šploucháním zmizel 

v chodbì. "Páin má  pravdu," zamyslel se LLandaff, 

 "až se vrátí tak se pùjdem porozhlídnout po druhé

polovinì sálu."

Hladina se  zèeøila a postupnì  se

vynoøoval jedna  hlava za druhou.   Rolld  s 

hlasitým  chrèením  nabíral  vzduch  a pøidržoval se

rozbité   podlahy. Vedle nìj funìl Grim a jen starý

moøský vlk Nestor si v klidu   povídal s  krollem, i

když vedl  spíše vedl monolog, protože  kroll se  

rozhlížel po  místnosti. "..no a já  sem se pøed tim 

žralokem schoval   v takový  malí jeskyni  pod

vodou.   Jenže zaèal  stoupat pøíliv  a ta   smradlavá 

díra se  zaèla plnit  vodou a  tak my  bylo jasný, že

musim   voca� a že  ten žralok tam na mì  bude

èekat. A taky že  jo. Schovával   sem se za

korálama,  ale von mì spatøil a hnal se  po mì.

Kdybys vidìl   tu  obrovskou tlamu  plnou vostrejch 

 zubù. Ten  by pøekous  i tebe."  Nestor  se odmlèel, 

vyškrábal se  na podlahu  a ve  stoje pokraèoval.  

"Zkrátka,  pùl hodiny  sme se  honily v  tìch

skalách,  až sem vlez do   ouzký  prùrvy. Jak  byl

velkej,   tak byl  pitomej." Tady  se vypravìè  

trochu  zadrhnul a  rychle dodal:  "Nic proti  tobì

Lynhaarde." Chvíli   poèkal a  když se nic  nedìlo

opìt  pokraèoval.  "No a jak  se za mnou   hnal, tak

sem vyskoèil a plaval k hladinì, kde sem proti

slunci zahlíd   naší loï. Když jsem se otoèil,  tak

tam ta zubatá potvora stále vìzela   v tý  skále,

mrskala  vocasem sem  a  tam  a øek  bych, že  ho

sežrali   kamarádi. No  a vod tý  doby se umim 

takhle dobøe potápìt.  Ale lepší   bylo, když sem ze

jedný velký bouøky.."

"Grim, udìlat  svìtlo tady hadí potvora." 

prohodil kroll ke chlapci   a definitivnì tak ukonèil

pøíval Nestorova vyprávìní. Grim po nìkolika  

marných pokusech rozžehl malí  plamínek, který

osvìtlil kamennou sochu   hada s  roztaženými

køídly. Hlava okøídleného  plaza se témìø dotýkala 

 hladiny.  Jen malé  skvrny na   høbetu dokazovali, 

že plaz  byl kdysi   natøen  rudou  barvou.  Vlhkost 

soše  také  nepomohla,  a  tak  se na   podstavci

válely oddrolené kusy kamene.

"A hele, co se to tu  zalesklo," upozornil

Grim a rukou ukazoval pod   mohutné  smyèky

kamenného  tìla. "Ukaž,"  Rolld se  naklonil a šáhl

po   mohutném  zlatém   klíèi.  V  tu  chvíli   socha 

vydala  dunivý  zvuk   a z otevøených  èelistí vylétl

proud  ohnì. Nikoho nezasáhl  a udivená   skupinka

pozorovala, jak se hlava hada i s køídly s tichým

zaskøípìním   utrhla a zmizela pod hladinou.

"No myslím,  že tenhle klíè už  nebudem

potøebovat," pronesl zmáèený   chodec a  hlasitì

kýchl. "To  je jeden ze  sedmi." dopovìdìl, když  si 

 utøel  nos. "Tam  být chodba  do pryè."  ozval se 

Lynhaard po návratu   z krátkého  prùzkumu  temné 
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vodní  øíše.  "Jak  je dlouhá?" "Lynhaard   nevìdìt,

konec  nevidìt." "Nojo, ale  já to potøebuju  vìdìt,

abych to   uplaval.  Zrovna dneska  se nechci  

utopit." Kroll  se zamyslel  a po   chvíli prohlásil: 

"Být tak dlouhá,  jako skøet uteèe,  než ho dohonit  

Lynhaardova palice."  "Ach jo. Víte co,  já doplavu

zpátky a  nìkde na   vás poèkáme. Kdo ví, jestli to 

konèí nad vodou. Hodnì štìstí!" popøál   Rolld,

dýkou odøízl lano poutající ho  k Nestorovi a vnoøil

se zpìt do   vody.

"Za mnou!" zavelel  a táhl Grima a

Nestora  do temného otvoru, který   mohl spatøit

jedinì kroll.

Když  propluli  ètyøicet  sáhù  dlouhou 

chodbou  a  vynoøili  se  u   schodištì, i Lynhaard

zuøivì dýchal a Grim v kleku vykašlával špinavou  

vodu z plic. Po chvíli oddechu se vydali v naprosté

tmì dlouhou pomalu   klesající chodbou. Postupovali

pomalu, krok za krokem je Lynhaard vedl   tichou 

temnotou, pøerušenou  nìèím zaklením,  èi

kýchnutím nastydlého   Nestora. Po  nìkolika

hodinách klopýtavého pochodu  se pøed prokøehlou 

 skupinkou objevila úzká štìrbina, propouštìjící

trochu denního svìtla.

Když  Lynhaard  otoèil  balvanem 

pøehrazujím  vchod  a rozšíøil tak   škvíru na  bránu,

kterou by mohli  do hradu proudit jezdci  na koních. 

 Druzi stáli na bøehu jezera sevøeného ve vìnci

zalesnìných skal. Vlahý   vánek si pohrával s

Nestorovými dlouhými vlasy. Slunce stálo v poledni 

 a do  tváøí zmáèených  dobrodruhù vrhalo  oslnivé

záblesky  od hladiny   jezera, na kterém  pluly ledové

kry. Sníh odpadával  z mohutných smrkù   a mezi

kameny pod  suchým bukem vyrazila první snìženka 

a svým jemným   kvìtem oznamovala, že nastane èas 

zelené trávy, èas zpívajících ptákù   a mláïat.

"Být jaro." "Máš  recht, je cítit ve

vzduchu. Ach,  na moøi musí být   krásnì."  "Nebudu

muset  shánìt spadlé  vìtve, když  táta nechce kácet 

 stromy." "Jaro." zopakoval Lynhaard a zvedl

mohutné ruce k obloze, kde   se tøepetal skøivan a

svìtu  oznamoval, že koneènì nastává èas teplých  

dnù.  Lynhaard  se  zvednutými  pažemi  popošel 

nìkolik krokù dopøedu   a bosýma  nohama stanul 

na mokrém  snìhu. S  tváøí upøenou  do slunce   a

za�atými  pìstmi  vyrazil  ohlušující  výkøik,  který 

se nìkolikrát   vracel od protìjších kopcù a plašil

ptáky usedlé na vrcholcích stromù,   odkud už

sluneèní paprsky odloupali jiskøící sníh.

Když  nad  jezerem  opìt  zavládlo 

ticho,  váleèník odìný v bederní   roušce z vlèí kùže

se otoèil a zaèal se vracet podzemní cestou zpìt do 

 Rugenu.  Nestor a  Grim šli  hned za  ním a  za

zády  se jim zmenšoval   svìtlí bod, který jim

pøipomínal, že jaro koneènì pøišlo.

"Strýèku, to  už jste se vrátili?  A potkali

jste ty  zelený mužiky?   A našli  jste nìjaký 

poklady a  perly? A  a a...  hrocha jsi  náhodou  

nepotkal?"  zasypal  Grim  pøívalem  otázek 

Rolldovu  hlavu, která se   znenadání objevila 

uprostøed sálu. "Našli  jsme tenhle klíè  a hrocha  

jsem  nepotkal, ani  náhodou." odvìtil  chodec,

vyhoupl  se na podlahu   a vyrazil chodbou pro své

vìci.

"Páin se  už vrací." Llandaff se  odtrhl od

znaèky vyryté  na sloupu   a podíval  se smìrem  k

pøíchozímu  trpaslíkovi. "Teï  se cítím mnohem  

bezpeènìji." prohodil  a mával kolem sebe 

náhradním pancíøem. Pak jej   znechucenì odhodil

doprostøed sálu a otoèil  se na vùdce s otázkou kam 

 teï.  "Uvidíme."  zaznìla  odpovìï  a  Llandaff 

zaèal obcházet sloupy   a pozoroval  porùznu 

vyryté  znaèky.  Nìjakou  dobu  pøemýšlel  a pak  

zamíøil ke dveøím vedoucím do sálu s oltáøem hada.

"Tady  pod tím  hadem jsme  našli ten 

klíè. Llandaffe, pozor, nìkde   pøed tebou  je díra,

kterou  jsme sem vplavali."  "Hmm, dík." zamumlal 

 elf a  upøenì pozoroval kus zdi  s opadanou

malbou. Pak,  veden náhlou   intuicí nebo 

hlubokými znalostmi, ke stìnì  pøistoupil a útlými

prsty   ohledával škvíry mezi kameny. "Mám je.

Jsou tu. Raète dál." usmíval se   a rukou ukazoval 

na právì otevøené tajné  dveøe. Ostatní s

nechápavým   výrazem  pozorovali  temný 

obdélník  chodby,  který pohlcoval kamenné  

schody vystupující ze zèeøené hladiny.

První  vstoupil Páin,  libujíc si,  že je 

koneènì na  suchu. Za ním vstoupil Rolld, Llandaff

a Erkli.  Pomalu stoupali po suchých schodech   a

pokraèovali  chodbou, zanechávajíc  za  sebou 

louže vody.  Na konci   chodby byla vìtší  místnost,

jejíž strop podpírali útlé  a umnì tesané   sloupky.

"Spektry, couvnìte."  zašeptal ve pøedu 

jdoucí Páin, který  zahlédl   obávané nemrtvé mezi 

sloupovím a svým tìlem zaèal  tlaèit Rollda zpìt  

do  chodby.  "Kde  mam  ten  svitek,  kam  sem  ho 

dal." koktal Erkli   a roztøesenýma rukama  cosi
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hledal ve  svém tlumoku. "Mám  ho!" zvolal  

vítìzoslavnì. Pak si  uvìdomil svoji chybu a v 

ošidném plaménku zaèal   èíst  runy  ze  zmáèeného 

svitku,  ze  svitku,  který  by mìl zahánìt   nemrtvé. 

Právì,  když  doèetl,  do  chodby  nakoukla obludná,

z èásti   prùhledná  hlava a  prázdné èerné  oèi upøela 

na Páin.  Llandaff vèas   zastavil podìšeného

trpaslíka, aby se  s obnaženým meèem nevrhl vstøíc 

 jisté smrti.

"Poèkej,  neukvapuj  se."  promluvil 

Rolld  a  chránìn neviditelnou   bariérou, o kterou se

spektra zastavila, vkráèel doprostøed sloupového  

sálu. Pomalu  vytáhl èernì opeøený  šíp, vložil jej  do

tìtivy, dlouze   míøil  a   pak  šíp  vypustil  do  

pøízraèného  tìla  spektry.  Rolld   vystøeloval  jeden 

 èerný  šíp  za   druhým  a  obyèejnými   zbranìmi  

nezranitelní nemrtví pomalu umírali.

"A  je po  nich." oddechli  si všichni  a

pochválili chodcovu pevnou   ruku a  bystré oko."

"Vypadá to  na dvojitou hrobku skrytou  za velkým 

 sále.  Ale kde  je ta  Studnice moudrosti?"  mumlal

si  elf pro  sebe,   "Padli  tøi spektry,  jedny dveøe   na

západ,  druhé vedou  na východ,   pøišli  jsme z  jihu,

odejdem  na sever."  "A kudy  teï? Vlevo nebo do  

prava." pøerušil nìkdo Llandaffovo  rozjímání.

"Možná rovnì." prohodil   a pøistoupil  ke stìnì, 

pøímo naproti  chodbì, kterou  sem vstoupili.   A

opìt byl  úspìšný. Za skrytými  dveømi klesaly

schody  a kam lucerna   dosvítila, byly  porostlé

tmavì zelenou plísní.  "Tu chodbu necháme na   pak.

Nejdøíve se  podíváme do té dvojité hrobky." 

domluvil a vykroèil   k západním dveøím.

První,  co  uvidìli  v  místnosti  za 

dveømi,  byla  rakev vyrobená   z tmavého kamene. 

Klid mrtvého strážila èerná  ocelová møíž, sahající  

témìø ke  stropu. Její vrcholky napodobovaly  hroty

oštìpù. Pøed møíží   ležela  kovaná truhla,  skrývající

ve  svém nitru  mnišské róby, zlaté   šperky  a 

hlavnì  v  práchnivém  sametu  nádhernì zdobený

krátký meè.   Všechny cenné vìci zmizely v

tlumocích liscannorské ètveøice. Erkli se   zvedl od

otevøené truhly, pøistoupil k møíži a posvítil si

dovnitø.

První co spatøil byl vytesaný  letopoèet v

nohách rakve. Zašlá èísla   hlásala, že èlovìk  zde

pohøbený žil v letech 702  až 754. Na protìjší   stìnì

z výšky hlinìného obrazu  shlížel okøídlený had

chrlící plameny,   který vzlétal  z kamenné pevnosti,

jež  mohl pøipomínat novì postavený   hrad Rugen.

Pod  tím vším stály dvì svíce,  zlatá èelenka a

køiš�álová   koule.

"Vybereme rakev?"  nadhodil Erkli a

ostatní  souhlasili. Další zlaté   šperky  zvìtšili 

váhu  toren  a  rùzných  pytlù, obtìžkávajících záda 

 dobrodruhù. A kdesi  v nitru podzemí se utrhl kus 

skály a s pøíšerným   skøípotem zasypal další

osmihranou místnost.

Stejnì  vypadal  i  druhá  hrobka,  ale 

místo  svic  a knihy byl na   hlinìném  obraze

znázornìn  meè a  pøilba. Pøesnì  takový meè a

pøilbu   našli  v truhle  pøed møíží  zabalené v 

rudém sametu.  I letopoèet se   lišil. Tento muž se 

narodil o pìt let døíve a zemøel  v roce 745. Ani  

schránka  chránící  vyschlé  tìlo  nezùstala 

ušetøena.  Když  družina   spokojená sama  se sebou

i  s naloupeným majetkem  stála nad otevøeným  

hrobem, promluvil Páin: "Tady už nic nenajdem.

Jdem tou vlhkou chodbou   do  hlouby  zemì." 

Když  domluvil,  otoèil  se  a vykráèel z ponièené  

hrobky.  Ostatní  za  ním  a  jak  se  svìtlo

vzdalovalo, stíny vrhané   mrtvými  øasnatkami  a 

èástmi  kamenných  bojovníkù,  které padli pod  

zubatými èepelemi Liscannorských druhù,  se

prodlužovali a plazili dál   ode dveøí,  protáhli se

okolo  ocelových tyèí møížoví  a rozplynuly se   v

èernotì prázdné hrobky.

Voda ve velkém  sále se opìt zèeøila,

kdo ví  pokolikáté, a nad vodu   vykoukli  tøi  úplnì 

rozdílné  hlavy.  Postavy  se vyškrábali na bøeh   a

nejvìtší  z  nich  tøímala  v  rukách  hrudní  pancíø. 

Polonahý muž   s velkýma  ušima  vedl  zbývající  

dva  naprostou  temnotou  bezpeènì   a rychle.

Dovedl  je do chodby,  vystoupal po schodech  na

suchou zem,   kde na hromadì  ležely vìci

podvodní výpravy, která  odtud odešla pøed  

nìkolika  hodinami. Prostøední  se vrhl  k hromadì 

a po  hmatu vytáhl   suchou pøikrývku  a celý se  do

ní zabalil.  Nejmenší zaèal rozdìlávat   oheò  a v 

záblescích jisker   se objevil  Nestor zachumlaný 

do hounì   a Lynhaard, který si se zájmem 

prohlížel èást brnìní. Grim nìkolikrát   foukl a

pochodeò zaplála jasným svìtlem.

"To být brnìní malého vousatého  muže.

Lynhaard pamatovat. On urèitì   se utopit.  On

neumìt plavat.  Já vìdìt, já  zachránit mu život." 

"Až   oschnem, tak se po nich podíváme, ale všichni

se utopit nemohli. Tøeba   na nás èekají  nahoøe ve
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zøíceninách." Jak Nestor  navrhl, tak udìlali   a

Lynhaard se hodinu potápìl, hledaje stopy po

utonulých. Když neuspìl   ani Grim s  prùzkumem

suché èásti podzemí a  družinu tlaèil èas, nebo�  

mìli jen jedinou pochodeò, všichni se opìt svlékli,

zabalili své vìci,   jak nejlépe umìli a pomalu se

šourali k zatopenému sálu, aby se vydali   vodou na

cestu z hradu.

"Taky chtít ocel na tìlo. Lepší chránit než

kùže. Škoda, že Lynhaard   být  tak velký."  posteskl

si  kroll pøedtím  než odhodil  pøíliš malé   brnìní. 

"Nu jít,  tøeba oni  být venku."  domluvil a smutným

pohledem   sledoval  letící hrudní  plát, který  s

hlasitým  plesknutím dopadl na   hladinu a ihned se

zaèal potápìt.  Lynhaard vzal svùj balík a vydal se  

za ostatními.

"Ani  se nepohly."  zabruèel trpaslík  a

tøel  si pohmoždìné rameno.   "Zkus to ještì jednou."

povzbuzoval Erkli  s lucernou v ruce, ale Páin   jen 

zabruèel  a  pøenechal  místo  Rolldovi,  který  se 

cpal dopøedu   s jakýmsi lektvarem  v ruce. "Pøece

nepùjdem  zpátky po tìch kluzkejch   schodech, aniž

by  sme se podívali do tý  Studnice moudrosti."

vykøikl   chodec, vypil lektvar a vrhl se proti

obyèejným døevìným dveøím. Ty se   prohnuly a

Rolld se rozbìhl znovu.  A ještì jednou. Pak dveøe

povolily   a odhalily prastaré místo, kam nevkroèila

lidská noha pøes sto let.

Krápníková   jeskynì,   už    jen   èásteènì 

 obložená   èedièovými   a popraskanými dlaždicemi, 

byla vlhká a  její stìny místy  mizeli pod   zelenou

plísní.  Stìny, kde èas  odkryl holou skálu, 

zaplòovaly mìlké   díry, jež vyhloubila proudící

voda pøed staletími. Z rozbité dlažby se   na povrch 

draly obrovské krápníky jiskøící  záøivou krásou.

Uprostøed   stál  vysoký obsidiánový  balvan. Okolo 

nìj nevyrostl  žádný krápník,   v jeho  stínu nevyrostl 

jediný výhonek  odpudivé rostliny vyrùstající   témìø 

odevšaï, okolo  nìj byl   jen kruh  mrtvé a 

neporušené dlažby.   Vrchol  kamene zdobila  øada

surových  diamantù a  rubínù, jako koruna   nìjakého

mocného  krále z dávných dob.  Svou tichou

mlèenlivostí nutil   k pokoøe  tisíce lidí,  kteøí pøed 

ním poklekali,  nebo� dlažba nesla   stopy po

kleèících nohách. "Studnice moudrosti." vydechl

Llandaff.

Zatímco druzi tiše stáli a  prohlíželi si

mohutný balvan, nad jejich   hlavami  se  spøádali 

temné  síly  mlèenlivých  ochráncù kamene, síly  

nevidìných.  Llandaff sebou  nervóznì trhl  a

podíval  se ke klenutému   stropu,  kde obyèejné 

oko nemohlo  nic spatøit,  ale oko  kouzelníka,  

posilnìné  silou  duše,  spatøilo  pod  bezhvìzdnou 

oblohou  ztemnìlé   místnosti  chuchvalce

nadýmající  se mocí  a silou,  silou, která chce  

ublížit. Llandaff výkøikem  varoval své pøátele a ti 

vytrhli své meèe   a dali se do dlouhé a kruté øeže s

neviditelnými nepøáteli.

Když  boj úspìšnì  skonèil, druzi  se

svezli  na rozbitou  podlahu a   uklidòovali  své

rozechvìlé  duše hovorem.  "Myslíte, že  už je 

venku   jaro? To  by Luniel pomohlo,  stále se trápí 

kvùli smrti svého  otce.   Jestli já toho vraha

chytnu.." Všem  bylo jasné co Páin udìlá s vrahem 

 pana  Pitky. "Mám  chu� zase  slyšet zpìv  ptákù a 

dívat se  na svìže   zelenou trávu s  pasoucími se

koòmi." "Já bych si  rád zakouøil. Až se   vrátíme,

zajedu si do Nurnu, koupím  si fajfku, poøádnej

tabák a sednu   si pøed svùj starostovskej dùm a

bude si z tý fajfèièky bafat."

Takhle  se  všichni  bavili  a  plašili 

pochmurnou atmosféru tohoto   neutìšeného místa

a  oddalovali tak chvíli, kdy jeden  z nich poklekne 

 pøed  balvanem  a  pokusí  se  nahlédnout  do

Studnice moudrosti. Když   rozhovor uvázl a

zavládlo hrobové ticho, zvedl se Llandaff odkašlal

si   a pronesl:  "Já  to  zkusím."  Odložil  vak, 

poklekl  pøed monolitem,   nadechl se a objal balvan

obìma rukama.

"Vítej." zavibroval elfovou hlavou 

mohutný hlas, jakoby vycházející   z hluboké 

propasti  na  jejímž  dnì  huèí  moøský pøíboj,

tøíštící se   o ostré hrany skal  a plašící lehká køídla

rackù,  jejichž køik zaniká   v øevu  bouøe.  Llandaff 

mìl  oèi  doširoka  otevøené, nevnímali svit  

lucerny, neslyšel  vzrušené hlasy pøátel,  jen se tøásl 

po celém tìle   a jeho duše se stavìla na odpor

neznámé drtivé síle proudící do útlého   tìla z 

èerného nitra prastarého  kamene. Elfova duše 

stavìla hradby,   opevnìná mìsta a kolem mìst 

hluboké pøíkopy se dny posázenými ostrými   kùly, 

vysílala semknuté  øady vojska  proudící z 

mohutných bran, aby   zasazovaly kruté  rány

bojovníkùm, kteøí  se rodili ze  zemì a pokryli  

pùdu od skla  ènìjících do nebe, až k útesùm  u

jejichž paty vylo moøe   píseò  zatracení. Pak 

nastalo nepøirozené  ticho, pláò  se vyèistila,  
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nezbylo  jediné mrtvoly,  moøe se  uklidnilo a  vítr

zmizel ve sluncem   zalitých  oblacích. Poté  zmizela

pláò,  mìsto i  nesmírnì vysoké hory   a zbyl  jen

Llandaff  v èerné   prázdnotì a  onen hluboký  hlas,

který   pronášel slova bezestopy jekýchkoliv citù.

"Vyhráls, tedy ber."

Llandaffovo  tìlo se  pøestalo tøást,  dech

se  zpomalil a elf zaèal   opatrnì  dýchat. Tìlo  se 

pohnulo,  ruce povolili  køeèovité sevøení,   kolena se 

narovnala, elf pomalu vstal  a v jeho zpocené  tváøi

záøili   oèi  naplnìné poznáním.  Llandaff se  posadil,

z  tlumoku vyndal  mìch   s vodou a  hluboce se

napil. Rukávem  si otøel ústa a  nìkolika vìtami  

vysvìtlil napjatým pøátelùm svùj prožitek. Co si ze

Studnice moudrosti   vzal, však nikomu neprozradil.

Bez dlouhého  rozmýšlení pøed kamenem 

poklekl Rolld a  pustil se do   boje s šedými stíny v

zeleném  šeru jižních hvozdù. Když se po dlouhém 

 a namáhavém  boji  prales  zmìnil  ve  vyprahlou 

písèinu,  nad kterou   zapadalo  krvavé slunce  a zlaté 

duny se  zmìnily v  èerné, ozval  se   v chodcovì

hlavì hlas: "Vyhráls, tedy ber."  A chodec bral. Šáhl

až na   dno studnice a vyrval odtud vìc témìø

nejvzácnìjší.

Když Páin odmítl utkat se se soupeøem,

který neovládá ocelovou zbraò   a bojuje jakými si 

podivnými kouzli, jediný kdo se  neutkal s kamenem 

 byl Erkli. Po  dlouhém rozmýšlení, pøistoupil pøed

balvan  a plný obav   poklekl.

V èernotì se obìvil bílý hrad  na skále

nad moøem. Pøíboj se tøíštil   o skaliska  a  vlny  s 

bílými  høebeny  podmýlali  základy  pevnosti.   V

polednímu  slunci se  vznášela hejna  krkavcù a  pod

hradbami èekala   èerná  armáda. Stála  tam tichá   a

hrozivá.  Brána hradu  se otevøela   a øinkot  zbraní 

pøehlušil  i  náøek  moøe.  Zaèal  boj. Hradby padly  

a rozvalinami se  drali èerní bojovníci.  Pláò se

pokryla  šedou smìsí   a na  skále stála  jen jediná  

vìž útlých  základù. A  vydržela. Zase   zùstal jen 

jediný muž, zpocený  a zmuèený kouzelník  Erkli s

prázdným   dunivým hlasem a se slovy: "Vyhráls, 

tedy ber." Erkli šáhl po prvním,   na co narazil a

opustil prázdnou temnotu, aby mohl spatøit

uklidòující   svìtlo svojí lucerny.

Vyèerpaná  ètveøice   se  vyšplhala  po  

kluzkých  schodech  vzhùru a uložila se ke spánku v

místnosti plné jemnì øezaných sloupkù.

V témže èase spala i druhá  skupina na

studené dlažbì chodby vedoucí   z Rugenu k 

nevelkému jezeru. Jen  Lynhaard nespal, oèi  mìl

upøené do   tmy  a   pøemýšlel.  Pøemýšlel  o  

ocelovém  brnìní,  o   lovu  zvìøe   a neustálých

pùtkách se skøety a orky. Pøemýšlel o zlatì, za nìž

si je   možné koupit jídlo  bez toho aniž by musel

bìhat  v zimì lesem a honit   králíky. Pøemýšlel o

kamenném domu, v  nìmž by se usadil a rozhodl se, 

 že pùjde s podivnými muži do vesnice, v níž žil i

jeho synovec Jacob.

První  se probudil  Rolld, smotal  houni,

sedl  si na  ni a  z kapsy   vytáhl malé zrcátko,

docela obyèejné,  vyrobené ze skla a trochy toho  

støíbra. Se zájmem si je prohlížel  a nevypadalo to,

že se bude holit.   Pak jej pøetøel a nahlas pronesl: 

"Ukaž mi, jestli je nìkdo ve velkém   sále  tohoto 

hradu."  Nic.  Ale  pak  se  v  zrcadle pøestala

odrážet   chodcova tváø  a místo ní  Rolld spatøil

prázdný  sál. I hladina  byla   klidná, nikde  se nic

nepohlo.  Obraz po chvíli  zmizel a Rolld  vidìl  

opìt  sám sebe.  Ukryl zrcátko  zpìt do  kapsy a 

poèkal až se ostatní   probudí.

První  se vzbudil  Páin a  pochvíli i 

Llandaff. Rolld  si oba  vzal   stranou, vytáhl 

postøíbøený kus skla  a zaèal vysvìtlovat:  "Jak jsme 

 vèera  zápasili  s  tím  kamenem,  tak  jsem  si  od 

nìj vybral tohle   zrcadýlko. Vypadá obyèejnì, ale

umí  divy." Na dùraz svých slov chodec   rozhodil

ruce  a pokraèoval, "dneska ráno  jsem ho zkoušel."

"No  a co   umí?" otázal se trpaslík a stavìl se na

špièky, aby se mohl do zrcadla   podívat. "Ukáže ti

úplnì všechno, aspoò myslím, a jak si vèera povídal 

 o zesnulém  panu  Pitkovi...  "Hmm,  tak  co." 

zabruèel  ménì chápavý   trpaslík  a Rolld 

pokraèoval: "To  zrcátko ti  mùže vraha  pana Pitky 

 ukázat..."  dopovìdìl a  nechal slova  viset ve 

vzduchu. Páin  vytrhl   Rolldovi pøedmìt z rukou,

upøenì se na nìj podíval a vyštìkl: "Ukaž mi  

vraha, kerej zabil starýho Pitku."

Zrcadlo  chvíli mlèelo,  jen obraz 

huòatého oboèí  a jiskøících oèí   zmizel. Když se 

Rolld i Llandaff napjatì dívali  Páinovi pøes

ramenu,   ze zešedlého skla  se vyloupl jasný obraz.

První  co se objevilo, bylo   zapadající  slunce pod 

kopcem, na  nìmž se  tyèily tøi  vìže jakéhosi  

starého  hradu. Obraz  se posunul  trochu doprava. 

Objevil se  jakýsi   rozcestník a postava stojící

èelem ke slunci. Mìla tmavý pláš�, vysoký  

klobouk se  širokou støechou a v  ruce svírala hùl,

- 20 -



témìø  sahající ke   špici klobouku. Pak se èásteènì 

otoèil a sluneèní paprsek ozáøil tváø   s potutelným

úsmìvem. Špièaté uši se  ztrácely ve stínu širáku. Elf

se   otoèil  a spìšným  krokem se  vydal za 

skupinou, která  právì zmizela   v zákrutu cesty.  Pak

se obraz rozplynul  a odrážel trpaslíkùv oblièej  

zkøivený nenávistí.

"Herbert, já  to vìdìl, byl  to von. Ten 

bastard. Až se  vrátíme do   Liscannoru,  rozsekám

ho  i s   jeho barákem."  klel Páin  s køeèovitì  

zatnutými pìstmi. "Ale Páine, vždy�  to jde vyøešit

jinak." uklidòoval   rozèíleného trpaslíka Llandaff.

"A jak ty chytrej, krev volá po krvi!"

Trvalo  delší dobu  než se  Páin uklidnil 

a pøistoupil  na mírnìjší   øešení navrhované

Rolldem. "Sejdeme zpátky  ke kameni a já ho

požádám,   aby  Herberta  nìjak  potrestal.  Tøeba  ho 

zesmìšnil nebo tak nìco."   "Vždy� on není tak

špatný, jenom  má záchvaty. A zabíjet v

Gwendarronu   se nemusí  vyplatit." pøidal se 

Llandaff, aby si  to Páin nerozmyslel   a neproléval

krev ve vesnici.

Opìt  sešli  po  øasami  zarostlých 

schodech  a stanuli pod klenbou   krápníkù a chladné 

skály. Rolld poklekl a objal  studený balvan obìma 

 rukama. "Ty a  znova? Nuže dobrá." uslyšel na 

uvítanou, když prolétal   èernou šachtou  a hluboký

hlas se  mu do mozku zatínal  jak rozžhavený   kov. 

Pak  se  objevil  uprostøed  døevem  obehnané 

pevnosti, stojící   uprostøed  malé  mítiny  obklopené 

ze  všech  stran  temnými velikány   vlhkých   jižních 

pralesù.   A  slunce   zapadalo.  Prales   stydnul,   a

rozšiøovalo  se  nepøirozené  ticho,  ticho  nabité

nepøedvídatelnou   bouøí vládnoucí  neznámou silou.

Ticho pohltilo  úplnì všechno, stromy  stály  jak 

vytesaná,  vítr  nehýbal  listím  ani stéblem trávy,

mìsíc  dnešní  noci  nevyšel  a  obloha  ztmavla.  Pak 

pøišla  bouøe.  Náhle  a neèekanì.  Zaèala táhlým 

výkøikem, nasyceným  silou zemì  a nièivou  

rychlostí vìtru.  První blesk zasáhl nejvyšší  strom na

okraji paseky,   který  uchopen vìtrem  pøesnì

dopadl  na bránu  pevnosti a  vzal sebou   i èást

hradeb. Pak prales ožil  šedými stíny vystupující

odevšaï. Muži   padali zasaženi modøe hoøícími

šípy,  nebo byli odtahováni za šíleného   øevu  do

nitra  vlhkého hvozdu.  Ze zemì  vyšlehly plameny

a obklíèily   posledního  živého obránce.  Rollda,

svírajícího  svùj elfí  luk. Oheò   dotanèil  k chodci, 

prudce vzplál  a nad  pralesem se opìt rozhostilo  

ticho a tma.

"Prohráls'.  Tedy  beru  já."  prohlásil 

hlas  bezestopy nejmenšího   vzrušení.

Erkli, Llandaff a Páin nìmì zírali  na

tøesoucí se Rolldovo tìlo. Na   èele  mu vyrážel  pot

a  na  dlažbì  vytváøel malé  loužièky. Báli  se  

odtrhnout Rollda od kamene a pøerušit tak souboj

duší.

Pak se chodcovo  tìlo napnulo jako luk,

odpadl  od monolitu, narazil   do zdi  a bezvládnì se 

sesul k zemi.  Páin s Erklim  uchopili Rollda,  

pozbírali jeho vìci a vytáhli jej po schodech vzhùru.

Když se probral,   vypadal nesmírnì  vyèerpanì.

Sám nedokázal ani  vztát, dýchal pomalu a   chrèivì 

a kolena  se mu  tøásla slabostí.  Ihned souhlasil s

návratem   domù a  nechal se i s  ostatními pøenést

nahoru na  hrad, kde už èekal   nastydlí Nestor

spolu s Lynhaardem a Grimem.

Jen  Llandaff  se  vrátil  do  místnosti 

plné  sloupkù a zamíøil do   západních  dveøí.  Z 

otevøené  rakve  vyjmul  rozpadající  se  kostru   a

opatrnì  ji  položil  na  dlažbu.  Nìkolikrát  obešel 

mrtvé  tìlo a   zastavil se u hlavy s prázdnýma

oèima. Chvíli tam stál, ruce napøažené   kupøedu a 

z úst mu  proudil pøíval tichých  slov. Pak se  v

prázdných   oèích rozhoøely  plamínky a mrtvola se 

trhavì posadila. Když povstala   a kymácela  se  ze 

strany  na  stranu  na  nejistých a zpráchnivìlých  

kolenech, Llandaff  vytáhl tesák, vtiskl ho  spolu s

plátìným pytlíkem   kostlivci  do  ruky  a  rozkázal: 

"Bìž  po  schodech  dolù,  vyloupni   z

obsidiánového kamene  uprostøed sálu nìkolik

diamantù  a dones mi je   sem.  Já tu  poèkám."

Ještì  mu podal  zapálenou lucernu  a naslouchal  

pomalému  sestupování  nemrtvého.  Když  se 

zespodu  ozval suchý zvuk   rozpadajících se  kostí,

na nic  neèekal a pøenesl  se zpìt doprostøed  

nádvoøí mrtvého hradu.

Tady zatím vysedávali ostatní na

zbytcích rozboøené hradby, ze které   slunce

sejmulo snìžný pøíkrov a teï zasypávalo paseku

teplými paprsky.

Snìhu na  zemi ubylo a na  stromech

nebyl žádný. Erkli  vyprávìl co se   jim  pøihodilo, 

 zatímco  pøíbìh  druhé  skupiny   mìl  Nestor 

dávno   odvyprávìný. Rolld sedìl schoulený na zdi 

zabalený do deky a tøásl se   zimou. Lynhaard sedìl

na okraji zdi a díval se do kraje.

Kdosi navrhl, že odnesou i dvì truhly
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plné zlata. Ale když vstoupili   do místností  kde je

nechali,  nebyla tu ani  jedna. Jen pøed  vstupem  

bránìným prorezlou  møíží, se táhly  od lesa stopy 

koní. U køoví  byl   vyšlapán  velký kruh  a u  brány

v  tajícím snìhu  se dal  najít otisk   okované

vojenské boty.

Tak se  vydala Nurnská družina  na

dlouhou cestu  v mokrém a  tìžkém   snìhu  zpìt do 

Liscannor. Padesát  mil šli  dva dny,  nebo� Rolld šel 

 pomalým  staøeckým krokem  a Nestor  se každou 

chvíli zastavoval, aby   drsným kašlem odlehèil

plicím. Druhého  dne, v èase poledním, dorazila  

zkøehlá a nastydlá  družina do Liscannoru i s 

krollem Lynhaard, který   zde  hodlal  zaèít  nový 

život.  Když  se  druzi rozcházely do domovù   a

roztápìli  své krby,  když psi  zdravili vracející  se

pány štìkotem   plným  energie, když  Lynhaard

obdivoval  vybavení hostince  U hrocha,   vyjela ze

severu poèetná výprava,  jejichž konì tepali umrzlou

zemi na   níž  stále  ležel  sníh,  zatím  neposkvrnìn 

dotykem  jarního slunce.   Zvíøený sníh  vytváøel

podivné obrazce,  stoupal, otáèel se  ve vìtru,   který

pøidával další vloèky sypající  se z šedých oblakù,

pomalu padal   a usazoval se ve  stopách jezdcù, s

jejichž rudými  plášti si pohrával   ledový vítr

vanoucí z jihu. A jezdci jeli proti vìtru.

* Epos o Jacobovi *

Getd z Ruindoru

Kdo je v bílém hradì?

Kdo se to sem krade?

Kdo to ruší klid tu?

Nedopøeje spánku

Je tu jeden kroll

A s ním pár dalších lidí

Budou míti bol

Že napadlo je tu slídit

Ahura-Mazda zakletá

Byla už vìky prokletá

Však tato malá družina

Tu tìžkou kletbu zlomila

Jacob to byl ten kroll mocný

Však záhy byl i nemocný

Když divý medvìd kousl ho

Rána se nehojí, divné to

Hrad byl pak srovnán se zemí

V družinì zavládlo veselí

Jacob však jednu trabli mìl

Do mìsta vyléèit se šel

Léèení dobøe dopadlo

Jacob už není lykantrop

A jeho kroky vedly v tu stranu

Kde kul plány barbar z Ardasanu

Ti dva pak spolu utvoøili

Pakt jenž proslavil jejich èinny

Avšak na druhou stranu vzato

I žal a smutek pøineslo to

Však hrdinù èinny veliké

O nichž pìjí slavné písnì

Stojí za trochu slzí žalu

Slzí jež lemují slávu

Nebyly lehké tyto èasy

Èasy mladých hrdinù rùstu

Vždy� oba byli ještì slabí

Ale jejich cesta vedla vzhùru

Odvrací se zraky

Od štítù èerných vrchù

Vzpomínky na ty dny

Vnáší v srdce bídu

Však úspìchy velké

Mìli brzy pøijít

Král Aran je prosí

Svou zemi zachránit

Tažení je tìžké

Mnoho mrtvých cestou

Kroll Jacob však kráèí

Svou velkou pou� za slávou

Však u všech druidù prašivých

Je snad Sauron nejhorším z nich

Moc Gorùdie porazit

Sám na výsluní nastoupit

To je teï cesta krollova

Je konec osudu druidova

Praskají nitky života

Jen já tu jsem a za mnou potopa

V zemi jižní rozdìlené

Ve velké prostorné arénì

Klátí k zemi šelmy divé

Publikum jásá a baví se

Však nebyla toho pøíèinou

Krollova chu� pouštìt žilou

Neš� zajetí pouhým pohledem

Vyslaným mocným èarodìjem

Ale není nikdy nic ztraceno
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Co vzniklo vùlí cílenou

Ni útìk není nemožný

Když se o nìm jen nemluví

Všude jsou odporné bestie

S køídly zvané erýnie

Však pod velkou silou krollovou

Dlouho tu žíti nemohou

I upíøi by se našli tu

Co stráží cestu úniku

Tady skonèil druid ranìný

Dorazit ho problém není

Zde pøísaháme bratrství

Jež bude èelit tlaku pomsty

Když budem v nouzi nejvyšší

Naše krve se promísí

Pak pøišla bitva veliká

Krev zbarvila vodu i zemi

I kroll se rube co to dá

A že to není naposledy

Po bitvì radost nastává

O vítìzství velkém v kronikách se píše

Alkohol teèe proudem ze skepù

Vynáší hrdiny do nebeské výše

Však dobrodruzi nelení

Nejsou ze to ni placeni

Vyplouvají pod hvìzdami

Pøímo do draèí tlamy

Zde bydlí ten mocný èarodìj

Zde stvùry zlé mají svùj rej

Však není doma pán domu

Proto záblesk protíná tu tmu

Je stále domov domovem

Je jenom trochu vyplenìn

Útìk se však marným stává

A v družinì propuká zrada

Je zrada zradou i z donucení

Násilí nic na tom nemìní

Zrada nezùstane nepomstìna

I když se to možná nìkdy nezdá

Mají teï druzi to co chtìli

A vymýšlejí plán další smìlý

Co hledají v podzemí má být

Tam pokusil se to nìkdo skrýt

Opìt spatøil slunce svítit z nebe

Talisman, který k pokladu vede

Teï by ale bylo tøeba lodì

Která by ho odnesla po vodì

Pirátství se trestá stìtím hlavy

Nebo aspoò tøiceti lety šatlavy

To však odvážnému nevadí

S každým problémem si poradí

Už ostrá pøíï lodi moøe ryje

Èerný sokol, nese hrdé jméno

Družina se veselí a pije

Proudem teèe koøalka i víno

Ale dál jen dál milí druzi

Èekají nás teï vysoké hory

A nejsou pusté jak ukázal èas

Žijí zde drsných stolinù hordy

Jsou zde i tvorové strašnìjší

Bytosti hrùzné a ještì hrùznìjší

Odklop uši od prokletého zpìvu

Ztuhne ti mozek za pøíšerného øevu

I druhý talisman svìtlo svìta spatøil

A spolu s prvním poklad oznaèil

Tak dobrodruhù kapsy prázdné

Zaplnili se pravým zlatem

Kroll Jacob pak vrací se a znova

Odpoèívá v klidu domova

Který sdílí se svou hodnou ženou

Všem pøátelùm známou to Boženou

Až jednou pøišla výzva ze zemì

Neznìla ani moc tajemnì

Ta zemì Gorganem je zvána

V ní žila princezna, mladá panna

Když jednoho dne veèerem

Vyšlehlo zlo jasným plamenem

A život na zámku poklidný

Zmìnil se v zármutek šedivý

Však karta se zas obrátí

A lokajùm zla plán zhatí

Anšto jednoho dne zrána

Pøijela Nurnská družina

Družina vedená krollem

Kým jiným nežli Jacobem

Ten pevnì svírá otìže

Jimiž vede své pøítìže

Únosci šanci nemají

Že tento útok pøežijí

Protože z kyje krolla Jacoba

Sálá spravedlivá zloba

Pro peníze jež jste chtìli

Jste sladké dítì unesli

Aè plán to byl jistì smìlý

Tak dìlat jste to nemìli

Však nepevná je družina

Ne každému se líbí síla

Na to kdo vyhrál je odpovìdí
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Pohled na tìlo Lewellyna

Hory, v nich doly trpaslièí

Nad zalesnìnou krajinou se tyèí

Zlato tam tìžilo se zplna

Než pøišla Nurnská družina

Druzi to zlato sebrali

A trpaslíky pobili

Vždy� poklad patøil, patøí a patøit bude

Silnìjšímu, to vìdí všude

Pak znovu pøišli odpoèinku dny

Kdy každý hrdina o své slávì sní

U stolu s pivem se vypráví

Pøíbìhy jež se stávají

Až jednoho dne zaznìjí

Od kopyt koòù údery

Král z Nurnu svého posla vyslal

By družinì královský úkol zadal

Tam v zemi Lismorr ztrácejí se lidi

Kteøí jsou našemu panu králi milí

Úkolem vaším bude najít

Lupièe co stihl se tam ztratit

Zaèala cesta nelehká

Putování do daleka

Na druhy pojednou padl strach

Když ucítili malomocných pach

V té zemi lidé nemocemi trpí

Tu malomocní, tu zas lykanropy

Však alchymista si s tím poradí

Pokud ho jeho ruce nezradí

Ten muž co žil tu nes jméno Mollg mocný

To v nìkterých srdcích stejnì jak božské zní

Taková pìkná svatynì

Vyplenìna je povinnì

Tam Jacob získal mocnou zbraò

Kladivo, lahodný pohled naò

S takovým krásným kladivem

Nejednu hlavu rozbijem

Tam v údolí tom zeleném

Poklad je ukryt pod snìhem

Nemrtvých davy hrnou se

Ukousnout dobrodruhù kousek

Statní druzi se nebojí

Kažý svým meèem odpoví

A Jacobovo kladivo

�alo si pìknì naživo

A teï snad druzi už èas je

Podívat se, kde zlodìj tráví den

Ten zlodìj pro nìhož jsme tu

Osvobodit ho ze tmy na vzduch

Však obyvatelé místní nesmìlí

Odpovídat na dotazy nechtìli

Jasný plamen vyšlehl na pláni

To hoøí víska na kraji bažiny

Nìkde v té bažinì tráví ten zlodìj

Dny i noci v strašlivé bídì

Tam do bažiny vydáme se smìle

Všichni druzi a s Jacobem v èele

Bažina hluboká však je tam místo

Z kterého k cíli je pomìrnì blízko

Že jsou ale vìzni samotní

Myslet si bylo by bláznovství

Už oddíl vojákù vyráží vpøed

Kruh se uzavírá druzi jsou støed

A Jacob velí namastit svaly

Èest nám velí ty muže porazit

Už nepøítel mrtev je a pøítel náš

Na cestu k domovu mùžem se dát

Král náš nás pochválí bude nám hej

V hospodì vypijem sud velikej

Velký turnaj v Gorganu blíží se

O ruku slièné princezny soutìží se

I Jacob vyráží do toho klání

Nebude to vìru lehké utkání

Jacob však zvítìzil, ale i Halk

Aè poražen nakonec si princeznu vzal

Svadba se slaví a pití je dost

Ze všech dobrodruhù srší radost

Tento èas radosti dlouho netrval

Neb osud nìkterých se naplòoval

Nìkteøí pøátelé Jacobovi

Z cest už se vrátiti nemìli

Èasy hojnosti skonèili

Když archenilští mniši pøijeli

Pøijeli v noci a nezváni

Nemìli dobré chování

Kde Orodruina teèe proudem

Putují druzi jedním houfem

Od krèmy ke krèmì jdou a jdou

Pøed sebou mají pou� dalekou

Jacoba potkala obrovská smùla

Pøi noèním útoku vampýøího hejna

Rána slavným kladivem zabila vampýra

Na zemi však zùstala také malá Gwanda

Smùla družinì napaty se lepí

V mìstì byli nìkteøí druzi málem stìti

Všechno ale vrcholí na ostrùvku malém

Pøi souboji s èárami oživeným párem

Jacob skolil upíra zápas to byl tìžký
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Vùdce Halk však podlehl pod paøáty spektry

Díky mocným kouzlùm všichni mrtví mohou žít

Jacob kuje plány Halk nevstane nikdy víc

Bojù ještì mnoho Jacob zbrani nedá spát

Kdyby theurgù krev prolil zcela jistì byl by rád

Nebylo však pøáno toto pøání vyplnit

Brzo další osud pøítele se naplnil

Není pøáno vùdcùm v této zemi prokleté

Tady nikde kolem žádný život nekvete

Pepen zemøel ve chvíli kdy spatøil sebe sám

Vedle Halka v Liscannoru je teï pochován

Jacoba však v Armidenu potkala sladká vìc

Rollanda se jemenovala chtìla pod èepec

Kroll si se vším poradí ženicha zabije

Pak se na svou novou lásku øádnì napije

Problémy však èekaj doma Božena zuøí

Talíøe nièí zlostnì køièí že dùm poboøí

Jacob si však vždy poradí s každou ženštinou

To by bylo nezkrotit si ženu zlotøilou

Zármutek nad mrtvými konèí s nabídkou novou

Èarodìj má pro nì práci na ostrov poplujou

Další pøítel podlehl tam síly pøecenil

Malý Farin jehož pøínos ne každý ocenil

Úkolù je požehnanì práce nestojí

Peníze však nesypou se druzi reptají

Èarodìj je èestný èlovìk a štìdrý rovnìž

Dává druhùm dovolenou a pytel penìz

Jacob však neodpoèívá svrbí ho ruce

Na ostrovì hoøkých slz je penìz velice

Ten ostrov je tady kousek vydáme se tam

Døíve než nám òáký skrèek vyplundruje krám

Kvùli dutým hlavám druhù špatnì to dopadlo

Našli vzkaz však zapomnìli co že tam stálo

Drahé špeky zmizely jen malá èást zbyla

Družina se na svou hloupost dost rozlobyla

Aspoò jednu vesnici tu vyplundrujem teï

Zpravíme si náladu než vrátíme se zpìt

Jacob zvrhlík uspokojil svùj nezkrotný chtíè

Bere èernou ženštinu a odchází s ní pryè

Takovéhle výstøelky jsou u nìj normální

Rollanda je daleko èeká až se vrátí

Takoví jsou všichni krolli v tomhletom smìru

Vždy� malý mozek svìdèí prý o velikém ...

Jedem zpátky k èarodìji ten má problémy

Ledový drak mu svým dechem zmrazil záhony

Je tu Nurnská družina a ta si poradí

Mrazivý dech jí rozhodnì plány nezhatí

Ještì jedna práce tu je hrádek upíøí

Upíøi na naší krvi nepoveèeøí

My jim pøijdem na kobylku my jim ukážem

Jejich zuby jako dùkaz vítìzství pøinesem

Výprava se š�astnì konèí druzi bohatí

Vracejí se domù pìjí písnì hrdinství

U supího paøátu pak všichni vypráví

O tom jak na všechny nástrahy vyzráli

Jacob øíká si teï òáký èas budu doma

Rollandy si budu hledìt pìstovat vola

Toho vola vykrmíme a pak zabijem

Sníme a pár sudù vína pøitom vypijem

Skonèily však dny klidu a lásky krollovi

Pøijel posel z jihu a druhy oslovil

Piráti nám nedají spát nemáme pokoj

Ptøebujem nìkoho, kdo s nimi svede boj

Penìz bude hodnì, ale èasu je málo

Všichni mlsnì poèítají to by za to stálo

Takže hurá na konì a vyraziti vpøed

Málokterý ohlédl se ještì naposled

Dny pirátù Walimorských jsou už seèteny

Všechny jejich plány smìlé jsou teï bez ceny

Bitky krvavé urputné ty má Jacob rád

Kladivo je v jeho rukách vìrný kamarád

Nakonec tu umírá i strùjce všeho zla

Jacob si uvìdomuje, že ho odnìkud zná

Horten temný èarodìj je v Erkrachtu vìznil

Byla to velká chyba on za ní zaplatil

Teï si dáme dovolenou v severním kraji

Odpoèinek, ženský, pití to se nepøejí

Nebylo však pøáno druhùm radosti užít

Jejich velkou sílu bylo tøeba použít

Nepøíjemná vìc se stala pøihnala se vlna

Celé mìsto zatopila i s obèanama

V horách žijí skkøeti ti by mohli využít

Slabosti a pokusit se mìsto vyplenit

Aby tohle nemohlo se nijak podaøit

Bude Nurnská družina vstup do mìsta strážit

Bitky, bitvy, šarvátky je druhù odbornost

Skøeti jsou odehnáni všichni mají radost

Radost se však brzo strácí, když se dozvìdí

Zaplaceno nedostanou pokladna je pryè

Nechat to tak nemùžou ten problém popadnou

Získjí své peníze zpìt i s tou pokladnou

Hledají a hledají a dozvídají se

Celý tenhle pøípad pìknì zamotává se

Sedmero theurgù žije tam na ostrùvku

Kvùli nim teï druzi spìjí v blátì a marastu

Není pøáno theurgùm dožít klidnì život

Nevybrali š�astný den k útoku na mìsto

Škoda jenom že s nimi umírá Atheas
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Moudrý mozek družiny a pøítel Jacoba

Družina zas jede domù tam je pøec nejlíp

U supího paøátu zas budou všichni pít

Dovolená v cizinì to není nic pro nás

Tam kam pøijdem není klid vždy� doma je doma

Udìláme hostinu budem se veselit

Kdo toho víc vypije bude se závodit

Hostina a� rozjede se a trvá i pár dní

Budeme též závodit o to kdo více sní

Dlouho trvá veselí však blíží se zas èas

Kdy druzi spìjí na mezích a souží je zlý mráz

Liscannor se veselil až pøišla hostina

Bìhem níž se stala nepohody pøíèina

Pøímo vprostøed hostiny se stala divná vìc

Na stùl spadl holub ale nepeèený jest

Ten holub byl poštovní a na noze mìl vzkaz

Nìkdo žádal o pomoc, doufal, že pøijde vèas

Merion zemì je podivná zvyky

U mìsta hradby se do výše tyèí

Brány jeho velké otevøou s polednem

Dovnitø jen bez zbraní anebo táhnìte

To ale Jacoba a další neznají

Kteøí po svìtì bez zbraní nechodí

To že jsou stráže u brány nebdìlí

Nìkolik jiných svou smrtí zaplatí

Dost drzí jsou tu žebráci

I když se tváøí jako ubožáci

Neumí chovat se k cizincùm uctivì

Proto se válejí v kalužích rudé krve

Tady však spravedlnost neplatí

Napadení se nebrání

Však u Jacoba není zvykem

Utéci bez boje a s køikem

Je tu ale moc vojákù v zbroji

Kteøí se o svùj život nebojí

Jen málokterý bojovníka trefí

A zatím haldy mrtvých pøed ním leží

A další voják a další a znova

Jako když ženou na porážku vola

Nikomu nevadí zbyteènì umírat

Každý do útoku s jásotem jde a rád

Však ani Jacob není nesmrtelný

Tolika útokùm nevydrží èelit

A proto když nakonec boj skonèí

I jeho duše se svìtem se louèí

Tak válí se tam tìlo na hnoji

Však nezùstane dlouho v pokoji

Nebo� Yorg ten pøítel Jacobùv

Pøišel a odvrátil smrt

Pouze dva mìsíce však mùže žít klidnì

Po té ho jeho smrt stejnì stihne

Ty dny ale mùže využít

A své smrti úmysly zhatit

Tak zaèala se velká pou�

Pou� za vìcí zázraènou

Nakonec š�astnou náhodou

Paprsek probleskl temnotou

Yorg øekl "Tys mùj pøítel tak

Já nebudu se smrti bát

Pokud jen trochu budu moci

Pokusím se ti být k pomoci"

Jak øekl, tak se také stalo

Však štìstí chodci moc nepøálo

A sic krolla duše vrátila se zpìt

Yorg se mohl rozlouèit naposled

Jacob svou cestou za slávou šel dál

Yorg tempu nestaèil a pad

Aè jediný v té zemi na jihu

Tak zármutek se line od krbù

I žal však jednou pøebolí

To Jacob sám moc dobøe ví

Když se Liscannorem vedra pøehnala

Nová zakázka zavolala

Tam v poušti stojí hrobka stará

A jedno tìlo tam v ní chátrá

Podivný èlovìk má oò zájem

Zdá se býti nekromanem

Navíc hnusní obludní skøeti

Plení zemi a žerou dìti

Tito družinì se postaví

Na krollovu sílu ale nemají

Tìlo mumie je nalezeno zrána

Obtížná práce je vykonána

Ještì malý turnaj po cestì

Zabojujem si tu výteèenì

Zabojujem si a nejen v poli

Èervený jazyk jmenuje se podnik

Kam Jacob ihned zamíøil

Jak ho oèka koutkem spatøil

Celou noc a skoro celý pùlden

Byl v tomto domì obsloužen umnì

Avšak v turnaji narazil

Ne každého tam porazil

Domù se vrací zklamán i š�astliv

Èeká ho Rollanda bude se mazlit

Domov to je stejnì krásná vìc

Pokud nezmìní se v zlatou klec

Pak opìt pøišla doba velkých èinù
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Další pøíležitost pro hostinu

Pøípitek na úspìch výpravy

Dùležitìjší nežli na zdraví

Tam na smuteòském kopci šlechtic žije

Z práce prostých obyvatel tyje

Aby mohl ještì více týti

Chce další vesnici obsaditi

K tomu je tu Jacob a s ním další

Aby to mìl se svou prací snažší

Vyrážejí pøez louky a pole

Do velice nerovného boje

Vesnice je zas pána ze Smutnì

Obyvatelé však tváøí se dost smutnì

Dobrá polovina leží jich tam v prachu

Bránili se aniž znali strachu

Ještì vìtší škody udìlat je tøeba

Sem tam vražda nikoho neleká

Ovce pobít a mlýn zapálit

Pøi tom se lze dobøe pobavit

Však ještì trochu penìz by pomohlo

Tam kde leží kypøín nìco by být mohlo

Vypálíme na co pøijdeme

Kdo se bude bránit toho rubneme

Jak znìl plán tak se taky stalo

Mezi druhy nadšení zavládlo

Ne tak v domì pána Ochrota

S ním nenávist cloumá doslova

I druhù nadšení však ochablo

Semeno zloèinu na nì dopadlo

Vždy� všechny peníze získané

Jsou pouze umì padìlané

Tak vyšli druzi znovu v pole

Znovu je èekají tìžké boje

Boje za slávu a ztracenou èest

Kdo chtìl je okrást pozná jejich pìst

Brzo se Smuteò v krvi topí

Sám její pán ji tou krví kropí

Však není ještì konec divadla

Neb právì pøijíždí královská garda

Boj zmìnil se jen v útìk zmatený

Život ten není nikdy bez ceny

Není však pøáno všem druhùm

Utéci èerstvým pochopùm

Tøi druzi na místì zùstali

Tøi ti vojáci zajali

Odvobodit je pùjde snad

Pøestože z gardy té jde strach

Už chystá se zákeøná past

Tam kde je nejèernìjší hvozd

Pár statných stromù stojí tam

Až spadnou bude slzí dost

Plán ten èásteèný úspìch mìl

Dva ze tøí unikly pochopùm

První proto, že zemøel pod stromem

Jen druhý se š�astnì dostal k druhùm

Ten tøetí zùstal v zajetí

Podvolil se soudu rozhodnutí

Od té doby do konce svých dní

Nesl pøízvisko Jednoruký

Smutno bylo na konci výpravy

V hospodì ticho, ni písnì se nepìly

O této dobì se moc nevypráví

Co všechno dobrodruzi provádìli

Èasy se však lepší nebo� pøichází

Úkol z Gorganu, kde král je v nesnázích

Temné síly kují temné pikle

Pøed Jacobovou silou však každý hned zjihne

Aè zrada pronikla do kruhù nejvyšších

Všichni kdož propadli, leží v hrobech mìlkých

S Jacobem nikdy nebyla legrace

Jak vytuší zradu vraždí a neptá se

Král dìkuje všem hrdinùm

Vždy� zachránili jeho trùn

A jak už to tak chodívá

Vše zakonèila hostina

A pilo se a tanèilo

A mnoho vína vypilo

Tak jako pokaždé bylo

Všem druhùm velmi veselo

Na cestì zpáteèní ještì vbrzku

Vyloupili starou elfí hrobku

Jen tak aby se meøeklo

Vcelku se jim to povedlo

Pak Jacob jede v Naglin pod hvìzdami

Kde kováøské pece otvírají tlamy

By syn pøièichl k železu

Zaplanul láskou ku kovu

A v duši nech� mu oheò plane

A� èiny vykoná nevídané

Ještì vìtší než otec jeho

Když vynasnaží se nezklame ho

Vèas zaèal Jacob uèit svého syna

Neb samotnému mu málo èasu zbývá

Zatímco syn žije teprv života ráno

Jacoba klekání už odzvonilo dávno

Malý mužík totiž s velkým kouzelným vozem

Odvezl družinu v jižní tajemnou zem

Cenné perly by tam mìly být skryty
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Za které by druzi mohli dost dlouho píti

Ale ukáže se, že perly stráží draci

Ti nevzdávají se, pokladu jen pro legraci

Po lítém boji se však netvor kácí

Život z jeho tìla se vytrácí

Laèní jsou teï druzi po pokladu

Však nic dobrého neplyne z toho hladu

Cpou si zlata šperkù plné torny

Nevìda, že nemá žádné ceny

Však zlato tohle stoleté

Je silnou kledbou prokleté

Na vlastní kùži to poznali

Po té co šílet zaèali

I Jacobovu duši zachvátil

Démon, jež ve zlatì si žli

A vzkøísil v nìm nenávist velkou

Ke všem barbarùm, kteøí na svìtì jsou

A jeden tu byl blízko, na dohled

Nejhorší co kdy jen nosil svìt

Špinavý druid, lesák a cirkusák

Proklát ho meèem to udìlám a rád

Tak øek si Jacob, tasil a vyrazil

Ale rána jeho nenašla svùj cíl

Druid byl zranìn, však zùstal na živu

K Jacobovu nìmému údivu

Na øadu pøišli nyní nepøátelé

Krollovi, jež nenávist hnìte

A využijí útoku

By zabili ho ve mžiku

Tak zemøel nejslavnìjší z krollù

Odešel jako listí stromù

Pøestože smrt ta byla zpùsobena zradou

On nepomstìn leží pod luèní travou

Na jeho hrob se slétávají ptáci

Chytajíc brouky lezoucí na bodláèí

A mezi ním náhrobní kámen hlásá

Zde leží hrdina, ale i manžel, táta

A� vzpomínají všichni kdož ho znali

Jestli svìtu tolik co on dali

I když nejednou sám zpùsobil bolest

Dbal vždy, aby nepošpinil svou èest

Svým vzrùstem ni èiny nebyl malý

Lidé v kraji o nìm legendy zpívají

Jako on chtìjí být, dìti až budou starší

Snad podobni jemu pøijdou další, další.

* Èervená sedma *

Nemravná, skoro až pobouølivì perverzní báseò

Getda Ruindorského, který z toho, že døepí celé

dny zavøený v tmavém pokoji svého domu, úplnì

blbne

Jó, u Èervený sedmy, tam je blaze,

lidi válej se tu na podlaze,

nejen lidi, taky krollové,

co nemají rádi postele

Sem tam nìjaký hobit sem zajde,

pár pìkných hobitek tu najde,

elfù je tu vždycky pomálu,

nemají ten smysl pro zábavu

Na zdi velké heslo napsáno je,

stojí tam "Jen kdo miluje, ten žije",

pod tím heslem malé kanape je

a na nìm sedává buclatá Claudie

Pojï, holka, pùjdem na pokoj se napít,

dáme si víno z teplých jižních krajin,

pak milovat se jednou, dvakrát, tøikrát,

jó, polohu, tak tu si mùžeš vybrat

Po noci plné zážitkù a divù

je nejlépe sednout si s pøáteli k pivu

a zpívat s nimi o závod,

jak Èervená sedma pøijde nám vždy vhod

Tuto Lyškánoru pøipravil k vydání Lynhaard z

Rugornu, zvaný Nepodrobitelný, syn Byrthogùv
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