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Nepravidelný liscannorský obèasník pro vnitøní potøebu Nurnské družiny

Poradostiny 1036                                                                       Liscannor, Nurnská oblast, západní Gwendarron

* Motto tohoto èísla * Novinky liscannorské *

* Dvì smlouvy z tažení po Erkrachtu * Závì� Lokke Ardasanské * O hlouposti krollí * Netvor a démon *

* Prùzkumy Nurnské družiny * Já jsem zlodìj, gdo je víc *

* Závì� liscannorského hrobníka * Barbarský hon * Píseò drakobijcù * A na závìr ... *

* Motto tohoto èísla *

"... Z toho plyne pouèení,

že si máš koupit brnìní ..."

Kouzelník Astorius

Tak pravil ctihodný pan Astorius o

sedmnáctých poradostinách roku 1036 po

zbyteèném skonu barbara Dobhara na kamenném

mostì pøes velikou øeku, an toliko spoøil, že ani

zbroje  nezakoupil, proèež uèený Astorius ještì

prohlásil: "Jù, to je fakt dobrý todleto, to je

doèista jako velkej citát a eštì se to rýmuje", a že

o velký citát jde, o tom jistì není sporu.

* Novinky liscannorské *

Zpráva Lynhaarda z Rugornu, ètvrtého starosty

Liscannoru

Páin Nórienský se koneènì zbavil své

protivné tchýnì, Lurmuny Pitkové. Když selhaly

veškeré pokusy o její provdání (popø. i prodání) za

nìkterého z místních starousedlíkù rozhodl se, že se

jí zbaví jinak. Za Lurmuniny úspory nechal v

Nurnu vystavìt dùm a milou tchýni vystìhoval.

Jisto však je, že na celém svìtì neexistuje tolik

vzdálené místo, aby dobrotivé paní Pitkové ta

veliká dálka zabránila èas od èasu navštívit

milovaná vnouèata, dceru a malého nerudného

Pájíèka, a konec koncù Nurn je vzdálen jen pouhé

dvì hodiny jízdy.

Krull Tichošlápek, liscannoøan z è.p. 19

a zároveò místní hrobník, si koupil hada.

Dlouhého ošklivého hada, kterému vylámal zuby.

Neustále si se svou zmijí hraje a krmí ji køeèky,

jejichž sadbu si ve své noøe založil. Dokonce se

netají, že svého milouška-hádeška hodlá vycvièit

na Krochtova oblíbeného køeèka Fistla, proèež si

na zahrádce zbudoval malý hadí cvièák. Nechme

se pøekvapit, jak se události vyvinou.

Hrobník pan Tichošlápek dostal ze

starostenského úøadu další penìžitou èástku, a to

na údržbu náhrobkù. Od této chvíle kažý mìsíc se

na rovech slavných objeví nové èerstvé kvìty, to

proto, aby jmen slavných a jejich èinù nikdy

nebylo zapomenuto.

Vydal jsem pøísný zákaz zvracení na

sousoší, lemující vchod do hostince U hrocha,

jakož i na jiná místa uvnitø i v okolí hostince.

Jakékoliv úkony, související s látkovou výmìnou

a  výmìsky tìlních zplodin, budou provádìny

výhradnì na místech k tomu vyhrazených, a to na

suchém záchodku za krèmou.

Úmrtí Kiliána Nedoriho, jenž bydlel v

jednom z hostinských pokojù, mnou hluboce

otøásla. Nicménì, pan Nedori po sobì zanechal

pøibližnì deset tisíc zlatek v plátìném pytli. Tento
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vak se však pøi pozùstalostním øízení nikdy nenašel.

Zkrátka zmizel. Naskýtají se dvì teorie. Kilián své

jmìní buï zakopal kdesi na území obce, nebo je

ukradl krèmáø Jeremiáš Èipera. A� tak, èi onak,

majetek rozhodnì patøí obci, a tak apeluji na vás,

obèané liscannorští, pátrejte v okolí, pøeorejte

tøebas celý Liscannor, ale Kiliánùv odkaz naleznìte

a pøedejte správnímu úøadu.

* Dvì smlouvy z tažení po

Erkrachtu *

Zde pro ilustraci pøedkládám ètenáøùm dvì smluvy

z roku 1019. Byly sepsány nezávisle na sobì a

zøetelnì prokazují hloubku a dùmyslnost špinavých

intrik rodu Ardasanù, resp. Duirona bezectného.

Všichni totiž víme, nebo se mùžeme doèíst, jak to

tenkrát dopadlo.

My,

Duiron, barbar alchymista IV. úrovnì

&

Morsten, elf kouzelník I. úrovnì

se zavazujeme že:

1. Nikdy proti sobì nepozdvihneme zbraò,

ani se jinak nenapadneme.

2.  Budeme se chránit v pøípadì nebezpeèí

až do pøípadného skonu jednoho z nás.

Ve mìstì Nurn

chladen 1019

Duiron z Ardasanu

Morsten

*  *  *

My,

Duiron, barbar alchymista IV. úrovnì

&

Pepe, elf hranièáø I. úrovnì

se zavazujeme že:

Primo: Nikdy proti sobì nepozdvihneme zbraò,

ani se jinak nenapadneme

Secundo: Budeme pøi sobì stát v pøípadì

nebezpeèí a neopustíme se, dokud jeden

neumøe

Tertio: Pepe bude volit Duirona za náèelníka

a ten jako náèelník slibuje Pepemu

ochranu pøed ostatními èleny družiny

Quatro: Pøi porušení smlouvy výše uvedené je

porušitel povinen zaplatit poškozenému

3 000 zlatých

Ve mìstì Nurn

chladen 1019

Duiron z Ardasanu

Pepe

* Závì� Lokke Ardasanské *

Tato závì�, aè na první pohled zcela nezajímavá,

podsouvá vnímavému ètenáøi hned nìkolik

nových faktù. Jak známo, Lokke Ardasanská

spáchala roku 1023 po úporných a ostudných

hádkách s manželem sebevraždu. Její odkaz

pøedevším ukazuje na velmi blízký vztah k

Halkovi Erinskému, jenž byl v té dobì už ženat.

Naskýtá pozoruhodná domnìnka, zda díky jejich

neodiskutovatelné náklonnosti nedošlo ke vzniku

tzv. manželského ètyøúhelníku. Další otázkou

zùstává, kdo z Ardasanského páru koho vlastnì

vydìdil z rodu.

Závì�:

Já, Lokke Ardasanská, manželka

Dariona lstivého z Ardasanu, odkazuji v pøípadì

svého úmrtí

- perlu v hodnotì 1 000 zlatých Gwandì Lískové

(èi její pøíbuzné)

- ostatní majetek vèetnì zbroje, lektvarù a svého

váleèného psa Skeira Halkovi smírnému z Erinu.

Barbarka alchymistka

Lokke z Ardasanu
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* O hlouposti krollí *

Páin z Nórienu

Karwellem jsme projeli,

spoustu zlatých platili,

máme totiž pospíchat,

ne se v bitkách zdržovat

Pak se ale objevili

velicí a tupí krolli,

mysleli, že jich je víc,

mohou nastavit svou líc

Teï se válí tìla v prachu,

mìli míti trochu strachu,

poøádnì si rozmyslet

døív, než zaèli urážet

* Netvor a démon *

Páin z Nórienu

Tam v dálkách dalekých

v minulých stoletích

žil netvor spolu s démonem,

v temnotách temnìjších,

než duše ztracených,

pøemýšleli, jak škodit lidem

Tak rozsévali støepy,

otravovali øeky,

v noci vypouštìli stíny,

kouø stoupal z té hory

za spálenými bory,

kde vznikaly zmije a blíny

Tam zahynul každý,

kdo tu horu spatøil,

a v srdci mìl kousek svìtla,

však tìlo zùstalo,

bez vùle bìhalo,

chtíc do svìta vnésti víc zla

Jen kdo má èistou duši,

srdce pro lásku buší,

mùže vyhrát s temnotou boj

tam, kde tìlo trpí,

teèou potoky s krví,

všechny slzy už prolity jsou

Jenom jediná duše

v svìtì velikém dýše,

nezná špatnost, zradu ni strach,

ta prošla temnotou

celou dálku dalekou,

netvor i démon zmìnili se v prach

Však žijí dál zrùdy

a osnují hrùzy,

jak ti dva chtìjí mnozí zas být,

ale èistota duší

je víc, než kdo tuší,

pøed ní se tma musí skrýt

* Prùzkumy Nurnské družiny *

Pod tímto názvem budou obèasnì

vycházet výsledky propoètù úspìšnosti, dùvìry a

respektu jednotlivých družiníkù ve vztahu k

Nurnské družinì. Celý prùzkum provádí Páin z

Nórienu.

Úspìšnost

1 Páin 2,00

2 Lynhaard 2,08

3 Bušchal 2,25

4 Tchan Èi 2,42

5 Krochta 2,72

6 Dergan 2,85

7 Daren 2,87

8 Tanris 3,02

9 Krosta 3,10

- 3 -

10 Astorius 3,20

11 Krull 3,30

12 Chvìt 3,40

13 Kilián 3,45

14 Pyrr 3,46

15 Barzubaj 3,50

16 Tarr 3,57

Dùvìra

1 Bušchal 1,50

2 Tchan Èi 2,00

3 Páin 2,35

4 Lynhaard 2,37

5 Dergan 2,55

6 Astorius 2,76

7 Krochta 2,83

8 Daren 2,87

9 Krosta 3,00

10 Tanris 3,00

11 Krull 3,05

12 Kilián 3,10

13 Pyrr 3,23

14 Tarr 3,28

15 Barzubaj 3,37

16 Chvìt 3,40

Respekt

1 Páin 1,64

2 Lynhaard 1,79

3 Krochta 2,62

4 Tchan Èi 2,84

5 Daren 2,87

6 Bušchal 3,00

7 Tanris 3,05

8 Dergan 3,15

9 Krosta 3,20

10 Chvìt 3,40

11 Krull 3,55

12 Barzubaj 3,62

13 Astorius 3,64

14 Pyrr 3,68

15 Kilián 3,80

16 Tarr 3,85

* Já jsem zlodìj, gdo je víc *

Krull Tichošlápek z Mortalu

Mortal, 5:29 hod.,8.5.1008

Prší. Køik. "Mámooo je to kluk

!!!!!","Béééééééé húúúúúú  béééééééé"

"Jéé ten je, ale prtavej, sakra to je ale

mrnous". Tak sem se  narodil.

"Budeme mu øikat Krull !!!, Kouká jako

nakej natvrdlej krol,  sem zvìdavej esli nìgdy

vùbec vyroste" .A kupodivu vyrost sem i  když

zase né moc.

Jo tenkrát to bejvaly èasy. Rád

vzpomínám na své mladší bratry  Arkusse Dettora
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a Thevenina Bleskonì, na svou první kuš. Chodili 

sme do lesa k potoku støílet rybièky,žáby a obèas i

sami sebe.  Byly to nádherné roky.

A pak to pøišlo. Bylo mi zrovinka deset

let. S bratry jsem se  potuloval po tržišti v Mortalu.

Joo Mortal je hlavní mìsto  Nakary a je prostì

nádherný, rozkládá se na stráních Modrého  údolí,

nad ním se tyèí vrcholy Èonk-khiho masívu a za

nimi se  rozkládá jakási podivná zemì plná

kamenných domù a pasoucích se  krav. Naše mìsto

je voproti vašim mìstùm takový divný, jiný,  totiž

skoro všechno je podzemí, néé že bysme byli náký 

trpajzlíci, ale my hobiti máme prostì rádi nory. Nad

zemí se  pouze vlnily davy malých tìlíèek

pobíhajícich na tržisti, bylo  slyšet hlasité

smlouvání, nadávání, chechtání i zvracení opilých 

koøalù. Tomu všemu vévodí vìže králova hradu,

všichni ale víme  že královský hrad je jenom

ozdoba, náš král Lemmor Mazaný bydlí  v

hlubokých norách pod hradem.

No tak se tak courám po tržišti, všude

jsou slyšet obchodníci,  no prostì je tu hroznej

bordel, ale stím se nedá nic dìlat  hobiti sou takový

kšeftaøi a šmelináøi.Zrovinka takhle du vokolo 

obchodníka se šperkama. Nìjaký asi zámožný

hobit, obleèený do  pìkného šatctva s bílým

pláštìm, zrovinka kupuje pìkný zlatý  náhrdelník s

drahokamem. Staèím eštì zaslechnout, "...ále to 

víte dcera se mi žení, tak jí koupim tadytu

drobnùstku..."

"Tak to máme zámožnej pane devadesát

zlatejch , na ruku"

"Cooožžžééééé  tolik ?????",diví se ten

pracháè.

"Inu to víte doba je tìžká",pøikyvuje

kšeftaø.

"Inu dobrá, dám vám pìtavosmdesát

zlatejch, ted hned" a vyndavá  mìšec.

Já stará hlava zvìdavá sem musel

všechno a tak sem se pøíkradl k  pultu a voèumuju.

No a jak ten chlapík vyndává zkušeným hmatem 

mìšec, ale nevšim si ten hlupák, že mu z kapsy

vypad zlatej  øetízek. Že já mu ho nevrátil, sakra, no

a já hlava dubová ho  vzal ze zemì, nikdo si mì,

nevim proè nevšim. Byl to asi  nejhorší okamžik v

mém životì. Rychlým prkem sem dobìh domù. 

Proè mì nechytili ? Doma sem se hned chlubil, øval

sem "Hééé,  mam øetééz" a všem sem ho ukazoval.

Když ho vidìl tatík, tak se  pousmál a øekl, "Tak

synu koneènì si pøimkl k nákýmu øemeslu  !!!,

budéééšš èlen nejstašího cechu, teda až po

jednom,hehe"

Mìl sem se stát zlodìjem.

 Hned ráno mì tatík odvedl na námìstí. A øekl "

tak tady synku  budeš mít školu", a ukázal na

tržištì. Pak jsme šli do chudinské  ètvrti k jedné

zapáchající a rozpadlé noøe. Na dveøích byl znak 

cechu. Bylo tam plno, teda chci øíct, že tam bylo

plno dìtí.  Cena za vyuèení nebyla vysoká, ale

zisky byly jisté. Ještì ten  den jsem se šel podívat

na pracovištì, se svým uèitelem Klapkem  zvaným

Lapákem.

Pamatuju si na svojí první krádež,

musel sem jedný babce na  tržišti, ukrást jedno

jablko. No to byly nervy, ted mi to ani  nepøíde,

ale tenkrát ja mìl vopravdickej strach. Ovšem

strach  byl menší než hlad, asi proto se mi to

povedlo. Klapko mi øekl,  "No vidim, že stebe

nìco bude prcku". A taky že jo. Za pár let  bylo

jméno "Krull", již známo dostateènì po celým

mìstì. Lidé  pøede mnou se pevnì chytali za

mìšce a cennosti strkali do  nedùstojných míst.

Mùj temný smích je mrazil za krkem a mì bylo 

skvìle. Jo to byly èasy.

To se ale mìlo zmìnit. Z hlubin temnot

povstali zapomenuté  spory se sousední øíší Trejin

obývanou trpajzlíky (brrrr), a  také jak sem sám

zjistil draka.

Už ani nevím jak to všechno zaèalo.

Trpajzlíci se spolèili s  drakem a povstali proti

našemu mírumilovnému nárùdku.

Bylo mi tenkrát asi dvacet, byl sem

známej zlodìj i šprýmaø a  mìl sem hodnì pøátel,

moje èinny byly známy po celém mìstì .

Byly asi dvì ráno, v hospodì U jahùdky

jsme zapíjeli vèerejší  den.

Náhle jsem zaslechli hømìní, pak

blesky, hrozný žár. Vybìhl sem  ven. Všechno

bylo  v jednom ohni, který se snášel v hrozných 

dávkách na moje milované mìsto. Nìkdo zaèal

øvát "Dracíí, to sou  draci". Otøásl sem se hrùzou

pøi pohledu na královský palác, byl  celý

proboøený a hoøel jasným plamenem. Ešte že mi

hoboti sme  podzemní nárùdek a tak mnoho škod

tenhle nálet neudìlal. Hned  ráno ohoøelý král

svolal armádu a vyslal špehy. Ve mìstì byl 
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bordel.

Všude probíhali záchranné práce. Moje

nora byla taky pìknì  ohoøelá, ale jinak vpoøádku.

Tak sem si po dlouhé noci lehnul a  tvrdì usnul.

Probudilo mì bušení na ohoøelé dveøe.

"Coo jééééé, proè mì budíítéé ???"

"Hledáme pana Krulla známého zlodìje

!! ", ozval se drsný hlas.

"Prooè ? Co se dìje ? To sem jááá"

"Král vás potøebuje, obléknìte se, vemte

si to nejnutnìjší a  pojdte s námi"

"Chmmmm no joo, už du"

 Tak sem se v hradì dozvìdìl, že zaèala válka s

trpajzlíky a  draky z Trejinu.

To mì teda potìšilo. Øíkalo se, že na

hranicích se shromažduje  armáda trpajzlíkù, kteøí

touží po našem bohatství a chtìjí si  nás podrobit, k

tomu si pøizvali draka se kterým po staletí  sdíleli

své dýmající jeskynì.

Naši špehové zjistili pøesnou polohu dra

èísluje a byly  vypraveny rychlé skupiny aby nás

zbavily tìchto netvorù. V jedné  této skupince jsem

byl i já. Nevedìl sem k èemu budu užiteèný, 

protože vo okrádání draka nešlo. Ale záhy sem

zjistil k èemu  budu užiteèný. Budu navádìt

dábelské støely.

Naši družinu tvoøily z vìtší èásti totiž

slavní alchymisté z  Krvavé struny naší nejslavnìjší

alchymistické školy (pozn.pøekl.  mj. rodištì Rulfa

Bomabøe).

Tato alchymistická škola je známa svým

zamìøením na vše výbušné  a explodující, a jsou

známy pokusy s obrovskými rachejtlemi,  dlouhými

pøes dva sáhy a schopnými v okamžiku znièit

pìknì  prosperující vesnièku i s okolím. Též mùj

bratr Arkuss Dettor  touto škoulou prošel a

zanechalo to na nìm trvalé následky.  Doslova žil

ve výbušninách.

Král shromáždil armádu. Naše armáda

èítala mnoho mužù, kteøí  byli vesmìs kouzelníci z

Bleskové Univerzity v Mortalu a také  dábelští

alchymisté z Krvavé Struny ze svými raketami.

Naše nepoèetná družina vyrazila. Jeli

jsme co nejrychleji k  hranicím a potom jsme objeli

celou armádu a vjeli do Trejinu.  Museli jsme

projíždìt lesy. Po pláních jsme projíždìli v noci, 

kdy nám na cestu svítil temný úplnìk.

Pátého rána jsem je uvidìl. Vysoko

tyèící snìhem pokryté masívy  Draèích hor.

Nyní nás vedla pøesná mapka, která

nám naznaèovala, že do draèí  sluje je pouze jeden

vchod. Nìkterým pøi pohledu na hory bìhal  mráz

po zádech. Ovšem zvrhlí alchymisté už netrpìlivì

køesali  køesadly.

Dojeli jsme pod masívy a nedalo nám

práci najít stezku. Naštestí  byl všude klid, protože

všichni trpajzlíci bojovali s naší  armádou a nebo

se prostì báli draka známého svou žravostí.

Pøed vchodem do sluje hlídali stráže.

Jejich tìla se svezli k  zemi náš kouzelník se

zkušenì protáhl a mrknul na mì. Mùj èmuch  øikal,

že tu nìco je, nìco tak velkýho, že mì z toho

rozbolela  hlava.

Alchymisté zaèali skládat rachejtle.

Byly asi sáh dlouhé a  docela tlusté, øíkali o nich,

že to je nový model vyvinutý  velkými mistry

urèený pro svou úèinnost k níèení velkých a 

nepøíjemných vìcí.

Po chvíli sem se mìl vydat na prùzkum.

Dostal sem od kouzelníka  prsten o kterém mi øekl,

že až bude nejhùø tak si ho mám v hlavì 

pøedstavit, chvíli na nìj myslet a on mì prý udìlá

neviditelným.  No moc sem tomu nevìøil, protože

kouzelníci jsou cháska podivná.

Vydal sem se tedy do sluje. Bylo tam

vlhko a páchlo to tam  zatuchlostí a stìny byly

ožehlé. Celej sem se tøásl. Postupnì  jsem se

pøibližoval. Po chvíli jsem zaslechl hlasité

chrápání.  Šel jsem dál. Uvidìl jsem ho. Byl

nádherný. Jeho šedavé šupiny  se v šeru leskly. Šel

jsem blíž. Cítil jsem jeho horký dech.

Tak tohle byl ten drak co nám sežehnul

mìsto.Heh ted zemøe  strašlivou smrtí.

Jak jsem tak šel k nìmu, tak podemnou

zapraskala nìjaká kost a  drak se pohnul.

Uplnì mì to rozházelo. Drak se

pomalouèku pøevaloval, frkal  a  já zaèal v hlavì

myslet na prsten a hroznì sem se klepal, že 

nebude fungovat. Po chvíli sem ucítil v hlavì

škubnutí, lehce se  mi zatoèila, cítil sem jako by

sem se rozpustil, mùj krok byl  lehký a  rychle

jsem se rozbìhl ven.

Zarazil jsem se o alchymisty, kteøí si mì

nevšimli, protože sem  nebyl vidìt.

Teprve když jsem promluvil tak si mì

všimli, kouzelník mì  odèaroval a já už sem
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nechtìl mít  s magií už nic spoleèného.

"Je tam !!! a spí", témìø jsem vykøikl.

Alchymisté nasledováni  kouzelníkem a mnou vzali

rachejtle a postupovali vpøed do  jeskynì. Pøed

spícím drakem rozložili rakety a peèlivì zamìøili.

"Pal !!!", ten hlas znìl temnotou jako rozsudek

smrti.

S hrozným rachotem se od zemì odlepil

asi tucet rachejtlí,  smìøujících na draka.Ten se v

okažiku promìnil v hoøící  pochoden, byl doslova

rozerván na kusy. Jeho temny øev znìl po  celých

horách. My pøeživší jsme byly celí ožehlí.

A na tváøích nám záøili úsmìvy a

úprkem jsme utíkali ke koním a  ujíždìli koneènì

domù, kde jsme nevìdìli co nás èeká.

Když jsme se blížili k hranicím,

pøekvapil nás kouø stoupající  ze zemì, plánì poseté

ohoøelými nebo roztrhanými tìly  trpajzlíkù.

Alchymisté se usmívali, vìdìli že jejich dábelské 

výbušniny zachránily naši malièkou zemi.

Hned po návratu nás pøijal král, vyprávìl

nám o stateènosti  našich lidí a o úèincích našich

výbušnin, diky kterým jsme  zvítìzily nad tupými

trpajzlíky.

Dále nás král za naši stateènost odmìnil,

byli jsme pasováni do  šlechtického stavu, stali se

z nás vážení Drakobijci.

A mì nejmenšímu, odvážnému

prùzkumníku pøiøkl za odvahu jméno 

"Tichošlápek" a od toho dne jsem znám jako "Krull

Tichošlápek"  se všemi poctami.

No a jak èas šel a já si užíval života, tak

jsem zatoužil znovu  po dobrodružství a slávì. Tak

jsem se vydal do svìta. Cestoval  jsem daleko, až

jsem se jednoho dne pøipojil k Barnaulské  družinì,

která mìla namíøeno do Almemarského království

, najít  draka a pøinést jeho ocas králi ke svatbì.

Ovšem díky rozporùm v družinì mezi

elfy a hobity, v Rokli ozvìn,  kdy byl vyhoštìn náš

velitel, jsem se rozhodl hledat. Po  nalezení jeho

mrtvoly, jsem se slzou v oku pøidal k Nurnské 

družinì, plné hrdloøezù a nájemných vrahù.

Bohužel tato zkušenost ,lépe øeèeno

nìkterým èlenùm této družiny  se podaøilo mì

úspìšnì vrhnout na šikmou plochu.......

Za což jim dìkuju..........

13.12.1035

Správce høbitova, vážený obèan

Krull  Tichošlápek

Liscannor

nora è.p. 19

Nurnská oblast

západní Gwendarron

* Závì� liscannorského

hrobníka *

Nebohý pan Krull Tichošlápek zemøel

neš�astnou náhodou 20.7.1036 pádem ze stromu.

Toto je jedno z mála, co po nìm zùstalo (Text je

otištìn v nezmìnìné a neopravené podobì).

Já

Krull Tichošlápek,

Drakobijec a èlen cechu

vám oznamuju, že jsem Vás opustil, mé tìlo již

rozvál prach, vìzte, že každýho sem mìl rád, ale

sper Vás ïas.

Své dìdictví a tudíž všechen svùj majetek

odkazuji svým bratrùm Thevenimu Bleskoòovi a

Arkussu Detorovi z Mortalu hlavního mìsta

Nakavy

nora .p.42, Západní Kotel

Sbohem

Krull Tichošlápek

správce høbitova

èlen cechu

nora è.p.19

Liscannor

Zápupadní Gwendarón

Ovìøeno: 25.11.1035

Nurn
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* Barbarský hon *

Getd z Ruindoru

      "To je zemì. Du už dva dny a nikde žádná

poøádná hospoda", mumlá si pod vousy statný

trpaslík a rázným korkem kráèí po cestì, "Z tý

poslední mì vyhodili, jako bych byl nìjakej žebrák

èi co. A pøitom sem chtìl pít jenom na sekeru. Na

svou krásnou sekeru po dìdovi. Ale to né.

Hostinskej byl tupej barbar a vùbec nemìl úctu k

zákazníkovi, vydøiduch jeden. Tøi støíbìnce za pivo.

To by ho musel bejt soudek. A hele vesnice.

Doufám, že tam mají hospodu. A pochopení pro

potulné váleèníky, toho èasu v neutìšené finanèní

situaci. Vida, cedule. Copak to tu píšou? Liscannor,

to je asi méno tý vsi. No, maj tu vìž, támhlecten

barák vypadá jako radnice, to by tu mohla bejt òáká

pìkná hospoda. Támhle je cosi napsaný, 'U hrocha',

co je to pro pìt ran do hromady zlata hroch? Že by

to podivné zvíøe na štítì. Nuž, co dìlat, kvalita piva

se podle ména hospody nepozná. Vyzkoušíme -

uvidíme", øekl si a vstoupil dovnitø.

     "Pìt, pìt a tøi", s námahou poèítá krollí starosta

Lynhaard zla�áky pøed sebou. "Výbornì", chválí ho

jeho uèitel Krochta Moskyt, zatímco ostatní se baví,

až na kouzelníka Astória, který peníze vsadil. Mezi

dobrodruhy obývajícími Liscannor se totiž

rozmohla nová hazardní hra. Spoèívá v tom, že

nìkdo položí pøed Lynhaarda hrst zlatek, a když

kroll spoèítá, respektyve uhádne, kolik jich je,

mùže si je ponechat, jinak sám platí. Zpoèátku

platil starosta nejednou za celou hospodu, ale od té

doby, co se nauèil poèítat do deseti, stále èastìji

vítìzil.

     Dveøe hostince se otevøely a do místnosti

vstupuje trpaslík. "Dobrej den vynšuju, dobøí lidé.

Našlo by se tu ještì místo pro jednoho

pocestnýho?", promlouvá. "Hele, trpaslík", ozývá

se Lynhaard, "Zdráv buï. Ty váleèník? To dobøe.

Sedni sem", srdeènì zve kroll pøíchozího ke stolu.

'To vypadá líp, než sem èekal', pomyslel si trpaslík,

"Jsem potulný váleèník Barzubaj", pøedstavil se,

"Zrovna hledám nìjaké dobrodružství nebo aspoò

dobrou hospodu", dodává a usedá vedle Lynhaarda.

"A peníze, máš?", ptá se ostražitì hostinský

Jeremiáš, jemuž se poslední dobou èasto stává, že

si dorodruzi nechávají úèty psát na futro, jelikož

už dlouho nebyli na žádné výpravì. Když pak pan

Èipera odmítne poskytovat další služby zdarma,

uklidní ho starosta Lynhaard zálohou z obecní

kasy, kterou zpravuje. "On host. Lynhaard platit",

posílá Jeremyho pro další rundu kroll a Barzubaj

si oddechl.      Pojednou do hostince vstoupil

Yalled z Erinu. "Se vracim z Nurnský knihovny a

puèil sem si tam jeden cestopis", ukazuje hranièáø

objemný svazek, "Nechceš si to taky pøeèíst

Lynhaarde, když to teï umíš". "To by nepøeèet ani

do soudnýho dne", smìje se hobit Krull

Tichošlápek a poplácává starostu po zádech.

"Náhodou", brání svého žáka uèitel Krochta, "Za

veèer už si pøeète i jednu krollí anegdotu". "A za

další veèer jí pochopí. Cha, chá", øehtá se elfí

hranièáø Tanris, až se za bøicho popadá. Zábava

pokraèuje dlouho do noci a nokonec se Barzubaj

ubytovává v hostinci a slibuje úèast na pøíští

výpravì Nurnské družiny.

     "Áááá. To byl zase veèer", protahuje se ráno

Krochta a krmí svého køeèka Fistla oøíšky, když tu

náhle uslyší dìtský pláè. Krátce na to vybíhá na

náves šermíø Páin a volá: "Mám dceru. Mám

krásnou dceru a menuje se Pamilla". Krochta si

ještì staèí pomyslet, že pokud bude dítì po otci,

tak moc krásy nepobere, a odchází na snídani.

"Hej, hospodo, otevøi. Bude oslava", øve Páin a

buší na dveøe hostince U hrocha, zatímco se

ostatní vesnièané sbíhají. V hostinci se pak rozvíjí

živá debata o potomcích liscannorských hrdinù.

"Ten Páin má už tøetí dítì a já a� se snažim jak se

snažim poøád nic", praví smutnì Lynhaard. "A,

Lynhaarde, mùžeš vùbec mít dìti? To pøece neni

normální", táže se krolla Yalled z Erinu. "Jestli to

spíš nebude manželkou. Nìkterý ženský, co maj

takový povolání jako vona, sou prej sterilní", rýpe

do starosty Tanris Álfheimský. "Mnó, Wenora

poudala, že už to možná bude, ale nejni to ještì

jistý". "Jen jestli to bude tvoje. Znáš pøece ženu,

jak ráda chodí na dlouhé procházky", pøisazuje si

Jeremiáš Èipera. "Tak to né, todleto. Wenora

nejèko vede ouplnì novej život, tak pozor". "Když

to bude tvoje tak to dozajista poznáš, vo to bych se

nebál. Já sem spíš zvìdavej, CO se narodí", vložil

se do debaty zlodìj Tichošlápek, naèež se doposud

seriozní diskuse zvrtla do popisování nejrùznìjších

fantaskních pøedstav o budoucím potomku

- 8 -



Lynhaardovì. "A vùbec nejhorší by bylo", zakonèil

debatu hranièáø Yalled, "kdyby se narodila dcera".

     Ubìhlo nìkolik dalších dní, když u Lynhaardova

domu kdosi zabouchal na dveøe. Kroll otevírá a vidí

pøed sebou velmi dobøe odìného muže støedních

let. "Bohové s vámi", promlouvá muž, "Hledám

místního starostu". "Já být starosta. Jít se mnou",

dostává se mu odpovìdi. "Slyšel jsem", zaèíná muž

rozhovor, když se usadil v pohodlném køesle

starovstovského domu, "že zde žijí schopní

dobrodruzi a chtìl bych si je najmout. Doufám, že

jsem tu správnì". "Ja, ja", kývá hlavou

Lynhaard,kterého právì zaèaly svrbìt pracky. "Tak

tedy, mám tady v Nurnu nìkolik vozù se zbožím a

chystám se s nimi vyrazit na sever do Velvenu.

Cesta vede nebezpeènými kraji plnými lupièù,

proto bych si rád najal nìkolik lidí na ochranu

svého zboží. Odmìna by èinila deset tisíc ve zlatì".

"Lynhaard pøijmout. Øíct ostatním". "Výbornì.

Èekejte mì pozítøí v osm hodin na cestì", louèí se

muž a odchází pryè, zatímco Lynhaard se vydává

do hospody seznámit s nabídkou ostatní.

     "Já teda nejedu", prohlašuje Páin, "Moje žena

potøebuje péèi a nechávat jí tu jenom s tchýní se mi

nechce". "Neví nìkdo co je s Énmilem?", táže se

starosta. "Ten má teï nìjakýho novýho kamaráda

v Nurnu", odpovídá Tanris, který pøislíbil úèast

jako první, "Myslim, že se menuje Dožo".

Kouzelník Krochta se rovnìž rozhodl zúèastnit

výpravy, nebo� se stále ještì nevzdal nadìje, že

najde dvì elfky, které sice okradly družinu, ale

pøesto si svou krásou zajistili obdiv nìkolika

dobrodruhù. Stejnì tak pojede s družinou Krochtùv

kolega z oboru Astórius a zlodìj Krull Tichošlápek.

Družinu doplòují dva noví váleèníci trpaslík

Barzubaj a zamlklý kroll Tar. Nakonec se dostavuje

Dergan, který žije v Nurnu, kde prý pomáhá v

kovárnì. Nìkteøí dobrodruzi však tvrdí, že ho vidìli

jak v oranžové vestì vozí odpadky na skládku za

Nurnem. Pøesto se ale barbar stává vùdcem

výpravy, pøestože nyní již gramotný Lynhaard mu

zdatnì konkuruje. Nakonec o výsledku hlasování

rozhodl kroll Tar, který neumí psát a nemohl se

tudíž volby úèastnit, jenže se nikomu nepøiznal, a

tak si všichni mysleli, že se jedná jen o volební

menévr.

     Všichni dobrodruzi si v Nurnu kupují konì nebo

alespoò mezky, aby nemuseli celou cestu šlapat

pìšky, i když u vìtšiny z nich není zdaleka jisté, že

cestou nepadnou.

     Druhý den ráno se u památníèku Na škvarku

setkávají dvì skupiny. Jednu, pøijíždìjící od

Nurnu, tvoøí pìt vozù, v jejichž èele jede muž na

krásném èerném oøi. Druhou tvoøí nesourodá smìs

osudem ošlehaných dobrodruhù. Je tu kroll, hobit,

elf i trpaslík. Nìkteøí mají na sobì navleèený tìžký

pancíø, jiní jsou zahaleni pouze pláštìm. Nìkteøí

mají u pasu meèe, sekery èi kladiva, jiní kuše nebo

dokonce knihy. Mezi nimi se vleèe i jeden starý a

šedivý poník bez jezdce, který však jakoby se

prohýbal pod neviditelnou vahou. To Astorius se

už veèer radìji zneviditelnil, aby se mu náhodou

nìco nestalo. Obì skupiny se zdraví, muži v jejich

èele spolu prohazují nìkolik slov, naèež jezdci

tvoøí kolem vozù ochranou zónu a celá kolona

vyráží k severu.

     Když se družina blíží k velvenorrským

hranicím, pozoruje, že smìrem severním kolem

projíždìjí skupiny ozbrojených jezdcù. Druzi se

však nikoho nevyptávají a spíš si hledí ochrany

vozù. Na hranicích Velvenorru, zastavuje kolonu

nìkolik trpaslièích vojákù a ptají se po úèelu cesty.

"Špatné jsou èasy pro obchodování", prohlašuje

trpaslík, když je mu oznámen. "Proè? Co se tady

dìje?", vyzvídá Astorius, který je sice poøád

neviditelný, ale pøesto se neustále snaží

komunikovat s okolím, což vyvolává rozèilení,

opovržení nebo naopak strach z nurnského

spoleèenstva. "Z východu pøitáhl kmen divokých

koèovných barbarù a napadl východní Valden",

vysvìtluje trpaslík, jen co ostatní uklidnili jeho

podezøení, že se jedná o špióny, "Naše vojska jsou

soustøedìny v bitvì na Grullduinì a nemohou

úèinì zasáhnout, takže jsou vypsány odmìny za

likvidaci nájezdníkù". Všechny dobrodruhy hned

napadá, že tady by si pøi troše štìstí mohly

pøivydìlat, ale zatím tu mají dobøe placenou práci

a tak pokraèují dále s vozy.

     Za tøi dny doráží kolona do Velvenu a druzi

dostávají slíbenou odmìnu. Za získané peníze si

nurnští kupují teplé obleèení, nebo� zima se

nezadržitelnì blíží, a nìkteøí ménì majetní

dobrodruzi si poøizují lepší zbranì a brnìní.

Astorius se zatím vydává na radnici, kde se, jak

doufá, dozví nìco víc o souèasné situaci. Všímá si,

že na radnici míøí nìkolik skupin ozbrojencù,
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vesmìs táhnoucích jakésy balíky. 'Aby to tak byly

usekané hlavy barbarù', pomyslel si Astorius

zdìšenì, ale brzo se dozvídá, že tomu tak není. Po

chvilkové námaze najde kouzelník jednoho

úøedníka ochotného vìnovat se mu, a mámí z nìj

informace. Nutno podotknout, že elf se musel

nejdøíve zviditelnit, nebo� když byl neviditelný,

vycházela jeho snaha nìco zjistit nadarmo,

ponìvadž úøedníci ho buï ignorovali nebo pøed

ním prchali, nehledì k tomu, že byl málem ušlapán.

     "Ták, ty barbaøi maj pevnou vojenskou

hierarchii", oznamuje Astorius ostatním, když se

opìt sešli v hospodì. "Všichni vojáci maj pláštì a

podle jejich barvy se poznaj hodnosti. Ty pláštì sou

tkaný nìjakou divnou technikou, kerou nikdo nezná

a neni možný ji poøádnì napodobit, proto sem

nemusíme tahat hlavy, ale staèej ty pláštì. Podle

barvy se pak vyplácí odmìna. Jejich nejvyšší velitel

má pláš� bílej, a kdyby ho nìkdo pøines, tak

dostane dvacet tisíc. Ten velitel má deset

poboèníkù, kerý maj pláštì èerný a ty sou po pìti.

Maj tam i nìjaký kouzelníky v rudejch pláštích za

dva tisíce, nižší velitelé maj modrý pláštì se

smaragdovym lemovánim po tisíci a normální

mužstvo má modrý pláštì za pìtset". "To je dobrý.

Z toho by mohlo nìco kápnout", mne si ruce

Krochta. "Hmm, mìli bysme sehnat nìjakou mapu,

a� víme, jak to tam vùbec vypadá", moudøe

promlouvá vùdce Dergan a družina se vydává

hledat nìjaký pøíhodný krámek.

     "Ták tadý sou teï tý barbaøí, jó", ukazuje místní

prodavaè map dobrodruhùm své dílo, "Nó, a todlé,

to sou vypálený vesnicé, jó, a todlé, to sou

nevypálený vesnicé, jó, a tó kolém, to jé lés, jó, ale

kde sou tý barbaøí, tó jakó nikdó neví, nó". "A jak

to v tý zemi vypadalo pøedtim, než tam vtrhli

barbaøi?", pídí se družina po podrobnostech. "Nó,

tó jakó se tám zaèalí usazovát zemìdìlcí, ponìvádž

tam bylá nevyužívaná pùdá, jakó, nó. Nejprv se tám

usazovalí, jakó, takoví odvážný, nó, ponìvádž tam

bylí vlcí, a vùbéc taková havì�, nó, alé potém se

tám stìhovaló stálé víc lidí, jakó, áž jich tám býló

docelá dóst, nó". "A kdo tam vlastnì vládne?" "Nó,

tó jakó patøí pod Velvenskù správù, jó, alé vojácí,

to tám nebylí, to né, ponìvádž vùkól nejní žádná

hranicé á žijù tám samí rolnící, jó, tákžé je tám stálé

klíd, nó, jakó". Dobrodruzi pochopili, že tady už se

asi víc nedozvìdí a tak nabrali smìr Valden a

vyrazili vstøíc novému dobrodružství.

     Po dvou dnech doráží družina do vesnice Hory,

což je neoficiální hranice Valdenu. Cestou druzi

potkávají nìkolik podobných družin jedoucích

obìma smìry, a øadu uprchlíkù s vozy, kteøí jeli

všichni smìrem jedním. Ve vsi nurnští míøí ihned

do hospody 'Pod lipami' pro informace. "Jé, buï

zdráv Pyrre. Kde se tady bereš?", zaradoval se

Dergan, když poznal jednoho z váleèníkù

popíjejících tu zlatavý mok. "Ále, mìl sem chu�,

trochu si zabojovat, tak sem se sem vydal, sehnat

nìjaký pláštì", odpovídá Pyrr z rodu Orlù, který

získal pøi minulé návštìvé v zemi Almemar léno a

nyní má mnoho práce s jeho správou. "To víte,

trpaslíci neposlouchaj a mì to stojí peníze. Tøeba

tam vùbec nemìli hospodu. Chodili chlastat, k

òákýmu trpaslíkovi, tak sem jim hospodu postavil

a toho trpaslíka udìlal hostinskym, a co myslíte, že

voni udìlali. Do hospody ani nepáchnou a chodìj

chlastat k jinýmu trpaslíkovi". Družiníci prohodili

nìkolik øešení problému neposlušných trpaslíkù, z

nichž ve vìtšinì pøípadù by z nich pøežil jen

málokterý. Nakonec se Pyrr rozhoduje opustit

nìkolik Almemarských šlechticù, se kterými se na

výpravu vydal a pøidat se k Nurnské družinì.

     Vùdce Dergan ještì navštìvuje místního

starostu a dozvídá se, kde že je pomyslná hranice

mezi hájeným územím Valdenu a èástí ovládanou

barbary. Družina tedy vyráží dále do vesnice

Porku. Tady vládne panika. Ve vesnici žijí samí

kudùci, i když by se dalo øíci žili, nebo� vìtšina

chalup je zjevnì opuštìná a ti, kteøí ještì zùstali se

na odjezd èile pøipravují. Dergan opìt navštìvuje

starostu Dubáka, ale od vystrašeného kudùka se

dozvídá, že barbaøi nejspíš pøijdou v nejbližších

dnech. Je však jasné, že jeho slova byla zastøena

strachem, proto druzi vyrážejí dále na Dunn.

     Do Dunnu pøijíždí družina již za soumraku a

ubytovává se v místním hostinci U jednorožce,

který je spojen rovnìž s knihovnou, a tak si nìkteøí

dobrodruzi na noc pùjèují nìkolik svazkù

informací o zemi Valden. V nich se dozvídají, že

zaèátky osidlování zemì se datují do zaèátku

století, kdy se nìkolik, vesmìs dobrodružnì

naladìných osadníkù, poèalo usazovat v nepøíliš

úrodné a nikým nespravované zemi, kde nebylo

díky dravé zvìøi pøíliš bezpeèno. Tìmto

odvážlivcùm se podaøilo vyrvat divoké pøírodì kus
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zemì a zùrodnit ji. Hlavní pøíliv osadníkù však

nastal až v roce 1024, kdy se Velvenorr stal

nebezpeèným místem díky agresi Ugoldarrských

mnichù. Díky Velvenorrským kolonistùm pøipadl

také Valden pod Velvenskou správu. Tolik se

dozvìdìla seètìlejší èást Nurnských, zbytek, jako

Lynhaard, Barzubaj èi Pyrr, celou noc chlastali s

nìkolika muži velvenorského vojska, kteøí tu byli

jako ochrana vsi pøed pøípadným útokem, a

nedozvìdìli se nic, aniž by jim to nìjak vadilo.

     Ráno se družina vydává dále na jihovýchod do

Sittu, kde má neèekanì možnost narazit na první

známku øádìní barbarù. Už zdálky je vidìt dým z

míst, kde ještì vèera stála vesnice. Jelikož Krochtùv

výzkumný havran nespatøuje žádné známky života,

odvažují se dobrodruzi blíž. A skuteènì, žádné

známky života. Celá vesnice, vèetnì nìkolika

vojákù, byla do posledního vyvraždìna, chalupy

vypáleny a domácí zvíøata pobity. "No jo. Sou to

barbaøi", prohlašuje Tanris a Dergan dìlá, že ho

neslyší. "Jedem dál, do Crum. Ten snad ještì stát",

rozhoduje Lynhaard a všichni ho mlèky následují.

     Netrvá dlouho a dobrodruzi doráží do Crumu.

Vesnice je obehnána palisádou a uvnitø se nachází

ležení asi tøiceti až ètyøiceti vojákù. Kromì toho se

tu pohybuje nìkolik skupin nezávislých

dobrodruhù, takže obranyschopnost vsi je znaèná.

Dobrodruzi se hned po pøíjezdu vydávají shánìt

informace a postøehy z lovu barbarù. Nakonec se,

jak se dalo èekat, nejvíc vìcí dozvídají v hospodì.

Barbaøi prý obvykle jezdí v menších skupinkách,

které hlídkují daleko od jejich hlavních sil. Tyto se

také nejèastìji stávají terèem dobrodruhù, ale stává

se, že je to i naopak. Nìkteré skupiny jezdí ve dne,

jiné v noci, a na úspìch to nemá valný vliv. Území,

kde vìtšina družin operuje, a kde se tím pádem

odehrává vìtšina šarvátek, leží mezi Crumem a

Srumem, a východnì od nich až k Lomoru.

     Druzi se rozhodli vyrazit naveèer,

jihovýchodním smìrem. Asi dvacet mil od Crumu

rozbíjejí tábor a na výzvìdy je vyslán osvìdšivší se

Krochtùv havran. Do pùlnoci zbývá asi hodina,

když létající prùzkumník objevuje tábor a u nìj pìt

táboøících barbarù. Nurnští laèní boje naváhají a

vyráží nejkratší cestou nepøátelùm vztøíc. K

táboøišti se však nedokáží pøiblížit aniž by byli sami

vidìni, a tak jim pøi útoku pøilétává na pozdrav

nìkolik šípù. Ty však mezi zkušenými dobrodruhy,

Derganem, Lynhaardem a Pyrrem, kteøí jedou v

èele družiny, nemohou zanechat vìtší zmatek, a

když se dostávají ke slovu meèe, není o výsledku

boje pochyb. Ètyøi barbaøi jsou zmasakrováni, aniž

by se zmohli na výraznìjší odpor, takže na slabší

dobrodruhy držící se pozadu se ani nedostalo.

Poslední barbar však zmizel v blízkém lesíku

døíve, než druzi pøijeli, a za tmy se jim nedaøí najít

jeho stopy. Družiníci tedy jen obírají mrtvé o

pláštì, doplòují si své zásoby šípù a vydávají se

radìji na své pùvodní táboøištì, kde si všichni léèí

neèetné rány a spí až do úsvitu.

     Ráno Dergan naøizuje pokraèovat dále na

jihovýchod a prozkoumat terén. Druzi však na nic

nenarážejí a tak se zhruba po deseti mílích otáèejí

a nabírají smìr zpìt do Crumu.

     Pojednou se však na pahorku pøed nimi

vynoøuje jezdec. Sedí v pøedklonu a sleduje zem.

Stopaø. Za ním jde krokem ještì dvanáct koní s

tøinácti jezdci. Krochta se vyèítavì dívá po svém

havranovi, který se právì vrací s úplnì opaèné

strany oblohy, zøejmì se zdržel u nìjaké ptaèí

samièky. Vzápìtí obì družiny tvoøí bojové

postavení a vyjíždí proti sobì.

     Netrvá dlouho a první barbar se øítí z konì

zasažen šípem zlodìje Tichošlápka. I hranièáø

Tanris støílí a zle zraòuje druhého. Následuje støet

obou družin doprovázený øinèením zbraní a

výkøiky ranìných. Vzduchem se mihne nìkolik

bleskù a nìkolik barbarù padá z konì. To Astorius

a Krochta ukazují nìco ze svého umìní. Díky

nìmu také Dergan nabírá neuvìøitelnou rychlost,

kterou na nìj seslala prskající koèka na hrušce

jeho sedla. Vìtšina barbarù se již válí na zemi,

když se do boje zapojuje i jejich velitel, a hned

první ranou sráží z konì zranìného Lynhaarda. Z

koncentrace ho však vyvádí blesk z èistého nebe,

který na nìj seslal havran. To už na nìj útoèí

Dergan s Pyrrem, a když se støelbou pøidávají ještì

Krull Tichošlápek a Tanris Álfheimský, je o

výsledku boje rozhodnuto. Nìkolik druhù je však

tìžce zranìno, zvláštì Lynhaard plive krev, ale i

Tanris, Krull a Barzubaj se snaží provizornì

zastavit své krvácení, proto vùdce Dergan dává

pokyn k rychlému návratu do Crumu.

     Po pøíjezdu do opevnìné vsi se s družinou louèí

Pyrr z rodu Orlù, který se rozhodl vrátit na dvé

léno, aby, jak øíká, tam trpaslíci nezvlèili. Tanris a
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Krull, kteøí v boji utrpìli nepìkná poranìní,

následují váleèníka, dávajíc pøednost prohlídce jeho

nové hospody pøed nebezpeèím dalších bojù. Po

nutném odpoèinku se na další cestu vydává pouze

šestice dobrodruhù, Dergan, Lynhaard, Krochta,

Astorius, Barzubaj a Tar.

     Družina se tentokráte vydává na severovýchod

a dál podél lesa. K pøekvapení všech se nenádále

objevuje nepoškozený statek. Družiníci vidí za jeho

zdmi èilý ruch, ale ten ustává, jen co se pøiblíží blíž.

"Buïte pozdraveni", zdraví Dergan muže, který

stojí na pøevráceném voze blokujícím bránu, i

ostatní, jež jsou rozestaveni za ním. "I vy",

odpovídá muž, "Jedete bojovat s barbary?" "Jistì,

ale mysleli jsme, že tady v tìch místech už byli

všichni lidi pobiti". "Takhle severnì se barbaøi moc

nevyskytujou a naši usedlost naštìstí ještì jejich

hlídky nezpozorovali". "To ste mìli štìstí, ale

nemyslíte, že by bylo lépe odtáhnout?" "Myslim, že

jsme schopni se tu dost dlouho bránit, barbaøi

nejsou zas tak silní, jak by se zdálo, a nás je tu

dost". "Mimochodem, nevíte co je v tìch skalách na

severovýchodì?", táže se Krochta. "Starousedlíci

tvrdí, že tam bývala nìjaká temná svatynì a

doposud tam žijí zlé stvùry, ale my sme tam nebyli,

takže víc nevim". "Pøesto dík. Buïte sbohy a hodnì

štìstí", louèí se Dergan a pobízí konì. "I vám",

mává na rozlouèenou muž.

     "Tak, co øikáte?", táže se Dergan ostatních, když

se veèer utáboøili, "Pojedeme na jih na barbary,

nebo na sever do chrámu?" "Já bych se docela

mrknul na ten chrám", prohlašuje Krochta.

"Lynhaard souhlasit", pøidává se liscannorský

starosta. "A co budeme jako dìlat v òákym temnym

chrámu?", protestuje Barzubaj, "Chcete snad

vyvolávat temný síly". "To zrovna né, ale v

takovejhle chrámech bejvaj dost slušný poklady, a

na zlato, to já mám nos", odvìtil Krochta. "Je to

jasný, zejtra jedem do chrámu", uzavírá vùdce,

"Teï dem spát a Barzubaj má první hlídku". "Já,

zase já, to je spravedlnost. No jo, barbar velitel,

pfùj", kleje trpaslík a balí se do dek, aby mu v noci

nebyla zima.

     "To je zas ráno", komentuje Krochta zamraèený

den. "Juhuááááá", zívá Lynhaard, "Keby tu být

aspoò ženská dajaká", posteskl si kroll. "Jak nìkdo

jako ty mùže vùbec zbalit nìjakou fuchtli", kroutí

hlavou Barzubaj. "Lynhaard být nejhezèím z celé

smeèky, náhodou". "To se teda divím", pøidává se

Astorius a naèechrává si umaštìný pláš�, "Ale to

víte, my elfové máme jiná mìøítka krásy. Tøeba já

vždy okouzloval dívky svým luzným zjevem". "To

teda nevim, jak si moh tìma ulízanejma paèesama

a tou bradou holou jako dìtská prdel nìkoho

okouzlit", smìje se Barzubaj, zatímco Astorius

brunátní. "Já jsem náhodou pøíkladem dokonalé

krásy", odpovídá rozèilenì. "To se máš èim

chlubit. Nic bych za to nedal, že sebou nosíš

dokonce i høeben". "No a co. Aspoò na mì letìj

elfky. Vo òáký trpaslice nemám zájem. Slyšel

sem, že vod trpaslíkù ani nejsou poznat".

"Nepoznáš, viï, ale já na rozdíl vod tebe trpaslice

poznám", triumfuje Barzubaj. "Tak už toho

nechte", uklidòuje oba Dergan, "Je èas vyrazit".

Dobrodruzi tedy konèí s rozpravou a zaèínají balit,

naèež sedají na konì a pokraèují k severu.

     V pøedu letí jako vždy Krochtùv havran a hlídá

družinu pøed nenadálým pøepadením. Náhle

svému pánovi hlásí nìkolik mrtvol ležících ve

vysoké trávì. Družiníci opatrnì pøijíždí blíž, aby

zjistili, co bylo pøíèinou jejich smrti, a jsou

napadeni nìkolika duchy. Pro nìkolik druhù, kteøí

nevlastní kouzelné zbranì, je boj ponìkud

obtížnìjší, ale ostatní se s duchy snadno

vypoøádají. "Teda, sme dost daleko vod temný

svatynì a tohle", prohlašuje Barzubaj, když je po

boji, "Co asi bude uvnitø?" "Nestraš, èím vìtší

nebezpeèí, tím vìtší poklad", snaží se uklidnit sebe

i ostatní Dergan, "Zatím to de takže jedeme dál".

     Brzo družina pøijíždí do skal. Cesta dál je

špatná, a tak dobrodruzi uvazují konì a dál

pokraèují po svých. Druzi postupují úzkými

stezkami obklopenými skalami ze všech stran.

Náhle se Lynhaard zastavuje a jeho tìlo se zaèíná

prudce chvìt jako v horeèce. "Lynhaarde, co je?",

zarazil se Astorius, který šel za krollem. "Mumie",

køièí Krochta, který rovnìž spatøil odporné mumií

tìlo, ale vydržel pøíšerný pohled a vyslal na

nemrtvého svazek bleskù. K nìmu se pøidal i

Astorius a nemrtvý se zøítil do prachu. "Tak teï už

toho mám dost", prohlašuje po té Barzubaj, "Dy�

tady de vyloženì vo kejhák. Nevim proè se chcete

trmácet dál? Bozi vìdí, co vás tam èeká".

"Nesejèkuj. Zatím se nic nestalo", pøikazuje

Dergan. "To chcete èekat, až se stane? Já teda jedu

zpátky". "Jestli chceš, tak di, ale už sme dost
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daleko a nevíme, co sme nechali za sebou, a

myslim, že na tý pláni taky neni moc bezpeèno,

mùžou tam bejt ještì òáký duchové a nikdo s tebou

nepojede". "Dobøe, du s váme", rozhoduje se

nakonec trpaslík, "Né, že bych se bál, ale mùžete

mì ještì potøebovat".

     Družina tedy pokraèuje dále, až narazí na dva

útulné hroby obývané dvìma fexty. Nìkteøí druzi

zaèínají panikaøit, ale dva kouzelníci, Krochta a

Astorius, opìt útoèí svými blesky a nemrtví

nadobro umírají. "Uch. To sem si dal", vydechuje

zcela vyèerpaný Krochta, "Teï bych se potøeboval

poøádnì vyspat". "Dobøe, pøidává se Dergan,

"Cestou sem vidìl takový pìkný místo. Je to

vobehnaný skálama, takže se to dá dobøe bránit".

"Jo, ale taky neni kam utýct", namítá Barzubaj. "To,

že nás nikdo nemùže pøekvapit zezadu, je podstatná

výhoda. Dem tam".

     Jak øekl vùdce, tak se také stalo a družina se

ukládá ve slepé strži. Na hlídce zùstává kroll Tar,

jelikož svým sluchem mùže pøípadného nepøítele

velmi rychle odhalit. A skuteènì, v noci Tar slyší

podezøelé chøestìní a tak pro jistotu budí ostatní. Po

chvíli se objevuje nìkolik kostlivcù a se

zlovìstným chøestìním kostí napadají družinu. Ani

znaèná rozespalost však nebrání dobrodruhùm

rozsekat tyto nemrtvé na kosti a pokraèovat ve

spánku. Zbytek noci už probìhl bez problémù.

     "Tak, už se zase cítim dobøe", prohlašuje

Krochta, když dokonèil ranní meditaci. "Co asi

pøijde teï", medituje si pro zmìnu sám pro sebe

Dergan, "Byly tu duchové, mumie, fexti, to nás eštì

asi èekaj spektry a upíøi". "Už i ty zaèínáš?",

rozèiluje se Astorius, "To taky mùžem rovnou

zabalit". "Ale ne", brání se vùdce, "Jen sem

pøemejšlel co nás èeká". Nálada po ránu není valná,

druzi mlèky myslí na èekající nebezpeèí a pøepadají

je chmury. Nakonec dává Dergan pokyn k odchodu

a družina vyráží do hlouby skal.

     Netrvá dlouho a družiníci se po souboji s

nìkolika duchy dostává na jakousi plošinu, z níž

mají dobrý výhled na strž pod sebou. Ta, soudì

podle množství hrobù, sloužila døíve jako

pohøebyštì, ovšem jeho obyvatelé nebyli zdaleka

všichni pohøbeni. Mezi hroby se pohybovuje okolo

padesáti kostlivcù a nìkolik zombií. "A sakra, to

bude mela", prohodil Lynhaard. "Klid", usmívá se

Krochta, "S tím si poradíme". Po té pozvedl ruce a

zvolal "Churšeláh", naèež mu z rukou vylétají dvì

bílé støely a explodují mezi nemrtvými. Kosti

kostlivcù a hnijící tìla zombií se rozlétají na

všechny strany. Høbitov je náhle témìø bez života

a jen nìkolik nemrtvých zmatenì hledá pøíèinu

katastrofy. Nakonec se nìkolik kostlivcù

následovaných pomalejšími zombiemi vydává na

cestu na stanovištì družiníkù. Pár jich sestøeluje

ještì Dergan svou kuší, ale pak pøicházejí ke slovu

meèe. Zkušení družiníci však nemají se zbytkem

zranìných nemrtvých mnoho práce a nìkolik

pádných ran Lynhaarda, Dergana, Barzubaje a

Tara ukonèuje život (neživot) nemrtvých. Pak

zaèíná družina sestupovat k pohøebišti.

     Dole dobrodruzi spatøují vstupní bránu do

temných prostor a pøes obvyklé protesty

Barzubajovi vchází dovnitø. Pøed nimi se otvírá

rozlehlá, temná místnost. Dergan se podíval

doleva. Lynhaard se podíval doprava. Krochta se

podíval pøed sebe. "Fext", zvolali všichni

souèasnì. V tuto chvíli zaèíná družina jednat v

obdivuhodném souladu - všichni se dávají na útìk.

Nakonec se jim daøí dobìhnout ke koním a aniž by

se jakkoliv zdržovali, zaèínají je štvát pryè ze skal.

     "Kam ste všichni utíkali?", táže se Dergan,

když se družiníci koneènì zastavili v dostateèné

vzdálenosti na rozlehlé pláni, kde je do všech stran

dobøe vidìt, "Mohli sme je zrubat". "Na mì

nekoukej", mává rukama Krochta v zamítavém

gestu, "Já sem utíkat nezaèal". "Lynhaard chtít jít

do nich, ale všici utíkat, tak se pøidat", krèí rameny

kroll. "Já se jen držel ostatních", prohlásil

Astorius. "Nedívejte se tak na mì", snaží se

Barzubaj oponovat pohledu ostatních, "Já sem

vám øikal, že tam nejdu, tak co". "Nevadí, teï už

je to jedno. Vyspíme se a pudeme tam zejtra",

zakonèuje rozhovor Dergan.

     Ráno se druzi budí do šedivého dne. "Teda,

dneska je zas hnusnì", pozoruje oblohu Astorius,

"V takovejdle den bych nechtìl zhebnout". "Já

myslim, že pak už ti to bude jedno", dí na to

Barzubaj. "Hezky nebo vošklivo, boj bude stejnì

tuhej", mudrujr Krochta. "Žádný poraženecký

øeèi", rozkazuje Dergan, "Sou jenom tøi a ty snad

tady kouzelníci zvládnou, nebo ne?" "Se ví, že jo.

Vo to nic, ale co nás tam èeká potom vìdí

bohové", odpovídá mu Astorius. Nakonec se druzi

zvedají, usedají na konì a míøí zpìt ke skalám.
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     S nejvìtší opatrností pokraèuje družina až k

temnému pohøebišti. Tam družiníci tvoøí pevnou

formaci a vbíhají do svatynì, kde se støetávají se

dvìma fexty. Kouzelnické èáry a rány ušlechtilých

zbraní Dergana a Lynhaarda konèí neblahý život

fextù, když tu se tøetí nemrtvý objevuje za družinou

a útoèí zezadu. Dergan se však vrhá proti nìmu,

aby ochránil slabší druhy, naèež se do jeho tìla

zatínají odporné paøáty netvora. Ani Dergan však

neváhá a bije do nepøítele svým meèem a s

podporou obou kouzelníkù, kteøí se v tomto boji

zcela vyèerpávají, ho likviduje.

     Dobrodruzi jsou zcela vyèerpáni, zvláštì pak

Dergan cítí, jak mu z tìla mizí jeho síla. Pøesto se

pouští do prohledávání místnosti, která se nyní zdá

prázdná. Naštìstí pro unavené dobrodruhy také

prázdnou je, a tak k dalšímu boji nedochází.

Místnost, ve které se druzi octli, je velká temná

svatynì. Lidské kosti, válející se všude po podlaze,

také nepùsobí p ø íliš  optimisticky. Na

nejvzdálenìjším konci od vchodu podlaha

stupòovitì stoupá a stojí tam dva oltáøe. První,

menší ještì nese zbytky zvíøecích kostí. Druhý je

vìtší, asi tak pro jednoho èlovìka pohodlnì, a v

jeho rozích jsou umístìny ètyøi svíce. Tento oltáø je

vytesán z jednoho kvádru a je celý pokryt runami,

které však nikdo z družiny nedokáže rozluštit.

Dobrodruhy však nejvíce zajímá hromada zlata za

oltáøem. Bohatší o pár tisíc zlatých opouštìjí

ponurá skaliska.

     "Mnnnì je zllle", cvaká zubama Dergan a balí se

do dek. "Má horkost", prohlašuje Astorius, který

hned pøiskoèil vùdci na pomoc. "To být jistì z teho

fexta, jak Páin mìl tak", stanovuje diagnózu

Lynhaard. "Mìli bychom ho dovést k nìjakému

felèarovi", moudøe radí Krochta. "Já to tušil. Nemìl

tam vùbec líst. Mìl by klid", pronáší Barzubaj.

"Skusíme se zastavit na tom statku", rozhoduje

Krochta nakonec, "Ty lidi tam na mì pùsobili

zkušeným dojmem, když se nebojí sami hájit svùj

majetek, nìkdo z nich by se moh vyznat v léèení".

     Druhý den stojí hrdinové znovu pøed branou

statku. "Tak jak jste dopadli?", táže se družiníkù

jeden z obráncù, s kterým se již pøedtím setkali.

"Ale mizernì", odpovídá Krochta, "Tady našeho

kamaráda zranil fext". "Cože, fext", diví se muž,

"To by mohlo být vážné. Pojïte ho vzít dovnitø,

podíváme se na nìj". Družiníci neváhají a odnášejí

Dergana do budovy, kde ho ukládají na postel a

dva z mužù se o nìj hned zaèínají starat. "Není to

naštìstí vážné", øíká jeden z nich po chvíli, "Ale

tak dva dny by mìl zùstat v posteli". Všichni druzi

souhlasí s nìkolikadenním odpoèinkem a

rozcházejí se porozhlédnout se po statku. Zjiš�ují,

že statek je provizornì opevnìn. Vnìjší zdi jsou

obehány døevìným ochozem, aby pøez nì bylo

možno støílet. Brána je zpevnìna a pøed ní leží

nìkolik pøevrácených vozù. Osazenstvo pevnosti

sestává z nìkolika ostøílených mužù, jež patrnì

døíve vedli dobrodružný život a dvaceti èeledínù,

kteøí se na dvoøe uèí støílet a šermovat.

     Dobrodruzi se seznámili s majiteli statku

kterými byli chodec Dengher, druid Grihan, elf

Liandell, trpaslík Balin, váleèníci Ollgin a Milean

a lupiè Sakkel.

     Druhý den ráno se Dergan probouzí a cítí se

pomìrnì svìží. Je však pøinucen ještì ležet, aby si

odpoèinul. Veèer se svého hostitele táže, co chce

za jeho vyléèení. "Rádo se stalo", odvìtil chodec

Dengher, "Ale hodilo by se nám, aby ste tu s náma

nìjaký èes zùstali. Pøed dvìma dny sme totiž vidìli

barbaøí hlídku a vojsko na sebe zøejmì nenechá

dlouho èekat". Dergan souhlasí, nebo� se cítí za

své vyléèení dlužný, a rovnìž ostatní projevují

zájem podpoøit odvážné majitele statku v jeho

obranì.

     Jednoho odpoledne se Krochta prochází po

dvoøe a pozoruje ostatní pøipravující se na boj,

když tu ho napadne, co asi dìlá havran, že se

dlouho nehlásí. "Havrane, ke mì", vysílá

telepatický pøíkaz. "Trhni si", zazní mu v hlavì

odpovìï. "Ccco sssi ttto... Havrane, okamžitì ke

mnì", brunátní Krochta a pozoruje svého

opeøence, jak se neochotnì vynoøuje za komínem

a slétá blíž. Vzápìtí však za komínem zpozoruje

další èernou hlavu a kousek od sebe vidí na dvoøe

stát èarodìje Liandella jak rozèilenì pozoruje

komín. "Jo vy ste si chtìli hrát", vysílá k havranovi

už mírnìjším tónem, "A žes to neøek rovnou. Tak

le�, ale dávejte pozor, a� nás nikdo nepøekvapí".

     Po nìkolika dnech se obránci pøece jen doèkali.

Ráno, když se zvedla mlha, spatøují øadu jezdcù

rozestavených kolem statku. "Je jich asi padesát",

oznamuje ostatním Dergan. "Zøejmì poèítali se

snadnou koøistí", smìje se váleèník Milean,

zatímco Dengher, v jehož osobì má statek
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nejmenovaného velitele, rozestavuje èeledíny na

hradbách a støechách. Vìtšina z nich se marnì snaží

zakrývat nervozitu, a jen málokterý dobrodruh si

vzpomíná, jak se cítil pøed svým prvním bojem.

Každý tráví èas v oèekávání jinak, nìkteøí

dobrodruzi jsou rozestavìni na hradbách, nìkteøí si

za hradbami protahují svaly, trpaslík Balin si brousí

sekeru, Liandell sedí na dvoøe v houpacím køesle a

listuje svou èarodìjnou knihou a druid Grihan se

laská s menší smeèkou psù.

     Nakonec barbaøi dostávají pokyn k útoku a

poèínají opatrnì postupovat ke statku. Støelci

zaujímají místo na hradbách. Z gwendarroòanù

pouze Dergan vytahuje svojí kuši, ostatní nemohou

doufat v pøílišný úèinek své støelby a tak radìji

zùstávají v úkrytu. Vìtšina nájezdníkù má v rukou

meèe a jen nìkteøí se snaží uškodit obráncùm šípy.

Barbaøi s meèi pøecházejí na hranici dostøelu do

trysku a dojíždìjí k hradbám, na které se snaží ze

svých koní vylézt. V tom jim brání Dergan,

Lynhaard a Tar, kteøí svými meèi rozdávají smrtící

údery barbarùm lezoucím pøez hradby. Ostatní se

povìtšinou vìnují støelbì. Když barbaøí luèišníci

vidí nepøílišnou efektivitu své støelby a navíc

hrozící nebezpeèí, že trefí své spolubojovníky,

lezoucí pøez zeï, odkládají luky a tasí meèe, jedouc

podporovat útoèníky na hradbách. Nìkteøí barbaøi

seskakují s koní a zaèínají odklízet vozy pøed

branou, zatímco další pøivážejí masivní beranidlo.

     Mezitím padlo nìkolik èeledínù na jedné støeše,

a nìkolika barbarùm se podaøilo dostat se na ni,

proto tam rychle vybíhá Ollgin a sráží nìkolik

útoèníkù dolù. Na pomoc mu bìží Barzubaj, který

doposud nebojoval, nebo� ochoz, na kterém øádil

Dergan s ostatními, byl podstatnì vyšší než trpaslík.

Teï se však mohl zapojit do boje, proto neváhal a

skoèil na støechu. Tam se vrhá na statného barbara,

který se právì snažil dostat se bojujícímu Ollginovi

do zad. Barzubaj se ohání svou masivní sekerou a

dìlá ze štítu svého soupeøe tøísky na podpal. Jeho

protivník však není žádný zaèáteèník a trpaslík

zaèíná umdlévat. Snaží se barbarovi zasadit

poslední rozhodující ránu, když tu mu ostrý bøit

meèe proniká do bøicha. 'Teï nebo nikdy',

pomyslel si Barzubaj a napøahuje ke smrtící ránì,

oèi zalité krví. Jeho zranìné tìlo však není

dostateènì rychlé a tak barbar zasazuje poslední

úder. Barzubajova sekera se však nedá zastavit. Její

ostøí se mihlo vzduchem a barbarova hlava opisuje

velký oblouk naèež zapadává do okapu. Jenomže

trpaslík už kleèí na kolenou snaže se vzdorovat

blízké smrti, ale je to marné. Vzápìtí se jeho

bezvládné tìlo svaluje na krví nasáté došky,

zatímco sekera dopadá s cinknutím na zem.

     V tuto chvíli je nejvìtší shon okolo brány.

Barbaøi už odtáhli pøekážejíci vozy a buší do brány

beranidlem, což vede ke shromáždìní nejsilnìjších

obráncù za branou. "Ustupte stranou", prohlašuje

pojednou Liandell, "Brána dlouho nevydrží".

Zaznívá nìkolik dalších úderù a brána opìt

znatelnì povoluje, zatímco èarodìj mumlá

zaklínadlo. "Nefelé ignea", vykøikuje nakonec a

zvedá ruce, právì ve chvíli, kdy se útoèníkùm daøí

prorazit v bránì díru tak pro dva muže. Pøed

branou se vytváøí èerný mrak, z nìjš zaèíná sršet

ohnivý déš�. Ozývá se zdìšený øev útoèníkù, kteøí

prchají z inkriminované oblasti. Obránci si mohou

na chvíli vydechnout, než se barbaøi zformují k

poslednímu útoku. Po chvíli se zbytek asi dvaceti

barbarù skonsolidovává a vyráží na zteè brány.

Mezi nimi je i skupina jejich velitelù, kteøí se

doposud drželi mimo dostøel.

     První barbaøi pronikají dírou v bránì, ale hned

padají pod ranami Balina a Mileana a po nich

další. Vzápìtí se však brána neèekanì øítí do

prachu. "Bacha, je tam jeden v rudym plášti", volá

Astorius, jenž stojí na hradbách. Barbaøi se

zaèínají hrnout dovnitø, když tu Grihan vypouští

svou smeèku psù. To zpùsobuje mezi útoèníky

zmatek, který staèí obráncùm k vytvoøení obranné

linie. Na ní se další nápor útoèníkù zastavuje,

zvláš� když svými kouzly pøispívají Liandell a

Krochta.

     Krochtùv havran se mezitím rozhodl k

riskantnímu èinu. Støemhlavým letem se zezadu

pøibližuje k barbaøímu kouzelníkovi a nìkolika

blesky sestøeluje slizkou koèku sedící mu na

rameni, naèež vybírá klesání tìsnì nad zemí a

pøízemním letem mizí z dosahu rozzuøeného

èarodìje. Ten mìl právì v úmyslu ztrestat drzého

opeøence, když se mu do nohy zabodá šíp. To Tar,

nemohouce se zapojit do boje, popadl alespoò

volnou kuš a snažil se být užiteèný. Èarodìj však

nemá náladu na žerty a nìkolika blesky doslova

sestøeluje krolla z hradeb. Pøi tom se však

neopatrnì pøibližuje, a tak Astorius, jenž se
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doposud skrýval za ochozem, obdarovává èarodìje

svými blesky, naèež se zase skrèuje za ochoz.

Barbar se však už o nìj nestaèil zajímat. Z nièeho

nic ztuhl a zøítil se z konì, pøièemž si pøerazil vaz.

Další šikovné kouzlo.

     Lynhaard má v tu chvíli docela jiné starosti.

Napadá ho totiž jeden z velitelù, ale liscannorský

starosta využívá své velké zkušenosti, odráží nápor

a s pomocí spolubojovníkù barbara poráží. V tu

chvíli je už bojištì ovládnuto dobrodruhy, kteøí

dobíjejí poslední zuøivé, ale zároveò zoufalé

barbary. Je dobojováno a druzi poèítají své mrtvé.

Kromì gwendarronských hrdinù, Barzubaje a Tara,

padlo tøináct èeledínù. Ostatní bojovníci, vyjma

kouzelníkù, jsou ve vìtší èi menší míøe posekáni,

ale nikdo nevyžaduje zvláštní péèi. Nebyli by to

však nurnští, kdyby se hned po spoètení ztrát

nezaèli zajímat o pláštì barbarù, které si obì

skupiny dìlí napùl.

     "Já sem slyšel", vypráví Astorius druhùm veèer

u ohnì, "Že v každý svatyni je poklad pod oltáøem.

Tam v tìch skalách sme se moc nerozhlíželi, ale já

bych se tam vrátil a poøádnì to prohledal". "Nemìli

bysme se raèi podivat po barbarech?", pøemýšlí

vùdce. "Barbarù sme tady zabili dost, já bych se

tam podíval", souhlasí Krochta se svým

kouzelnickým kolegou. Všichni nakonec souhlasí,

nebo� zøejmì zapomnìli, že zlato již našli za

oltáøem. Nicménì druhý den ráno vyrazili opìt na

sever.

     Tentokrát družina bez problémù projíždí skalami

a vstupuje do svatynì. Družiníci nìkolikrát

prohledávají celou místnost, až usuzují, že pod

oltáøem ani nikde jinde žádné tajné dveøe skrývající

poklad nejsou. "Blbej nápad", prohlašuje nakonec

Lynhaard, "Na to ty pøijít sám, chytráku", posmívá

se dále kouzelníkovi. Krochta se mezitím radìji

snaží pøijít na úèel oltáøù. Rozsvìcuje svíce na

velkém a zjiš�uje, že jejich svìtlo dopadá pøevážnì

na oltáø, který pak vypadá, jakoby hoøel. Pak

pøistupuje k menšímu otáøi, jemì se øeže do dlanì

a skouší na nìj støíknout nìkolik kapek krve. Velice

se diví, když se krev jakoby vpila do hladkého

kamene a svíèky na velkém oltáøi na chvíli zazáøili.

Zkouší krev ukápnout i na velký oltáø, ale tam se

nic nedìje. "Co kdybychom pøinesli nìjakou obì�",

navrhl Dergan, který Krochtu pozoroval. "Na mòa

nekoukej", odmítavì se tváøí Lynhaard. "Já jenom

esli souhlasíš?" "Nu, proè ne, co", drbe se kroll a

pøedstírá, že pøemýšlí, "Ale, co potvora dajaká

vylézt, co?" "Ale neboj", uklidòuje ho Dergan,

"Jenom tu obìtujeme nìjaký zvíøe a uvidíme co to

udìlá".

     Po té dobrodruzi míøí do lesa, aby se pokusili

nìco ulovit. Na lov se vydává Dergan s Astoriem,

ale i Krochta vysílá svého havrana, aby se pokusil

nìco složit. Dergan a Astorius se pomalu a tiše

plíží lesem, až se jim podaøí objevit èíhající lišku.

"Musíme jí dostat živou", šeptá Astorius, "Až ti

øeknu tak jí chytíš". Po té se mocnì soustøedí a

šeptá èarodìjná slùvka. Liška je vzápìtí stižena

tìžkým psychickým šokem a ani se nebrání, když

ji Dergan strká do pytle. Krochtùv havran mezitím

nalézá osamìlou srnu a skládá ji nìkolika blesky.

     "Kouknìte co mám", ukazuje Krochta havranùv

úlovek ostatním. "Hm, jenže my potøebujeme živý

zvíøe", odpovídá Dergan, "K obìtem se vìtšinou

nepoužívali mrtví tvorové, nebo jo?", obrací se na

Astoria. "Ale co? Aspoò ho sníme", pøechází

otázku kouzelník.

     Naplnìni dobrou srnèí peèení, vrací se nurnští

do svatynì k lišèí obìti. Krochta zapaluje svíèky,

naèež Lynhaard páøe malou šelmu meèem. Svíce

planou jasným plamenem a osvìtlují oltáø, jakoby

stál na slunci. Nic se však nedìje. "Esli se tam

nemá nejdøív strèit nìjaký tìlo", pøemýšlí Krochta.

"No, momžná, že na tom voživovali ty nemrtvý,

bylo jich tu spoustu", pøidává se Dergan. S tím se

družiníci spokojují a definitivnì opouštìjí chrám.

     Nutno podotknout, že družinu tvoøí nepøíliš

ostøílení dobrodruzi, co se týèe navrácení života

svým spolubojovníkùm. Nikdo z nich

nepamatoval èasy, kdy byli mrtví druzi pokládáni

na nejrùznìjší oltáøe èi naléváni kdejakým

utrejchem, po èemž jim obvykle narostly oslí uši,

praseèí rypáky nebo nìco podobného, ale v

nejednom pøípadì skuteènì ožili. Tady družina

propásla jednu z øídkých pøíležitostí, i když je

pravdou, že v temném chrámu jako tento, by to

bylo pravdìpodobnì spojeno s jistým nebezpeèím.

     "Mìli bychom se vrátit pro nìjaký posily", dí

veèer Dergan, "Ve ètyrech bych se na barbary

nevydával". "Máš pravdu", souhlasí Krochta,

"Zajedem do Crumu. Tøeba se tam nìkdo najde".

Jak se domluvili, tak uèinili a pøíští veèer už

strávila družina v bezpeèí opevnìné vsi.
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     V Crumu nurnští navštìvují místní hostinec a

kromì nìkolika skupin dobrodruhù tam vidí ještì

dva osamocené kudùky, ke kterým míøí víjmeènì

viditelný Astorius, maje v úmyslu zlákat je k

dobrodružství. "Nechcete se k nám pøidat?", hlaholí

elf. Jeden z kudùkù si kouzelníka chvíli mìøí

pohledem. "Dobrý den", dí nakonec. "Ehm, dobrý,

dobrý", brebtá zaražený elf, "Nechcete se nám

pøidat?". "Zálist Chvìt", pøedstavuje se kudùk po

chvíli trapného ticha. "Mno, já sem teda òákej

Astorius, teda", mumlá elf nezvyklý pøíliš slušnému

chování. "Dobrý den, já jsem Dergan", zapojuje se

do rozhovoru vùdce, který všechno slyšel a byl tak

dostateènì varován, "Nechtìli byste se vydat s námi

za dobrodružstvím?" "Inu, proè ne", odpovídá

kudùk, "Sami jsme chtìli nìco zajímavého prožít".

"Fajn", pookøál Astorius, "A vodkaï vlastnì

pocházíš?" "My si tykáme?", obrcí se na nìj Chvìt,

naèež elf zèervenává a do hovoru se dále

nezapojuje. Tak se Nurnská družina rozrostla o dva

kudùky Zálista Chvìta a Krostu.

     Družiníci se rozhodli, že tentokrát se podívají až

na východ Valdenu, kde zaèínají neprostupné

hvozdy. Projíždí tedy severnì kolem Ronku a

Hulgu a pak podél hvozdu k jihu. Celou dobu

nenaráží na žádnou známku barbaøí populace, až v

blízkosti Tunu objevuje havran menší tábor,

složený z nìkolika stanù a stáda dobytka. Havran

hlásí dvacítku vojákù a zhruba stejný poèet pastýøù.

Dobrodruzi ustupují od možnosti zaútoèit pøímo, a

radìji dávají pøednost vylákání vojákù z vesnice.

Na pøepad si vybírají malé útulné údolíèko s

nìkolika køovinami.

     "Tak tady rozdìláme oheò", rozkazuje Dergan,

"Udìláme poøádnej kouø, aby je to pøilákalo, a když

zaútoèej, tak je rozprášíme". "A co když jich bude

moc?", ptá se opatrný Astorius, který je jako

obvykle neviditelný. "Havran bude hlídat a když

jich bude moc, tak nás varuje. Já s Lynhaardem

budem ve pøedu, kouzelníci za náma a vy se kryjte

vzadu", obrací se ke dvìma kudùkùm, "Ty, Záliste,

máš vùbec nìjakou zbraò?", napadá náhle

náèelníka. "Ne, proè?", diví se kudùk. "Ty vážnì

nemít zbraò?, nevìøí Lynhaard svým uším, "Von

nemít zbraò", konstatuje nakonec. "Hele, já ti

puèim jednu dýku, na", podává kudùkovi zbraò

Dergan, "Tak dík, no", krèí rameny Chvìt a strká si

ji do torny. "Tak to né, poèkej", brání mu vùdce,

"To mi jí raèi vra�, v batohu ti nebude nic platná".

"A naco je mi vùbec dýka?", diví se kudùk. "Víš",

praví shovívavì Krochta, "Tady øádìj nájezdníci,

vypalujou vesnice a zabíjej obyvatele". "Aha, tak

to my dej tu zbraò. To je musíme pobít", dychtivì

se sápe po dýce, a tak mu Dergan pøidává ještì

jednu. Pak druzi zapalují oheò a èekají co se bude

dít.

     Asi po hodinì havran ohlásil skupinu šesti

barbarù. Ti se zakrátko objevují a hned jak spatøují

družinu, vyrážejí do útoku. Proti pøipraveným

dobrodruhùm však nemají šanci. Dva se øítí mrtvi

k zemi po zásahu kouzelníkù, Krochty a Astoria,

tøetí padá z konì zasažen dvìma šípy Krostovy

kuše, dalšího zasahuje Chvìt dýkou do krku a

poslední dva si berou na starost váleèníci

Lynhaard a Dergan. Brzo je po krátkém boji a

družiníci se vydávají pøenocovat na kraj hvozdu.

     Ráno se družina vydává opatrnì nazpìt,

ponìvadž tuší, že zmizení šesti barbarù nezùstalo

bez odezvy. Nakonec se skuteènì støetávají se

skupinou barbarù, kteøí jedou po jejich vèerejší

stopì, rozvinuti do rojnice. Naštìstí jsou

dobrodruzi vèas varováni havranem a mejí tedy

dost èasu pøipravit si výhodné podmínky pro

následující boj. Objíždìjí proto barbary a napadají

je z boku, nebo� doufají, že je budou moci

likvidovat postupnì a nedojde ke støetnutí se

všemi najednou. To se vcelku daøí, protože barbaøi

jsou pøíliš laèni boje, než aby jim zbyl èas na

sjednocení se ve vìtší skupinu, která by byla

schopna zasadit nurnským hrdinùm vážnìjší ránu.

Dobrodruzi jsou pøesto znaènì vyèerpáni, proto

odkládají návštìvu barbarského tábora na zítøek a

jdou se zatím øádnì prospat.

     Barbaøi však nehodlají èekat, až se nurnští

vyspí. Když se váleèníci nevrací, balí pastýøi tábor

a vydávají se na západ, ke svým hlavním silám.

Na jejich popud vyráží ještì v noci trestná

výprava, èítající dvacítku jezdcù.

     Druhý den se dobrodruzi vydávají navštívit

barbarský tábor, avšak nalézají jen pošlapanou

trávu. Dergan tedy naprosto nesmyslnì naøizuje jet

po cestì do Mardu, tedy prakticky vstøíc

nepøátelùm. Kolem poledního se obì skupiny

spatøili, respektive, nejdøíve se spatøili dva havrani

a ti pak informovali své pány. Družna se okamžitì

obrací a dává se na útìk, ale po chvíli je jasné, že
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barbarští konì jsou podstatnì lepší, nehledì na to,

že Astoriùv poník ze sebe vydá pøi trysku rychlost

Lynhaarda, vlekoucího se nad ránem od Hrocha.

     Družiníci tedy nechávají marného útìku a staví

se do obraného postavení, zatímco nad nimi krouží

èerný havran. "Havrane, le� a sejmi ho", naøizuje

Krochta svému opeøenci, tem bojovnì kráká a

vzlétá do boje. Rychle nabírá výšku, až se dostává

na úroveò svého nepøítele. Oba havrani zaèínají

létat v kruzích kolem sebe, snažíc se dostat do

výhodného palebného postavení. Nakonec se

Krochtùv havran odhodlává k riskantnímu

manévru. Znenadání provádí efektní loping, èímž

se dostává na ocas svého soupeøe a než ten staèí

zareagovat, sestøeluje ho žlutým bleskem.

     "Výbornì", chválí svého miláèka Krochta, ale

pak už se vìnuje pøibližující se skupinì. Barbaøi se

rozvíjejí do rojnice a tryskem se pøibližují k

družinì. Vzápìtí se s tøeskem setkávají s Derganem

a Lynhaardem, kteøí tvoøí èelo nurnských. Oba

šermíøi srážejí své protivníky z koní, zatímco

Astorius kouzlí, Krosta støílí a Chvìt vrhá dýku.

Krochta zatím ztuhnul v sedle, nebo� byl právì

vytván na mentální souboj. Barbarský mág však

zøejmì špatnì odhadl své možnosti, nebo� po

chvíli, se znaènì proèištìnou hlavou souboj vzdává.

Mezitím naplno probíhá boj. Barbaøi už obklíèili

skupinu a útoèí na koho se dá. Chvìt se pøed

nepøátelskými meèi radìji ztratil pomocí svého

lektvaru, zatímco Krosta byl nemilosrdnì sražen z

konì. Kudùk se však rychle zvedá, uniká zpod

kopyt plašících se koní a pak opìt pozvedá kuš a

zasazuje nepøátelùm další smrtící rány. Nìkolik

barbarù se snaží zaútoèit i na soustøedícího se

Krochtu, ale ten si naštìstí pøed bojem staèil

vyèarovat obrazy a tak nebyl dosud zasažen.

Rovnìž Astorius mate své nepøátele kouzlem dudu

a pøípadné útoèníky sráží k zemi blesky.

     Mezi proøídlými barbary se zapojují do boje i

jejich velitelé, útoèící na dva gwendarronské

šermíøe. Ti se však bijí jako lvi a zvláštì Dergan

podporován kouzly Astorivy prskající koèky si

vede výbornì. Brzo zùstavají jen tøi barbarští

velitelé a jejich kouzelník a proti nim Dergan s

Lynhaardem a Krochta podporováni støelcem

Krostou, nobo� zcela vyèerpaný Astorius po té, co

zlikvydoval posledního dotírajícího vojáka, radìji

zvolil ústup. Témìø všichni bojující jsou již na zemi

a jen barbarský velitel v èerném plášti se nad nimi

tyèí na svém mohutném oøi a zatlaèuje bránícího

se Lynhaarda. Brzo je však i on sražen z konì,

když Krochta, po té co se zorientoval po vítìzství

v mentálním souboji, vyslal svazek bleskù. Dergan

mezitím sklátil jednoho z barbarù a pustil se do

druhého. Havran se zatím snáší z oblohy a svým

ostrým zobákem klove barbarského mága do týla.

Ten mu na to zasazuje tvrdou ránu holí, až je pták

odhozen na pìt sáhù daleko, ale vybírá pád a

odlétá radìji pryè.

     Lynhaard se vrhl na na zem padnuvšího barbara

a zasadil mu smrtící ránu. Zatím Krochta dobíhá k

mágovi a chvíli s ním bojuje holí, až mu nakonec

zasazuje smrtící ránu do ohrysku. Nakonec i

Dergan vyøizuje svého soupeøe a tak je

dobojováno. Druzi si spìšnì dávají provizorní

obvazy na své rány, naèež pokraèují maximálním

tempem k lesu.

     "Tak, já myslim, že už sme udìlali dost, co

øikáte?", obrací se Dergan ke svým druhùm

naveèer, když družina odpoèívá ve stínu hvozdu.

"No jo", souhlasí Krochta, "Máme už víc než

osmdesát pláš�ù, docela sme si nahrabali". "Tak,

tak", pøidává se Lynhaard, "Zbyteèno dál rubat.

Boje tìžké a více tìžké a zlata už dost".

Dobrodruzi se nakonec shodují na tom, že nastal

èas skonèit s bojem a vydat se k domovu. Ráno

tedy nabírají smìr na Crum. Pravda, ne nejkratší

cestou, která vede pøez nebezpeèná území, ale

oklikou okolo známého statku.

     Ke statku dobrodruzi dorážejí druhého dne

naveèer, ovšem dovnitø se dostat nemohou. Brání

jim v tom asi stovka barbarù, kteøí obklíèili statek.

Z jejich postavení se však dá usuzovat, že zaútoèí

až ráno, proto jdou dobrodruzi radìji spát.

     Hned po ránu posílá Krochta svého havrana

hlídkovat, zatímco ostatní se skrývají za

pahorkem. Krátce po svítání se barbarská vojska

dávají do pohybu. "Hele, je jich moc. Raèi se do

toho nebudem míchat a poèkáme, jak to dopadne",

odvážnì navrhuje Krochta. Všichni souhlasí a tak

družiníci, pøestože se už docela zotavili z

pøedchozích zranìní, zùstavájí za kopcem a

vyèkávají výsledku bitvy. Nakonec, když je jasné,

že i tento útok bude zkušenými statkáøi odvrácen,

vyjíždìjí dobrodruzi ze svého úkrytu a dobíjejí

nìkolik zranìných barbarù, aby se neøeklo.
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"Škoda, že ste to nestihly døív", volá na druhy

chodec Dengher a prohlíží vyvrácenou bránu, "Mìli

bysme menší ztráty". Nurnští se radìji louèí a

pospíchají do Crumu.

     "Tiše", promlouvá znenáhla Lynhaard, když se

na dohled objevuje Crumská palisáda, a napíná uši,

"Lynhaard nìco slyšet". "To zní jako zpìv

bojových písní", pøemýšlí Dergan. "No, já už

dlouho bydlim U hrocha a ten zvuk mi spíš

pøipomíná tady Lynhaarda, jak zpívá s Krullem

pùlnoèní duet", oponuje mu Krochta. Když

dobrodruzi pøijíždìjí do opevnìné vesnice, vidí

všude zkázu, kterou ovšem nezpùsobili barbaøi, ale

nìco docela jiného. U otevøené brány se válí voják

se džbánem v ruce a cosi chroptí. Další ožralové na

sebe nenechají dlouho èekat a jejich poèet se

zvyšuje úmìrnì tomu, jak se druzi blíží k hospodì.

Uvnitø, respektive na honjišti za hospodou, nebo�

ve výèepu není slyšet vlastního slova, se druzi

dozvídají, že pøitáhl oddíl padesáti trpaslíkù z

Angwarru a ti poblíž Srumu rozdrtili asi tøísetèlené

barbaøí vojsko, v nìmž navíc bylo nìkolik vyšších

velitelù. Tím zøejmì znièili znaènou bojovou sílu

barbarù, nebo� ti se po bitvì podstatnì stáhli k

východu a jejich hlídky už rovnìž nejsou tak èasté

a poèetné. Dobrodruzi se radostnì pøidávají ke

všeobecné oslavì, ale ani tyto zprávy nemohou nic

zmìnit na jejich rozhodnutí odtáhnout z boje a

vrátit se do Liscannoru.

     Ve Velvenu si družina vyzvedává odmìnu

vypsanou za pláštì a pak míøí na jih, do

Gwendarronu. Cesta probìhla bez zvláštních pøíhod

a po tøech týdnech putování se pøed dobrodruhy

objevují známé støechy liscannorské osady.

     "Hola, sme doma", volá Lynhaard, "Rychle k

Wennoøi". Kroll kvapnì míøí k domu, když tu ho

zaráží hlasitý dìtský pláè. "Zdar, otèe", pøichází ke

starostovi Páin a poplácívá ho po zádech, na

ramena totiž nedosáhne. "Co je to?", sklání se k

trpaslíkovi kroll, "Kluk nebo chudinka". "No, po

pravdì øeèeno to je holka", odpovídá Páin, "Ale tak

zlý to zase nejni". Lynhaard dále neváhá, sbírá

veškerou odvahu a jde se podívat na plod své lásky.

Doma nachází Wennoru, kterak chová jakýsi balík,

z nìhož èouhají jen dvì velké uši. Kroll pøichází

blíž a láskyplnì si prohlíží podivný oblièejík

koukající z peøinek. Není pochyb, že tohle dítì je

skuteènì jeho.

     Veèer v hospodì všichni vyprávìjí své znaènì

pøibarvené pøíbìhy z cest, jen Lynhaard je

nezvykle zamlklý. Pøemýšlí totiž, jestli má cenu

pokoušet osud a zkusit ještì jedno dítì. Pak ho ale

napadá, jak mu alkohol v krvi houstne, že jeho

dcera je svým zpùsobem krásná, i když nezná

nikoho, kdo by s ním souhlasil.

* Píseò drakobijcù *

Getd z Ruindoru

Ledový drak

staèí nám na nìj síly?

Pøetìžký boj

Nesmíme ztrácet víry

Jak zahrát,

Abychom hlavu mìli

A pøitom

Nic dìlat nemuseli

Vystøelit?

Na to má tlustou kùži

Rozlobí se

A budou padat muži

Snad blesky

To není špatný nápad

Krochta jde

Teï potøeba je chvátat

Bestie øve

Však Krochta daleko je

Jak havran

Rychle odletìl z boje

Už jen pár

Takových ran ho zklátí

Kdo pùjde

Dokonèit toto klání?

Ètyøi tam jdou

Jdou zabít draèí stvùru

Ètyøi to jsou

Sráží zbabìlost z trùnu

Ètyøi se vrhají

Vztøíc tlamì draèí

A všichni bojují
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Co jim jen síly staèí

Páin se rve

Jak trpaslíci umí

Lynhaard buší

Až jeho rány duní

Dergan píchá

Z drakových ran krev prýští

Jenom Daren

Nemá už další pøíští

Barbar mladý

Odvážnì èelil stvùøe

Mnoho lidí

Zemøelo už i hùøe

Kdo mùže øíct

Že jak hrdina padl

Neustoupil

Nezùstal nìkde vzadu

Lynhaard

Už ztratil spoustu krve

Není kroll

Tak èerstvý jako prve

Ni Dergan

Již nemá tolik síly

Aby mohl

Sekat draky na díly

Tak Páin

Zasadil další ránu

Samoten

Èelil obludy spárùm

Draka bil

Krev prolili tam oba

Stáhl se, však

Odpoèat pøijde znova

Ráno se

Tøi hrdinové našli

Páin, Krochta

Spolu s Derganem tam šli

Utkání

Nad které tìžší není

Pro draka

Se konèí pøedstavení

Drakobijci

Se radují z té smrti

Sbírají poklad

Do nejposlednìjší mrti

Øežou hlavu

Jež má zuby jak meèe

Odmìna

Nyní už neuteèe

* A na závìr... *

Z cyklu Slavné výroky družiníkù

"... Jestli je ta moje zmije sameèek nebo

samièka, tak to se nepozná, protože nemá

zuby. Ale jmenuje se Hugo ...", pravil Krull

Tichošlápek a za chvíli umøel

Tuto Lyškánoru pøipravil k vydání Lynhaard z

Rugornu, zvaný Nepodrobitelný, syn Byrthogùv
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