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* Lynhaard vám svou píseò

zpívat *

Lynhaard vám svou píseò zpívat

vo tom, jak na draka vyzrát,

vo tom, jak øezat mu vocas,

v krvi se brodit až po pás

Nejprv vy stražit svý slechy

strnule, jako dva plechy,

až slyšet vobludy kvílet,

najít je a pak hned støílet

Pøekotnì jen se moc nehnat,

neb drak je vobrovskej neøád,

nepøestat vodvážnì zpívat,

jinak tvor znudìnì zívat

A nuda u starejch drakù,

jak temno z bouøkovejch mrakù,

co se z nich blejskat a dunìt,

naèež drak pøíšernì funìt

Neèekat, do boje dát se,

hlavnì né pìstima prát se,

Lynhaard mít jedinou radu,

vyhrát a nezustat vzadu

Lynhaard vám svou píseò zpívat

vo tom, jak na draka vyzrát,

vocas a krvavý hlavy

položit na voltáø slávy

* Øíkadlo malých dobrodruhù *

Sebral jsem svý mámì z misky

lnìnej pytlík na penízky,

plnila jej potají,

jak se drobné støádají

Za tøi mìïce

koupim høebce,

za støíbøenec

hùl a ranec,

za pìtinu ze zlatky

lembasový oplatky

Až se mince rozkutálí,

budu š�astnej dávno v dáli,

zakusím si, jak jde ztuha

žít životem dobrodruha

Obèas vezmu za kliku

pochybnýho podniku

a po vzoru tatíkù

navštívím i putyku

A aè na to nemám léta,

dìtským hrám je dávno veta,

staré doby odnes èas,

mámo, táto, sper vás ïas

* Hledání ztraceného jezera *

Getd z Ruindoru

Byl den jako každý druhý (èi tøetí). V
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Liscannoru ještì všichni spali, až na Drsoula, který

sedìl na svém oblíbeném místì pod hruškou a

pokuøoval dýmku. Kohout na návsi pøestal kokrhat,

uznávaje svoji námahu za marnou, a odešel radìji

honit slepice. Zpoza hospody se ozýval veselý kvikot

Jeremiášova èuníka,jehož hostinský vykrmoval zbytky

jídla po hostech (nebylo-li to naopak). Za chvíli se

zaèal ozývat køik dìtí, které na rozdíl od svých otcù

neztrávily celou noc v hospodì (ani nikde jinde). Pak

už netrvalo dlouho a objevily se první ospalé postavy

rodièù, nìkteré s velkými kruhy pod oèima, které

vesmìs zamíøily ke hrochovi.

Ten den jsem se cítil velice dobøe. Noc u

Èervený sedmy se mimoøádnì vydaøila a ráno kohout

také nekokrhal tak zbìsile jako obvykle. Možná to

bylo tím, že na nìj nad ránem cestou z hospody Nestor

Burma spolu s Lynhaardem poøádali hon, nebo� právì

zaèal vítat vycházející slunce. Jelikož se mùj žaludek

už zaèal ozývat žádaje pøídìl potravy, vydal jsem se

poobìdvat do hospody doufaje, že Jeremiáš dnes

uklohnil nìco obzvláš� pikantního. Výsledek pøedèil

všechna má oèekávání, starosta Rolld se totiž vèera

veèer vydal na lov využívaje momentální indispozice

druida Sarima, který právì ve sklepì poèítal peníze, a

ulovil statného kance. Jeremiáš ho ráno udìlal s

nejoblíbenìjší družinickou omáèkou - na vínì. Nìkteøí

vesnièané zapíjeli èajem, ale Lynhaard se hned pustil

do lahve koøalky, mumlaje nìco o tom, že klínem

zaráží se blíny.

Kanec byl už skoro snìden, když do

hospody vstoupil neznámý muž. Vypadal dost

zámožnì, ale netváøil se jako nìkdo, kdo by si chtìl

najmout bandu hrdloøezù schopných všeho. Pøesto se

ale zaèal schánìt po Nurnské družinì, naèež byl

vyzván aby se posadil, pojedl a v klidu pøednesl svùj

požadavek. Oèekával jsem další banální vìc jakou je

vyøizování osobních sporù nebo objevování starých

pokladù, ale když se muž pustil do vyprávìní, zaèalo

mì to zajímat. Chtìl totiž, abychom mu našli jezero.

Docela obyèejné jezero. Vìtšina druhù se na muže

dívala trochu divnì, Lynhaard se dokonce zeptal, kde

že ho ztratil, ale mì hned napadlo, že by to mohla být

zajímavá cesta. Muž nám ukázal báseò, v níž byly

vody dotyèného jezera opìvovány, a pak mapu zemì

zvané Hamilkar, kde žádné jezero vyznaèeno nebylo.

Zmínil se rovnìž o tom, že ve všech starších knihách,

ve kterých hledal, byly stránky s informacemi o této

zemi vytrženy, což bylo rozhodnì podezøelé a on se

domnívá, že nìkdo mìl, potažmo má, dobrý dùvod k

tomu, aby existenci jezera utajil. Muž slíbil tøi tisíce

zlatých každému, kdo pojede sehnat nìjaké informace,

pakliže je samozøejmì sežene. Nìkolik dobrodruhù

projevilo o cestu zájem a jelikož nebylo s èím otálet,

zaèátek výpravy byl stanoven na druhý den.

Družina se nesešla zdaleka v nejsilnìjším

složení. Èarodìj Llandaff se totiž po návratu z

Karvellu vypravil na zdravotní dovolenou, Páin odjel

se svou ženou do Nórienu a rovnìž druid Sarim

odmítl úèast na výpravì. Nejslnìjšími èleny výpravy

tudíž byli kroll Lynhaard z Rugornu, chodec Rolld z

rodu erinských, Erlanth Linfalas jednoruký a Nestor

Burma. Kromì toho se na cestu vydal Emil s Orridoru

zvaný Énmil slaïouš, hranièáø Sivell Chrastník a

Thyrvin, bývalý èlen nurnské domobrany, z níž byl

nedávno vyhozen. Nakonec se objevil ještì Synek,

eee Grim, pøijevší na bílém koni, na nìmž byly ještì

patrny špatnì smyté stopy po èerné barvì. "Tatínek

mì posílá, abych ho zastoupil", prohlásil Grim. "A

jestlipak ví, že máš na sobì železné brnìní?", usmál

se Rolld. "Mnó, neví, ale vy to na mì neøeknete, že",

zaštkal chlapec a s prosebným výrazem se po nás

podíval. Všichni jsme se smáli a samozøelmì mu

slíbili, že ho neprozradíme. Pak už nám nic nebránilo

v odjezdu.

Cesta probíhala klidnì a z vesela, nebo�

h l e d á n í  j e z e r a  n e b ylo  p o v a ž o v á n o  z a

nejnebezpeènìjší úkol, který mohl družinu potkat.

Vzhledem k tomu byla nejménì pùlka družiny

permanentnì ožralá, takže vzpomínky na putování

jsou opravdu jen mlhavé.

Cestou nás však potkala jedna zajímavá a

výnosná pøíhoda. V jedné hospodì nám totiž nìjaký

šlechtic navrhl vypálení tvrze svého nepøítele za

slušnou odmìnu, ale mírnì pøiopilý Nestor ho po té

urazil a byl vyzván na souboj. Jelikož se z toho

nedokázal vykroutit, ponìkud s nechutí pøijal, ale

pøedtím se ještì na nìèem dohodl s Erlanthem.

Souboj se odpoèátku zdál jasnou záležitostí a Burma

nemìl mnoho šencí na úspìch. Nakonec zaèal volat o

pomoc, naèež se jeho soupeø zkácel k zemi, zatímco

jednoruký mág se tváøil jako neviòátko.

Když se svázaný šlechtic probral, byl

øádnì vyslechnut, pøestože mumlal nìco o rytíøské

etice. Nakonec však pøece jen vyprávìl pøíbìh zhrzelé

lásky a touhy po pomstì. Jak zjistil mág Linfalas,

který se mu celou dobu hrabal v hlavì, byl pøíbìh

pomìrnì pravdivý, až na nìkteré mírnì pøibarvené

skuteènosti. Pøesto jsme nakonec usoudili, že bude

lépe poslechnout si i druhou stranu. Cesta na

inkriminovanou tvrz šlechticova nepøítele nemohla

být rozhodnì na škodu, ponìvadž bylo jasné, že za

zajmutého soka tam získáme nìjaké peníze na
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pøilepšenou.

Naše pøedpoklady se zcela splnily a po

královské hostinì jsme vyinkasovali znaèné množství

penìz v cennostech, pøestože i druhá strana nám

nabízela vysokou odmìnu za své propuštìní. Majitel

tvrze nám vyprávìl svoji verzi pøíbìhu o zrodu jejich

nepøátelství, ale tentokrát ho Erlanth nestaèil

kontrolovat, proèež jsme nemìli jistotu nakolik si

vymýšlí.

Po dobrém jídle a pití jsme tvrz opustili, ale

jen co jsme byli z dohledu, schromáždili jsme se k

bojové poradì. Ani zajatý šlechtic nebyl žádný chudák

a rovnìž jeho peníze by se nám mohly hodit. Spolu s

Erlanthem jsme se tedy vydali osvobodit ho,

nenápadnì pomocí magie. Neviditelní jsme pøišli ke

tvrzi a hyperprostorovì jsme se dostali do sklepa, který

už pøedtím prohlédla mágova koèka. Domluva se

zajatcem byla velice jednoduchá, nebo� hned zkraje

nabídl rozumnou sumu za své vysvobození. Jak jsme

se dostali dovnitø, dostali jsme se i ven a tryskem jsme

zamíøili k tvrzi právì vysvobozeného šlechtice.

Odmìna byla slušná, ale díky Erlanthovì vrozené

dobrotì jsme ji skoro celou pøiznali družinì a

ponachali jsme si jen malý díl.

Po této epizodì, pøi níž jsme velmi

jednoduše pøišli k penìzùm, následovala opìt pomìrnì

nudná cesta. Postupovali jsme velmi pomalu vzhledem

k èasté kocovinì minimálnì poloviny družiny a èastým

návštìvám hostincù, z nichž jsme opravdu jen málo

minuli bez povšimnutí.

V jednom z nich se objevil neznámý barbar

a pøistoupil k nám. "Vy ste dobrodruzi, že. Já se taky

dobrodruh, alchymista a jmenuji se Dorgis. Já bych

tøeba moh jet s váma". Vzhledem k vysoké opilosti

dobrodruhù byl barbar pøijat do družiny. Ukázalo se,

že je to pìkný ožrala a než jsme dojeli do Hamilkaru,

nìkolikrát se málem otrávil alkoholem.

Nakonec jsme ale pøece jen dojeli, pøestože

s námi už nebyl Grim, který prohlásil, že se mu stýská

po tatínkovi a odjel k domovu. My ostatní jsme zatím

jezdili po hostincích a sbírali tam informace. Nic jsme

se ale nedozvìdìli, nebo� žádný z obyvatel Hamilkaru

nic nevìdìl a pokud nám snad nìkdo nìco øekl, do

rána si to stejnì nikdo nepamatoval. Nakonec jsme se

rozhodli pátrat v horách, které byly podle obyvatel

neobývané a tudíž by se tam mohlo nìjaké to jezero

ztratit.

Na kraji hor jsme objevili osamocené

stavení. Bohužel to bylo krátce po tom, co Dorghis

otevøel první ze své zásoby soudkù s koøalkou u malé

svaèiny, takže podrobnosti návštìvy zùstaly zahaleny

pod rouškou zapomnìní. V domì bydlel totiž èlovìk

samotáø se svou ženou hnusnou skøeticí. Díky ní se

rozhovor zvrtl ve vzájemnou výmìnu hanlivých

pøízvysek a nakonec byl muž donucen povìdìt o

jezeøe, o nìmž vìdìl, a sdìlit jeho pøibližnou polohu.

Nebylo proè váhat, takže jsme vyjeli smìrem ke

støedu hor.

Cesta trvala tøi dny, bìhem nichž jsme

vyprázdnili vìtšinu dalších Dorghisových soudkù

koøalky, i když nejvìtší zásluhu na tom mìl tento

barbaøí alchymista. "Proè tolik piješ?", zeptal jsem se

ho jednou a on na to: "Víš, mùj život byl velmi tìžký.

Narodil jsem se jako sirotek a ještì jsme se musel

starat o svého mladšího bratra".

Tøetího dne kolem poledne jsme dojeli k

jezeru, ale vzápìtí nás pøepadlo nìkolik ozbrojených

mužù. Odhodlaná a vyjmeènì støízlivá družina však

s nimi nemìla zvláštní problémy a brzo se všichni

nepøátelé váleli v krvi a prachu. Po tomto boji si

Dorghis zaèal léèit šrám na èele a tím zlikvidoval svùj

poslední soudek, po èemž se sotva držel v sedle.

Pøesto jsme ale vyjeli po stopách útoèníkù.

Netrvalo dlouho a pøijeli jsme na

obdìlávaná pole, mezi nimiž se rýsovala vesnice. Pøez

nìkteré návrhy na její vyplundrování bylo rozhodnuto

vjet tam bez nepøátelských úmyslù. Naše snaha však

byla marná, nebo� hned po našem pøíjezdu nás

obestoupili ozbrojení obyvatelé. Po kratším

vyjednávání se rozhodli, že nás odzbrojí a zavøou do

domu, kde vyèkáme návratu jejich velitele. Tyto

podmínky byly pro nás nepøijatelné a pøestože jsme se

tváøili pokornì, plánovali jsme útìk. Nakonec

Lynhaard se slovy "Tak tady máte ty zbranì", hodil

mezi ozbrojence zapálenou bombu, naèež jsme

pobídli konì snažíc se prorazit si cestu z vesnice.

Naše akce nebyla stoprocentnì úspìšná, protože

ožralý Dorghis, který po celou dobu spal v sedle, se

pøi výbuchu bomby probudil a spadl s konì. Na zemi

se ho ihned chopili ruce rozuøených vesnièanù. Spolu

s ním padl do zajetí Énmil, jenž byl sražen z konì.

Ostatním se podaøilo prorazit hradbou tìl a uniknout,

i když ve vìtšinì pøípadù se to neobešlo bez zranìní.

Já unikl díky svému umìní bez problémù, ale ztratil

jsem konì. Na kraji lesa na dohled vesnice jsme se

sešli k poradì, abychom rozhodli o dalším postupu.

Brzo však dorazil Dorghis s Énmilem, kterým

vesnièané pouze zabavili zbranì a pak je propustili.

Díky tomuto velkorysému èinu nabyly vrchu hlasy

nabádající k upuštìní od odvetné akce a k návratu

domù.

Cesta zpátky probíhala ve stejném duchu
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jako cesta tam, ale jelikož se všichni tìšili na pohodlí

u vlastního krbu, jeli jsme podstatnì rychleji. Náš

zákazník byl spokojen s naší zprávou a podle svého

slibu nám vyplatil slíbenou odmìnu. Pouze Dorghis,

na kterého se dohoda nevztahovala, nebo� se k

výpravì pøipojil cestou, nedostal nic, proèež chodil po

domech a snažil se vydìlat nìjaké peníze žebrotou. I já

mu nìco dal, ponìvadž to nebyl nejhorší spoleèník, i

když jsem vìdìl, že darované peníze stejnì propije.

Dlouho jsem o tom ale nepøemýšlel a šel radìji

pozdravit svou Claudii.

Lidi ztrácí spoustu vìcí,

èest, ženu èi peníze,

však i jezero lze ztratit,

vìøte nebo nevìøte

I pamì� lze ztratit snadno,

staèí lahví nìkolik,

pít je totiž tøeba s mírou,

potom hlava nebolí

* Èagdanova ukolébavka *

Pøes zdi liscannorské vìže odposlouchal Getd z

Ruindoru

Hajáj, dadéj,

synák maléj,

dùchy i vìly ti budù zpjévá�,

tátík i mámòoèka budù hlídá�

Synák mój málinkyj spí, juž spí,

ták, jakó slnéèko ná òébu spí,

spí i spí i spí

Néch sa ti véla pìkné snì zdajù,

néch ti v nych barvítý ptíce pìjù,

ák léèeš pó nìbu, pó obloge,

ák plóješ ná loï  pó módrej vódì

Spí i spí i spí,

spí i spí, juž spí

* Dùležité osobnosti

Gwendarronského království *

Sestavili Rolld z Erinu a Lynhaard z Rugornu

Halwist Gwendarronský, otec krále (èlovìk, 82 let)

Ziraim , žena Halwistova (èlovìkynì, 71 let)

Torgan Gwendarronský, král (èlovìk, 52 let)

Dolnaen, žena Torganova (èlovìkynì, 45 let)

Linthold, syn krále (èlovìk, 22 let)

Tinsirt, syn krále (èlovìk, 18 let)

Seniraen, dcera krále (èlovìkynì, 15 let)

Tudrig, královský soudce (elf, 69 let)

Sellnien, žena Tudrigova (elfka, 65 let)

Kintyrr, poboèník krále (èlovìk, 48 let)

Vaniar, žena Kintyrrova (elfka, 33 let)

Nothgerd, vojevùdce (barbar, 57 let)

Darfin, královský výbìrèí daní (kudùk, 72 let)

Grokh, velitel nurnské vìznice (barbar, 43 let)

(Pozn.: Uvedených let se dotyèní dožili v roce 1034)

* Chrochtavcova pøihláška z

roku 1023 *

Rozhodl jsem se v Lyškánoøe otiskovat

staré spisy, doklady a fakta o mezidružinických

vztazích a proudech, jež utváøely nynìjší tváø

Nurnské držiny. Jistì takových podobných listin máte

doma plno. Bylo by dobré obèas oživit vzpomínky na

doby dávno minulé. Dnes tedy pøedkládám pøepis

smlouvy mezi Rollinem Blýskavcem, zvaným

Chrochtavec, a Grundygem z Quonsettu. Vše napsal

pan R.B., pouze proložené pasáže jsou z pera pana

G.Q.

6.11.1023

Pøihláška do kursu

pro zaèínající kouzelníky

Jak pøežít,

kouzlit

a

zabíjet nejen (potvory)

È iním toto èestné prohlášení, že jsem

bez úhony, nic jsem neukradl, nikoho jsem

nezabil a hlásím se tímto do kursu. Poèítám s

pøijetím, odborným vyuèením a ochranou.

Budu uctivým žákem a pozorným
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posluchaèem.

Rollin Blýskavec

Vážený pane Blýskavèe,

tìším se na Vaši úèast v kursu.

Grundyg z Quonsettu,

zástupce cechu

* Zlaté rybky v tøešòovici *

Getd z Ruindoru

Toho rána byl Aedd jako po ránì palicí.

Vlastnì už ani nebylo ráno, poledne dávno minulo, ale

on teprve vstal a nic o tom nevìdìl, takže

pøedpokládal, že je ráno. Vèera to ponìkud pøehnal s

pitím tøešòovky, která je tady ve Zlatorybicích

vyhlášená. Zásluhu na tom má i zlatá rybka, která

plave v každé lahvi. Aedd mìl k této netradièní

pøíchuti zpoèátku nedùvìru, ale pak jí plnì propadl a

nakonec byl rád, že ho kdosi odnesl do postele.

Aedd se tedy vydal dolù do sálu, a pøestože

se mu žaludek podezøele toèil, usoudil, že bude dobré

pojíst nìco teplého. Jaké však bylo jeho pøekvapení,

když došel dolù a spatøil podlahu nálevny celou od

krve a sem tam se válela nìjaká ta mrtvola. Porozhlédl

se tedy po sále, až za pultem objevil vystrašeného

hobita, køeèovitì svírajícího svou kuši. Aeddova

bolavá hlava nedokázala pochopit skuteènost, že už

není v pøíjemné vesnièce na pobøeží, ale na místì

nìkolikanásobné vraždy, a tak ji mladý zlodìj zkusil

uklidnit sklenicí tøešòovice.

"Vodù", ozval se køik zvenku, proèež si dal

Aedd ještì jednu sklenku. "Co se dìje?", obrátil se na

hobita. "Pøepadli nás piráti", odvìtil ten a rovnìž se

napil koøalky, po èemž se trochu uklidnil. Náhle do

místnosti vbìhla ozbrojená žena a za ní dva lidé, nesa

zkrvavené tìlo tøetího. "Položte ho sem", pøikázala

žena a Aedd vypráznil tøetí sklenici. Jeden z mužù

zaèal ranìného prohlížet a teï  teprve si Aedd všiml, že

je to pùlelf. "Bude v poøádku", prohlásil pùlelf

nakonec a utøel si oblièej, který byl pokryt krví ze

šrámu na èele.

Do místnosti vstoupil hostinský. "Už se to

podaøilo uhasit", vzdychl a sedl si na lavici. "Dìkuji

vám, ctìní pánové... a dámo. Bez vás by sme tu už asi

nebyli". "Mmhmm", zabruèel pùlelf, kterému právì

žena zavazovala hlavu. "Ááááh", ozval se najednou

na zemi ležící muž, jenž se právì probral z

bezvìdomí. "Klid, už je po všem", uklidnil ho

poslední muž, "Všichni sou pryè". Zranìný si oddychl

a opatrnì si zaèal prohlížet rány. Pak poèal mumlat

jakási zaøíkávadla a jeho stav se viditelnì zlepšoval.

"Co se tady vlastnì stalo?", zeptal se

znovu Aedd a odložil práznou lahev. "No co by se

mìlo stát?", obrátila se na nìj žena, "Jenom nás

pøepadli piráti, pobili nìkolik lidí a zapálili pár

stavení, jinak vùbec nic. A kdo vlastnì si?", optala se,

mìøíc si Aedda podezøívavým pohledem. "To je jeden

z mých hostù. Myslím, že vèera ponìkud pøebral,

abych tak øekl, jestli se, pane, neurazíte. Víte, naše

víska byla napadena wenarenskými piráty. Jen tady

tìm hrdinùm mùžeme dìkovat, že nevypálili celou

vesnici". "Jsem Aedd z Ruindoru a je mi líto, že jsem

nemohl být nápomocen, ale okolnosti mi jaksi

zabránily... No, nemohl bych pomoci aspoò teï?".

"Vyznáš se v léèení?". "Ne". "Tak asi ne".

Venku se ozval dupot koní. Bylo slyšet

nìkolik rázných pøíkazù a nakonec konì zastavili

pøed hospodou, naèež vešli tøi vojáci a za nimi velmi

bohatì ustrojený muž. "Uctivá poklona, pane",

hluboce se uklonil hostinský. "Co se to tady, u všech

bohù, stalo?", otázal se pøíchozí s pøísným výrazem

ve tváøi. Hostinský mu struènì vylíèil, kterak piráti

zaútoèili na nepøipravené vesnièany, ale nìkolik

stateèných dobrodruhù, kteøí vesnicí náhodou

projíždìli, se jim postavilo a podaøilo se jim piráty

zahnat na útìk. Bohužel se však nedalo zabránit

vydrancování nìkolika stavení a vraždám piráty

chycených vesnièanù. Muž pozornì poslouchal, a

když hostinský skonèil, obrátil se k okolostojícím,

sedícím a ležícím dobrodruhùm. "Jsem královský

výbìrèí daní. Jménem krále vám dìkuji za záchranu

této vsi. Díky vám neskonèila tak, jako nìkteré jiné.

Víte, nájezdy pirátských hord v poslední dobì pùsobí

na našem pobøeží nenahraditelné škody na lidech i

materiálu". "A proè s tím král nìco neudìlá?", ozvala

se žena, vyznaèující se velmi ostrým jazykem. "Ti

pirá ti  vyplouvají z wenarenského pobøeží,

pravdìpodobnì se souhlasem, èi dokonce pøíkazem

jejich krále. Naše vztahy s Wenarenem jsou napjaté a

naši vojáci nemohou být všude. Odvetná akce by zase

mohla vést k otevøené válce". "A co takhle menší
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výprava nìkolika dobrodruhù, které nikdo nezná, a

kteøí se zase rychle ztratí?", ozval se Aedd, který dostal

nápad, "Samozøejmì o tom, kdo tìmto dobrodruhùm

zaplatil, by se nevìdìlo". "Myslíte, že by král byl

ochoten zaplatit nìjakým neznámým lidem, když má

vlastní armádu?", zamyslel se výbìrèí. "Jak jste pøed

chvílí ráèil podotknout, vojáci se k této akci využít

nedají, a co se týèe penìz, vyberete v této vsi nyní

danì?". "Samozøejmì, že ne. To by bylo absurdní. Èím

by asi zaplatili?". "A když budou nájezdy pokraèovat,

nebudete mít za chvíli kde je vybírat. Proto král zaplatí

nìkolika dobrodruhùm. Sám tím mnohem víc vydìlá",

zakonèil svou øeè Aedd. "Dobrá", prohlásil nakonec

královský výbìrèí, "Pojedete se mnou ke králi. A�

rozhodne".

Všichni dobrodruzi, vyznamenavší se v

obranì Zlatorybic spolu s Aeddem, se vydali v

doprovodu výbìrèího daní do královského sídla,

vzdáleného necelý den jízdy na koních, které si

dobrodruzi vypùjèili, jelikož nìkolik vojákù zùstalo ve

vsi jako pomoc a pøípadná ochrana. Cestou se Aedd

seznámil s ostatními, pannou Seillyn, pùlelfem

Snagrothem, stále ještì otøeseným hranièáøem

Yalledem z Erinu, jenž pøi obranì vsi málem položil

život, potulným alchymistou Bregilem Númenem a

hobitem Atirem z Arteinu. Všichni se shodli na tom, že

piráti zaslouží øádnou odplatu.

Slyšení u krále netrvalo dlouho, nebo�

monarcha byl odpoèátku srozumìn s plánem a slíbil

dobrodruhùm plnou podporu a deset tisíc zlatých jako

odmìnu za zlikvidování pirátské bandy ohrožující jeho

království. Druzi tedy neváhali dlouho a vypravili se s

doprovodem nìkolika vojákù do tajného pøístavu, kde

jim byla pùjèena loï .

Družina se rozhodla zvolit velitele celé

operace a tím se stal Aedd, který si již mezi ostatními

získal znaèný respekt. Ten si nejprve vyžádal mapu

oblasti a dùkladnì ji prostudoval. Zjistil, že pobøeží

jižního Wenarenu je docela neobývané. Bøeh je

skalnatý a je v nìm spousta úzkých zátoèin a zálivù.

Navíc se prakticky z moøe zvedají vysoké hory,

pokryté neprostupnými hvozdy. Pobøeží o délce

zhruba dvaceti mil je tedy jako stvoøené pro sídlo

pirátské tlupy. Aedd rozhodl, že se dobrodruzi nejprve

poplaví podél pobøeží a pokusí se zahlédnout nìjaké

známky osídlení z moøe. Plavba na sever trvala až do

veèera bez nìjakého zvláštního výsledku. "Zkusíme to

ještì jednou zpátky", rozhodl Aedd, "Tøeba ve tmì

zahlédneme záøi ohòù".

"Krumsec mazec, tisíc láter a tucet

zlámaných hnátù, aby to hrom spral. Vod tý vody sem

celej mokrej, v puse mám slano a kvùli houpání sem

se skoro nevyspal", vylezl ráno z kajuty Yalled a

snažil se protáhnout si ztuhlé údy. "Ty si stìžuj. Já

sem nespal vùbec a teï  nejmíò tejden nebudu jíst",

ozval se Bregil, který sedìl na kraji èlunu, majíc ve

tváøi ponìkud divnou barvu. "Vidìl v noci nìkdo

nìco zajímavého?", optal se Aedd. "Kromì toho, že

mì málem smetla vlna se nic nestalo", odpovìdìl

Atir. "Já sem mokrá jako vrabec a ke všemu mi zvlhla

tìtiva na luku", ozvala se Seillyn. "A ryby neberou",

prohlásil doposud mlèící Snagroth, sedíc na zádi s

prutem a žvýkaje slámku (kde, u všech kopromlaskù,

vzal na moøi slámku???). "Hele, támhle je ústí tý

hranièní øeky, tak tam zakotvíme a pudem pìšky,

snad budeme mít víc štìstí", ukázal Aedd a druzi

š�astnì zamíøili ke kotvišti.

Po pøistání byla vyhlášena nezbytná

pauza, aby mohli všichni uklidnit neposlušný

žaludek, naèež družina vyrazila podél pobøeží k

severu. Cesta byla obtížná, nebo� moøský bøeh byl

skalnatý a na skály navazoval hustý hvozd, jímž

nevedly žádné stezky. Pozdì odpoledne se pøed

dobrodruhy objevila malá zátoka. Pøíroda tu vytvoøila

ideální úkryt, nebo� kol byly vysoké útesy, spadající

rovnou do moøe, a do zálivu vedla jediná cesta úzkou

úžinou. Ta byla navíc uzavøena jakousi branou, takže

v zátoce nebyl pøíliv ani odliv a moøe zùstávalo stále

klidné. Z pevniny byl záliv obklopen hustým lesem,

jímž vedl pouze úzký prùsek. Právì v nìm spatøili

dobrodruzi nìkolik lidí, kterak nosí balíky zásob na

dvì zakotvené lodi. Mezi nimi se vyjímala vysoká

postava muže, jehož tváø byla zakryta hrozivou

maskou a který byl bezpochyby velitelem pirátù.

"Zdá se, že se chystají nìkam odjet",

podotkl Yalled. "Hm. Tak v tom jim zabráníme",

prohlásil rozhodnì Aedd. "Podívejte", ukázal smìrem

na útes na okraji úžiny Bregil, "Je tam nìjaká bouda".

Skuteènì, mezi balvany byla postavena døevìná

bouda na místì, ze kterého bylo dobøe vidìt na moøe.

"Mìli bysme se tam jít podívat, abysme nemìli

nìkoho v zádech". "Dobøe, to si vemu na starost",

odvìtil Aedd a opatrnì se zaèal plížit mezi balvany.

Ukázalo se, že v boudì nikdo není, zato tam byl

jakýsi rumpál, který patrnì sloužil k otvírání brány.

Aedd si ještì všiml, že na protìjším útesu je také
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takový, zøejmì ke stejnému úèelu.

Když se vrátil k ostatním a øekl jim, co

objevil, zaèali po stezce k útesùm stoupat dva muži,

každý po jednom bøehu zátoky. Jeden z nich kráèel po

stezce, která vedla pøímo ke stanovišti dobrodruhù. Ti

rozhodli skrýt se v lese a nechat kolemjdoucího projít,

aby zjistili, kamže má namíøeno. Když muži došli až

na okraj útesu, do míst, kde byly umístìny rumpály,

mohli druzi ze svého stanovištì sledovat, jak se brána

zvedá a dovnitø zaèíná proudit voda. Oba muži se pak

stejnou cestou vydali nazpìt. Ten, který kráèel kolem

družiny však dolù už nedorazil. Po zásahu nìkolika

šípy se bez hlesu svalil na zem. Dole si toho nikdo

nevšiml, nebo� dobrodruzi si vybrali pro pøepad místo,

kdy se stezka trochu vzdálila od kraje útesu a tudíž tam

nebylo zespoda vidìt.

"Tak", prohlásil Aedd, "teï vylezeme na

útes a zaèneme støílet do tìch dole. Zkusíme jich dostat

co nejvíc, než se vzpamatujou. Pak se uvidí, ale

pravdìpodobnì budem muset sebìhnout dolu a bojovat

meèma. Podle toho, co sme vidìli, jich tam bude nìco

kolem patnácti. Má nìkdo lepší návrh?". Jelikož nikdo

lepší návrh nemìl, pøipravili si všichni své luky a kuše,

na signál vybìhli na útes a zaèali piráty dole zasypávat

šípy. Nìkolik mužù padlo k zemi prostøíleno šípy, ale

pár se jich ukrylo za rùznými bednami a jinými

pøekážkami, naèež zaèali opìtovat støelbu.

Aedd najednou zahlédl blížící se šíp.

Rychle uhnul, ale ne dost rychle a ucítil prudkou bolest

v rameni. Šíp naštìstí minul plíce, ale pøesto se Aedd

odplazil z bojištì.

"Dostal sem ho, bastarda", zaradoval se

Bregil. "Trefte už nìkdo toho chlapa s tou tìžkou

kuší", volal Yalled. "Já se furt snažim sejmout toho v

masce", odvìtil Atir. "Já taky. Kravgh (temn. øeèí

skøetù zatracenì - pozn.autor), zase vedle", doplnil

Snagroth. "Prchají do lesa", vykøikla Seillyn.

Skuteènì, zbylí piráti se stáhli do prùseku

v lese. Vìtšina však ležela na bøehu prošpikována šípy.

Bylo znát, že druzi mìli nespornou výhodu díky

pøevýšení, jelikož mnoho pirátských šípù ani nedolétlo

na vrchol útesu.

"Musíme rychle za nimi", volala Seillyn,

"Nesmíme jim dát èas". Yalled se jako nejlepší léèitel

v rychlosti postaral o Aeddovo zranìní a pak se

dobrodruzi pustili po stezce z útesu a dál za

uprchnuvšími piráty. Po chvíli se pøed nimi vynoøila

paseka s nìkolika sruby, pøed nimiž stáli zbylí piráti

v obranném postavení, jen jejich velitele, který sem

také prchl, nebylo nikde vidìt. Druzi zasypali piráty

sprškou šípù, naèež se na nì vrhli s meèi. Souboj

netrval dlouho, ponìvadž šípy dobrodruhù zanechaly

na tìlech pirátù mnohem vìtší zranìní, než šípy

pirátské na jejich, a zranìným obráncùm tím pádem

na pøílišnou obranu nezbývaly síly.

Když byli všichni piráti pobiti, vydali se

druzi prohledávat sruby ve snaze najít muže s

maskou. Nakonec se podaøilo najít masku spolu s

mužovými zbranìmi, zbrojí a zkrvavenými zbytky

šatù, samotného piráta však nikoliv. Družinoví

alchymisté se shodli, že použil jeden druh lektvaru,

po jehož vypití se èlovìk zmìní v oblak mlhy, a tak

unikl.

Družiníci pak vydrancovali všechny

sruby, pobrali co mohli a nalodili se na jednu

pirátskou loï . Druhou zapálili, stejnì jako sruby,

naèež odjeli, když ještì pøedtím znièili bránu v ústí

zátoky.

Zpáteèní cesta probìhla bez zvláštních

pøíhod a stejnì tak audience u krále. Dobrodruzi

opustili palác s plnými kapsami a vydali se do

Zlatorybic, kde úspìch výpravy náležitì oslavili spolu

s obyvateli, radostnými ze skuteènosti, že je piráti již

nebudou ohrožovat. Pak se rozešli a každý se vydal

svou cestou.

Vypálit vesnici,

to zní trochu moc snadnì,

litovat èinù

nikoho nenapadne

Každý mezi všemi

strašlivou zbraní vládne,

ale jednoho dne

kosa na kámen padne

* Eda Tyglík *

Francimor Škorpík, jeho bratr

Stát se velkým alchymistou
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celý život on chtìl,

ubíral se svojí cestou

pøes výstøely, rov tìl

Skonèil jako dobrý zlodìj,

budiž zem mu lehká,

hostinský, ty korbel podej,

a� se tu jen nelká

* Báj o mužiku Barzubaji *

Lynhaard z Rugornu, syn Byrthogùv

Tam, kde vánek ševelí,

lístky bøízek tetelí,

zpívá zemì starou báj,

jež má jméno Barzubaj

Barzubaj, ó Barzubaj,

pøíbìh jménem Barzubaj

V zemi širé, vzdálené,

v rodné vlasti milené

dospìl v svého žití máj

hrdobec pan Barzubaj

Barzubaj, ó Barzubaj,

hrdobec pan Barzubaj

Znal on kravku podojit,

štípat, plužit, zrno sít,

zrobil dùm a kravce stáj

pracovitý Barzubaj

Barzubaj, ó Barzubaj,

pracovitý Barzubaj

Jak šla léta, jak èas zrál,

sebral se a odjel v dál,

vlast a bílých bøízí háj

opustil ten Barzubaj

Barzubaj, ó Barzubaj,

odjel pryè ten Barzubaj

V osamìní, touhou hnán,

køížem kráž, pak sem a tam

dálných krajin skrytý taj

hledal poutník Barzubaj

Barzubaj, ó Barzubaj,

hledal poutník Barzubaj

Hrdinství si za své vzal,

špatné lúze spílal, lál,

projel velký svìta kraj

malý mužik Barzubaj

Barzubaj, ó Barzubaj,

malý mužik Barzubaj

Dìlný lid jest pilíø v most,

v nìm tkví naše budoucnost,

za své èiny pøijde v ráj

rekù rek, ten Barzubaj

Barzubaj, ó Barzubaj,

rekù rek, ten Barzubaj

* Bída *

Páin z Nórienu

Jedu na bledém oøi

a v nesmírném hoøi

jedu dál, kam, nesmím se ptát

Srdce nebuší

pro ty, kdož jsou hluší,

osud se mi mùže smát

Tak jedu do dáli

a v ústech mì pálí,

však necítím žízeò ni hlad

Už neslyším zpìv ptaèí,

a to myslím znaèí,

že marné je štìstí si pøát

V uších mi huèí

od vìtru, jenž skuèí,

a chlad plní srdce, duši

Co vidí mé oèi,

jak svìt se kol toèí

a mysl má konec tuší
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* Tabulka jízdy na koni *

Páin z Nórienu

Následující tabulka je návrhem pro urèení,

zda postava umí jezdit na koni

Vál

eèní

k

Hraniè

áø

Alc

hym

ista

Kou

zelní

k

Zlodìj

Èlovìk 85 90 65 65 75

Elf 90 95 70 70 80

Barbar 80 85 60 60 70

Kroll 70 75 50 50 60

Trpas-

lík

55 60 35 35 45

Hobit 60 65 40 40 50

Kudùk 60 65 40 40 50

Oprava + Sil + Obr

* Slavná historie Imperialova a

Turbanirova, jež se spojují v

osobì pana Irriona, a historie

jeho erbu *

Irrion z Ellienu [993-1021], napsáno roku 1020

Roku 567 vládl v zemi tuhý mráz. Lid se

tøásl zimou i strachem pøed smeèkami lítých vlkù, které

pøekroèily severní prùsmyky a stanuly až pøed branami

mìst. Menhir III. byl jistì velice mocný panovník, ale

vládl spíše moudrostí než silou, nebo�  Ellien udržoval

mír se všemi okolními zemìmi, dokonce i s Elfií, to  od

tragické Bitvy u Modré hory roku  493. Tak se stalo, že

armáda  byla rozpuštìna a nevelké oddíly, jimž velela

knížata Harienská, nebyly s to èelit náporu hladomoru

ani krutosti vlkù . A v hlubinách horských roklí

povstalo zlo z nejstrašnìjších: temné mraky, pohlcující

a krutì zabíjející vše živé, které vystoupily na plánì a

zanechávaly za sebou ledovou pouš�, s nimi pak

smrtonosní draci  a strašné mnohohlavé pøíšery beze

jmen. Tu mezi lidem Ellienu povstal Erwün, muž

vìkovitý, kromobyèejnì uèený a vážený. V hlavním

mìstì Mariboru øekl  pøed shromáždìným lidem králi:

"A ty, vládèe, mùj králi, rozhodni se dobøe a posuï

mou radu: v naší zemi zavládne vìèné jaro a

zaženeme hlad i neštìstí od našich dveøí. V kouzlech

a magii je ukryta naše spása a já jsem ten, kdo na

Ellien svolá vìèné jaro". A lid byl jeho slovy

uchvácen a všichni si ho rázem zamilovali, nebo�

jeho slova obloudila jejich srdce. Král se nechtìl

protivit vlastnímu  lidu a dal mu plnou moc v jeho

konání.  Otázkou zùstává, zda by byly budoucí hrùzy

menší, kdyby mu souhlas nedal, nebo� Erwün byl ve

svém šílenství pevnì rozhodnut. Na Menhirovu

obranu lze též podotknout, že byl právì stižen 

krutým žalem nad ztrátou svého jediného syna, jenž

byl na cestì roztrhán vlky i s doprovodem. Erwün se

potom odebral na severní pláò. Tam za krvavých

obìtí vlastního lidu (to pøes výslovný zákaz Menhira

III.) pozvedl svou hùl s velkým diamantem a vyslovil

Formuli. Zem se otøásla a v troskách královského

hradu zahynul  Menhir. Zem se na mnoha místech

rozestoupila a vyvalily se z ní omamné a usmrcující

páry. V tu zlou hodinu prohlásil se pùvodce všech

zlých vìcí: Na velkém varanu pøiletìl s družinou

posedlých zabijákù Elgor, zavržený a vyhoštìný

elfský kníže. Nikdo netušil, že léta sídlil v horách,

hloubil štoly a sbíral moc. Teï  prohlásil Ellien za

svoje panství, obyvatele za své otroky a vyhlásil

válku svému rodu, vládnoucímu v Elfii. Své panství

zaèal tím, že uvìznil knížata  a zabil všechny, kterých

si lid vážil. Zabil též Erwüna, když se mu pøedtím

vysmál, že to on, Elgor, mu celou dobu našeptával 

myšlenky, nebo� k nìmu celou dobu upíral své

myšlenky. Ti dva se dobøe znali, vždy� spolu

vyrùstali na královském dvoøe v Elfii. Jen málo

barbarùm se podaøilo uniknout a v Elfii na nì hledìli

s krajní nedùvìrou a svou nelibost èasto dávali

najevo.

Mezi uprchlíky byli i dva staøí pøátelé z

knížecí družiny: Imperial a Turbanir. Trávili spolu

krušná léta vyhnanství a jejich  srdce si byla v lásce k

domovu  blízká. Proto jistého roku pozvali  uèeného

Idioma k tajné prùzkumné výpravì do porobené

vlasti. Chtìli tam totiž založit odbojové skupiny a s

elfskou pomocí, v niž doufali, svrhnout krutovládu.

Leè jejich domluva byla vyslechnuta špehem, a tak se

stalo, že pøíchod družiny Tøí byl v tajném pøechodu
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horským sedlem oèekáván tlupou obrù. Zde je na místì

podotknout, že Turbanir, aè v pozdìjších letech

pøezdívaný Strašný, mìl jednu  nepìknou vlastnost.

Ustaviènì zapomínal termíny schùzek, zaspával a

dokonce usínal uprostøed hovoru. Tak se stalo, že

Turbanir pøišel na smluvené místo pozdì. Jeho pøátelé

se ani moc nedivili, že se na cestu vydávají s

pùldenním zpoždìním. Horský prùsmyk tak 

procházeli za tmavé noci. A i pøes mohutné

Turbanirovo chrápání Imperial zaslechl odfukování

obrù, spících na stráži za skaliskem.  Spolu s Idiomem

za znaèného úsilí Turbanira vzbudili a spící obry

zapíchli. Pak šlo všechno jako na drátkách.

Pøi pronikání do podzemí zloduchova hradu

byl sice Idiom rozemlet na kousky jakýmsi ïábelským

kouzlem (bohužel též  vinou Imperiala, který trpìl

záchvaty zuøivé schizofrenie), ale jinak se problémy pøi

Vítìzném tažení opravdu nevyskytly. Nemá  smyslu

plnit papír seznamem nestvùr, které tito dva dobrodruzi

na cestì  podzemím k sídlu temného Elgora zahubili,

pøipomeòme však konec jejich pouti, kdy byli chyceni

do léèky a octli se v kruhové  místnosti bez východu.

Tam se Imperiala zmocnila kromì rýmy (nesnášel

vlhké prostøedí podzemních chodeb) také  panika.

Zatímco Turbanir, vìren svému heslu: "Když spím, tak

spím", opìt chrápal, opøen o zeï  s meèem v ruce,

Imperial zoufale hledal stopu po tajných dveøích. V

této kritické chvíli se neubránil mocnému kýchnutí, a

to bylo nakonec pøíèinou Elgorova pádu. Turbanir,

který výjimeènì nespal nijak tvrdì, se totiž strašnì

vydìsil a leknutím pustil meè. Ten se zaklínil do úzké

spáry mezi dlaždicemi, a tak se stalo, že pøi pokusu

vyprostit zbraò nadzdvihl Turbanir s proklínáním

Imperialovy rýmy kamennou desku, kryjící schody,

které smìøovaly pøímo do Elgorových komnat.

Samotný boj se zloduchem byl pak už jen rutinní, i

když krajnì nepøíjemnou prací. 

Ptáte se, co bylo dál? Lid první den

oslavoval hrdiny, pak týden nového krále, jenž byl

jakýmsi vzdáleným bratrancem zesnulého panovníka,

pak ètrnáct dní královu novou manželku pak..., znáte

to, že? Turbanir i Imperial dostali oficiální uznání

svých titulù, návdavkem hrst zlatých a skromnou

doživotní rentièku. Zbytek života pak strávili

výchovou svých dìtí a vyprávìním pøíbìhù pocestným

v hospodì. Bohatství se léty rozkutálelo a rodové

zbranì na zdech byly pøikryty vrstvou prachu. Tu

Irrion, mladíèek, jenž je shodou náhod dìdicem obou

ellienských velikánù, chápe se zbraní a kráèí

pozvednout erb svého rodu v boji dobra a zla. Proto

se neptejme, na které stranì stojí, a popøejme mu:

Nech� svìtlo svítí na tvùj meè, hrdý bojovníku

Nurnské družiny.

*  *  *

Dnes je již tìžké povìdìt, zda se celý

tento pøíbìh odehrál skuteènì tak, jak se vypráví po

hospodách v širokém kraji. Jisté však je, že Turbanir

dostal do svého rodového erbu hodiny, pøesýpávající

zlatý písek. Traduje se též, že takové hodiny

Turbanirovi dìdici skuteènì vlastnili, než byli nuceni

se jich, díky jistým finanèním potížím, zbavit. Další

historie erbu pana Irriona  je prosta všeho vzruchu.

Hoøící svíce u levého kraje znaku je památkou na

dìda, jenž vlastnil nevelkou svíèkaøskou dílnu. Je již

zbyteèné dodávat, že v ní k stáru i uhoøel. Hvìzda v

horní polovinì erbu je pak jedinou památkou na

matèinu linii. Nepochází sice od samotného Imperiala

(ten chtìl svým široce rozevøeným èerveným okem na

modrém poli jasnì naznaèit,  že s  pøedkem Irrionova

otce nechce mít nic spoleèného), ale je pøínosem jeho

vnuka, který, aè  stále bez mìïáku, vždy doufal v

lepší budoucnost. Je mi až trapné hovoøit o tom, že ho

ta š�astná hvìzda zavedla až pøed kata, který mu

srazil jeho tvrdou palici za krádež nìkolika drobností.

Ale v erbu Irrionovì zùstaly barvy domu Imperialova,

jako památka slávy zašlých let, které je na èase znovu

vzkøísit.

* Novinky liscannorské *

Zpráva ètvrtého starosty Liscannoru, Lynhaarda

Rugornského

Poslední doba byla na události vskutku

hojná a bohatá, proto zde uvedu ty nejdùležitìjší z

nich:

Páin z Nórienu koneènì splatil veškeré

své dluhy. Jsem tomu velmi rád, že vše probìhlo v

naprostém pokoji a mírnou cestou, alespoò  netekla

žádná krev. Mnou povolaní vojáci gwendarronské

a r m á d y,  k t e ø í  m ì l i  v  p ø ípad ì  P á in o v a

pøedpokládaného bìsnìní tvrdì zakroèit, sice zùstali

bez práce, ale aspoò se dobøe najedli a napili.  Jsem

š�asten, že nórienský trpaslík nemusel být zatèen a

postaven pøed soud, a� kvùli nesplaceným
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pohledávkám èi pro pøípadný teror na liscannorském

obyvatelstvu, nebo� jej chovám v oblibì a úctì pro

jeho slávu.

Koneènì jsem vyøídil tak dlouho vlekoucí

se záležitost s domem Yullien Kallové, již jsem zdìdil

se starostenským úøadem po svém pøedchùdci. Dùm

byl koneènì prodán a peníze, t.j. pìt tisíc zlatek,

vráceno na poslední známou adresu ctìné paní

Kallové, vdovy po zesnulém družiníku Coreyovi.

Dùm Kallových zakoupil v cenì šesti táckù

zlatých pan Astorius, vydìdìnec rodu Zelenovršských.

Povolení ke stavbì bylo udìleno panu

Krullu Tichošlápkovi, malému pr�avci a koøalovi,

který si na území obce vystavìl první noru v dìjinách

vesnice. Tichošlápkova nora dostala pøidìleno úøední

èíslo popisné 19.

Další povolení ke stavbì jsem, za jeho

nesporné zásluhy pro stabilizaci Nurnské družiny, k

jejímuž porušení došlo vlivem mondragonského

atentátu, udìlil panu Krochtovi Moskytovi, aè jsem o

udìlení tohoto souhlasu velmi dlouho dumal a váhal.

Úøednì bylo jeho kamennému domu pøidìleno èíslo

20.

Koneènì se mi podaøilo splnit závazek, s

nímž jsem starostovskou funkci pøijímal. Obec má

znovu hrobníka. Vlastnì, správce høbitova. Na tento

post byl za pouhých tisíc zlatých dosazen pan Krull

Tichošlápek. Doufám, že v brzké dobì se ze

zpustošeného vesnického krchùvku stane opìt dùstojné

místo posledního odpoèinku liscannorských velikánù.

Do domu Álfheimských, kde se již po

nìkolik let ukrývá vrah Herbert, se pøistìhoval hranièáø

Tanris Álfheimský, jehož pøesný pøíbuzenský vztah s

kouzelníkem Herbertem není zcela znám, neb rodový

strom álfheimských elfù je tak propletený, že se v nìm

nevyznají ani sami rodoví pøíslušníci.

Lúniel a Páinovi Nórienským se 6.10.1035

narodil tøetí potomek, dcerka Pamilla.

Wenoøe a Lynhaardovi Rugornským se po

dlouholetém úsilí narodil 5.12.1035 první potomek,

dcerka Wyndred. Její zrod zpùsobil kolem sebe

opravdu mnoho rozruchu.

Ostatky Timona Tchan Èiho, který se

bìhem výpravy do Almemaru otrávil vínem, byly v

dubové truhle pøevezeny do Liscannoru a s pietou

pochovány na obecním høbitovì.

M yslím, že není mnoho známo, že v tzv.

radnici, která je v majetku rodu Erinských, už delší

dobu bydlí pan Yalled z Erinu.

Pan Getd Ruindorský, básníø a literát, jenž

žije v osamìní svých komnat v domku è.p.3, píše

svou novou knihu, která, dají-li bohové, brzy spatøí

svìtlo svìta.

* O Rýžové Hoøe, žlutém lidu a

pytli váleèného štìstí *

Z pøipravované knížky  pohádek krolla Lynhaarda z

Rugornu

Daleko na východì, tam, kde ještì noha

žádného civilizovaného èlovìka nestanula, ba možná

ještì dál, v chudièkém mokøinatém kraji porostlém

jen divokou rýží a žlutými blatouchy, stála odedávna

prostá vesnièka. Skromné pøíbytky z rákosu a smìsi

bahna a rýžových slupek obývalo nìkolik poèetných

rodin, jež zplodila sama zemì, Matka Zemì,

pøedstavující nejsvìtìjší zákon a spravedlnost.

Té vísce øíkali Rýžová Hora. Je to sice

prapodivné, když široko daleko žádný kopec nebyl,

ani takový docela malinký, ale proè vlastnì ne, ta

vesnièka patøila místním lidem, a kdyby ji

pojmenovali tøebas Psojedy nebo Vepøokrky, tak do

toho cizímu èlovìku vùbec nic není, zvláštì pak ne,

když v tìch konèinách ještì jeho noha nestanula.

Místní obyvatelé byli zvláštní. Mìli temnì

žlutou ple�, na první pohled tak neobvyklého odstínu,

jaký není vidìt na celém tom placatém svìtì, kam až

mapy sahají. Prý to bylo od blatouchù, jejichž kvìty

byly rozseté po podmáèených lukách v široširém

okolí Rýžové Hory. To Matka Zemì, když se

rozhodla stvoøit žlutý lid, natrhala celý vìrtel léèivých

blatouchových lístkù a zázraènou barvu z nich

nechala vpít do jejich kùže. Tu potom tak dlouho

louhovala v blatouchové lázni, až celá úplnì zežloutla

a vdechla úèinky zázraèné moci. Žlutí lidé tak získali

sílu a houževnatost, aè byli obdarováni malým

vzrùstem.
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Usedlíci z Rýžové Hory mìli však ještì

jednu zvláštnost, nad jiné podivnìjší. Šikmé oèi. Ty oèi

vám byly tak šikmé, že to bylo až k pousmání.

Vypadaly doèista jako dvì velká bílá rýžová zrna.

Tenkrát, když Matka Zemì vdechla žlutému národu

život, byly jeho oèi úplnì všední, kulaté jako støíbrné

penízky. Lidé z Rýžové Hory však na poèátku dní

dostali do vínku semínka rýže a umìní, jak s nimi

hospodaøit. Pìstovali je na svých skrovných políèkách

a žili z tvrdé a namáhavé práce. Jedli rýžovou kaši,

pekli rýžové placky, pili rýžovou koøalku, která byla

obzvláštì chutná, a dìtem lisovali zdravý rýžový mošt.

Snad proto se za dlouhé vìky jejich oèi zúžily a

ztenèily, až vìrnì pøipomínaly dvì rýžová semínka. 

V Rýžové Hoøe žil starý rolník. Jmenoval

se Tchan Èi. Byl to syn moudrého dìda Tchan Èiho, ze

starého rodu Tchan Èiù, kteøí byli odedávna

považováni a ctìni jako pøírodní léèitelé, nebo� oni už

jako jediní z žijících dìtí Matky Zemì znali zázraènou

moc žlutých blatouchových lístkù. Rolník Tchan Èi

velmi ctil svou ženu, které se, podle starých tradic,

když pøijala spoleènou cestu s milovaným mužem,

zaèalo øíkat paní Tchan Èiová. Oba dva, jako párek

vrkajících hrdlièek z bambusového háje, v pokoøe pøed

Matkou Zemí, dárkyní života, vychovávali podle

starých moudrostí synka Tchan Èiho, z èisté lásky

zplozeného a obdaøeného houževnatostí žlutého lidu,

a dali mu jméno Timon.

Timon byl od mládí vychováván v

skromnosti a lásce, podle starých nepsaných zákonù

Matky Zemì, nepsaných proto, že obyvatelé Rýžové

Hory psát neumìli a proè taky, když psaných slov

nebylo potøeba. Všechny zákony svìta se už dávno

skvìly v rýžových výhoncích, ve voòavé pùdì a v

bílých oblacích, které se každým dnem prohánìly po

vysokém modrém nebi jako svobodná stáda divokých

koní.

Pan Tchan Èi vlastnil malé rýžové pole,

bylo to spíš takové úplnì malièké úhledné políèko,

docela jako pupík na tìle blatouchových strání, ale

plodilo právì tolik rýže, aby rodinu právì tak uživila,

ale aby nemusela strádat. A to ani v zimì nebo dobách

neúrody.

Malý Timon, který už zatím dospìl v

mladého muže, byl jiný než ostatní potomci dìtí Matky

Zemì. Doèista jiný. Jeho svìt nebyl zúžen jen na

Rýžovou Horu, skrovná políèka, Matku Zemi, dárkyni

života. Kladl si otázky. Neustále bloumal po

blatouchových lukách a tázal se sám sebe. Proè

rýžohorci jedí jen rýži? Proè se neživí tøebas rybami,

jako psi? Vždy� psi mají taky duši. Kdo má vìtší moc,

než Matky Zemì? Jaké kraje se rozprostírají za

blatouchovými lukami? Kde leží Konec svìta?

Takové a jiné otázky se milému hochovi honily

hlavou, takové otázky si kladl Timon Tchan Èi, syn

rodièù Tchan Èiových, mladý muž se srdcem

dobrodruha, a jelikož se mu nedostávalo rozumné

odpovìdi, rozhodl se, že pøinese uspokojení své tolik

napínané zvìdavosti.

Jedné noci, kdy mìsíèní paprsky byly tak

záøivé, že se jevily skorem jako pravé støíbro, sbalil si

Timon do plátìné mošny nìkolikjeho velkému srdci

drahých vìcí, nohy obul do rákosových støevícù, do

ruky vzal bambusovou hùl a beze slova rozlouèení si

to namíøil pøes blatouchové louky pøímo na západ.

Šel mnoho dní a mnoho nocí, cesta byla

tìžká a zrádná, rákosové støevíce se už dávno

rozpadly v prach, ale mladého Timona to neodradilo.

Šel tedy bosky, vedl jej hlas srdce a rozumu, až

jednoho dne dorazil na samý pokraj Starého svìta.

Mnoho vìcí spatøily jeho šikmé oèi od

toho dne, mnohému se nauèil a pochopil, že svìt je

tak obrovský, pøeveliký. A tolik krásy je v nìm, až

oèi pøecházejí. A na stráních, na polích, na lukách, v

lesích, všude na stovky kvìtù záøí stovkami barev.

Stovkami barev duhy.. Není jenom žlutá a bílá,

blatouchy a rýže. Svìt je vlastnì jedno velké duhové

pole!

Ale potom poznal i bídu a zlobu. Tolik

krásy vidìl. Ale i bolest a bezpráví, Když se

rozkoukal z celé té nádhery, pochopil, že nejvìtším

nepøítelem èlovìka je zase jenom èlovìk, a ne jinak.

A Timon se rozhodl, že proti zlým lidem bude

bojovat. I kdyby mìl zemøít, i kdyby byl sláb a

podlehl. Tak mocné bylo jeho odhodlání. Chtìl nìco

udìlat, jenže nevìdìl, co. Trvalo dlouho, než na to

pøišel. Opravdu dlouho. A pak náhle, jako když teplý

vítr pøivane zjara, takový ten veselý, kouzlem zrodu

provonìný, ten den koneènì nastal. A tehdy si Timon

umínil, že najde pytel váleèného štìstí.

Tuto Lyškánoru pøipravil k vydání Lynhaard z

Rugornu, zvaný Nepodrobitelný, syn Byrthogùv
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