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Nepravidelný liscannorský obèasník pro vnitøní potøebu Nurnské družiny

Jarn 1040                                                                                  Liscannor, Nurnská oblast, západní Gwendarron

* Dodatky k Historii * O Henzzovi a draku * O Karilce a vlkovi *

* O chaloupce z perníku * Žabí pøíbìh* Prùzkumy Nurnské družiny * Hlubina * Novinky liscannorské *

* Na závìr *

* Dodatky k Historii *

Podle vyprávìní pøímých úèastníkù, svìdkù, z

vlastní zkušenosti a podle kronik sepsal Rolld z

Erinu, III. starosta liscannorský

- veškerá místa, vìci, osoby a události jsou psány

pouze ve vztahu k Nurnské družinì

Aelvir

Aelvir byl temný mág, který obýval

zbytky dávného mìsta, které se nalézalo pod zemí

v Gwendarronském království. Tam spøádal své

temné plány až do okamžiku, kdy byl vyrušen

Nurnskými. Ti se tehdy vydali ulovit za odmìnu

medvìda a v jeho doupìti se propadli do

podzemních zøícenin. Štola se za nimi uzavøela a

Nurnští byli nuceni hledat cestu ven jinudy. Na

samém konci plahoèení narazili právì na Aelvira.

V tìžkém boji jej pøemohli, ale tomu se ještì ve

smrtelné køeèi podaøilo zabít stateèného trpaslíka

Linciuse, èlena Nurnské družiny.

Ahura Mazda

Elfka Ahura Mazda byla zakletá zlým

èarodìjem Angrou Mainjou do sochy v Bílém

hradì. Byla to mocná kouzelnice a žena Orlandova,

který byl úhlavním nepøítelem Mainjovým. Byla

osvobozena Nurnskou družinou roku 1014 na jejich

první výpravì za slávou a hrdinskými èiny. Její

další osudy jsou Nurnským neznámé.

Albareth

Vesnice Albareth se nalézá v zemi

Nordwaith tìsnì pod Temným hvozdem. Do této

malé vísky zavítali Nurnští roku 1015, když pátrali

po starci Sutemorovi. Nalezli zde odpoèinek v

hostinci U èerveného býka a také krásnou

barbarku Rosellu. Albareth bylo místo, kde

Nurnští nalezli to, po èem skrytì touží kažký

dobrodruh, klid a pohodu. Poté co Nurnští vesnici

opustili byl Albareth zákeønì vypálen

Sutemorovými pochopy.

Altenbruch

Altenbruch je hlavním mìstem ostrovní

Erkrachtské øíše. Nachází se na Kamenném

ostrovì hned pøi pobøeží. Je to jedno z nejvìtších

mìst, které kdy Nurnští navštívili. Má typický

jižanský ráz, spletité ulièky, spoustu tržiš�,

smlouvající prodavaèe a ohromnou chudinskou

ètvr�. Na severní stranì je mìsto obklopeno

skalami a z jihu jej omývá moøe. Centrem

Altenbruchu je ohromná aréna, kterou nechal

vybudovat nynìjší panovník Ilsen pro své

potìšení. V ní musí váleèní zajatci bojovat o holý

život s krvelaènými šelmami. Takový osud potkal

roku 1019 i Nurnskou družinu. Nurnským se však

podaøil útìk a nìkolik dalších dní prchali po

Altenbruchu pøed Ilsenovými vojáky.

Aran

Aran byl správcem Mallikornského

knížectví, které bylo na pokraji úpadku, jelikož

bylo tvrdì napadáno skøety a obry. Správce Aran

se tehdy v zoufalství obrátil na Nurnské, aby mu

pomohli. Družina tak skuteènì uèinila roku 1016

a pomohla obnovit poøádek v zemi. Krátce poté

byl Aran prohlášen za Mallikornského krále, kde

vládne dodnes.

Argyll
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A r g yl l  j e  h la vn í m  mì s t e m

Mallikornského knížectví. Je to malé mìsto na

bøehu moøe obehnané bytelnou hradbou. Poprvé se

zde Nurnští ocitli roku 1016, kdy byli místním

správcem Aranem požádáni o pomoc. Argyll byl

tehdy mìstem na pokraji rozkladu. Nurnští tehdy

úkol slavnì splnili a Argyll zaèal brzy opìt

vzkvétat. Do Argyllu se družina již ve zcela jiném

složení dostala o mnoho let pozdìji. To již byl

Argyll bohatým mìstem s rozvinutým obchodem.

Pøesto na nìj nemají Nurnští pøíjemné vzpomínky.

Do místního žaláøe byl odvleèen jeden ze èlenù

družiny, Erlanth Linfalas, a byla mu zde useknuta

levá ruka.

Archenil

Nìkolik set mil smìrem na

severovýchod od Gwendarronského království se

nalézá podivná zemì Armiden. Jednu její èást tvoøí

i malièký Archenil. Tak je nazýván úzký pruh

pùdy, na kterém se nalézá Klášter bílých mnichù. V

nìm od dávných èasù vládl podivný Øád o jehož

minulosti kolují dnes již jen legendy. Roku 1018 do

tìchto míst nedobrovolnì zavítali i Nurnští. V té

dobì to s Øádem bílých mnichù vypadalo velmi

špatnì. Nurnským se podaøilo zlomit kletbu, která

visela nad vrchním mnichem. Øád byl opìt

obnoven a v Archenilu i v celém Armidenu se opìt

obnovila moc Øádu bílých mnichù. Bílí mniši sami

sebe oznaèovali jako nositele dobra a pokroku, ale

Nurnská družina se pøesvìdèila spíše o opaku.

Archenilští mniši byli velmi domýšliví, ješitní a

krutí, na druhé stranì je však nutno podotknout, že

i když s nimi mìli Nurnští jen samé trápení,

nakonec od nich odmìnu dostali.

Asker

Asker je hlavním mìstem Kamenného

ostrova, který se nalézá v Erkrachtském souostroví.

Asker se nachází hned u moøe na jižním pobøeží.

Centrem je mohutná kamenná tvrz, která má vlastní

hradby. Mìsto je tvoøeno z valné èásti

samostatnými domy, které obklopují velké zahrady.

Na jihu a východì je mìsto oddìleno od moøe

rozsáhlou palisádovou hradbou. Nachází se zde

ohromná lodìnice, kde se staví mohutné lodì ze

døeva místního lesa. V jižní èásti mìsta je pomník

vìnovaný všem padlým v boji s Erkrachtskou øíší.

Nurnští se v Askeru ocitli roku 1019 a pøinesli

mìstu varování pøed blížícím se útokem.

Následovnì se celá Nurnská družina zúèastnila

památné bitvy o Asker, ve které se podaøilo

odrazit nápor Ilsenova vojska. Nurnští v Askeru

pobyli ještì pùl roku a nìkteøí se zde

zdokonalovali ve svém povolání. Sarim

Gorùdyjský zde dokonce nalezl budoucí

manželku, krásnou Rion.

Ballygar

Tento mág se pøipletl do cesty Nurnské

družiny roku 1016. Ballygar tehdy usiloval o

nadvládu na zemí Mallikorn. Za tímto úèelem se

zmocnil Plamenné nádoby a sám se ukryl v

Severních horách v hlubokém skalním komplexu.

Jeho slabinou byl to, že jeho život byl ukryt v

køištálové kouli. Bylo to zpùsobeno jeho velmi

vysokým vìkem, který mnohonásobnì

pøekraèoval délku života normálního jedince.

Nurnským se podaøilo køiš�álové koule zmocnit a

s její pomocí Ballygara zlikvidovat.

Bastet

Roku 1015 nalezl Densir Ardasanský v

ruinách Rugornu malou èernou sošku vlka. V

podivné pøedtuše s ní hodil o zem a získal tak

vìrného pøítele, vlka Basteta. Neprovázel však

svého pána dlouho. V jedné z temných chodeb byl

roztrhán ghúlem.

Bergell

Když roku 386 sjednotil Erech všechny

národy a rasy pod Erkrachtskou øíši kazál

zbudovat i hlavní mìsto. Nazval jej Bergell a z

nìho i vládl Erkrachtu. Ve své dobì patøil Bergell

k nejvìtším a nejvýstavnìjším známým mìstùm.

Roku 823 však Erkracht a i jeho hlavní mìsto

Bergell postihlo neštìstí. Mohutná erupce

zpùsobila, že vìtší èást pevniny zalilo moøe.

Samotný Bergell byl zcela znièen lávou a zmizel

do hlubin v místì, kde pozdìji vznikl Osamocený

ostrov. Na ten se roku 1019 vydali Nurnští, kteøí

po Bergellu, èi spíše po jeho bohatství, pátrali.

Podaøilo se jim proniknout až do hlubin a pøes

Jezero náøkù proniknout zkrze ztuhlou lávu do

místa, kde kdysi stála místní svatynì. Èást jejího

bohatství si Nurnští skuteènì odnesli. Nikdo však

dodnes neví, kdo na místì vstupu do jeskynì, která

vedla do Bergellu vybudoval magickou bránu a

umístil zde jako strážce jízdní kostlivce.
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Bílý hrad

Nazývat tuto stavbu hradem je ponìkud

pøehnané. Spíše je nutné podotknout, že se jedná a

starou zøíceninu. Nalézá se jižnì od hlavního mìsta

Nurnu. Významný je pøedevším tím, že se stal

prvním cílem Nurnské družiny. Roku 1014 se do

nìj vypravili zakladatelé Nurnské družiny a získali

zde své první bojové zkušenosti. Zøíceninu tehdy

obýval jakýsi Angra Mainju, zlý èarodìj, kterého

však Nurnští za pomoci elfky Ahury Mazdy

pøemohli. Naneštìstí zde došlo i k prvnímu z

mnoha úmrtí v øadách Murnských. To alchymista

Densir Ardasanský zde provedl svoji první vraždu.

Jeho obìtí se stal dùvìøivý kouzelník Aragon.

Nurnští poté Bílý hrad vyplenili a již se do nìj

nikdy nevrátili.

Blativcùm les

Mezi mìstem Naglin a køižovatkou cest

do Gorganu a Nurnu se nalézá hustý les. V nìm se

usadila rodina hobitù Blativcových a podle té se mu

zaèalo i pøezdívat Blativcùv les. Je to místo

opøedené mnoha povìstmi a obývané podivnými

bytostmi. Doložen je zejména výskyt upírù, lesních

víl a vlkodlakù. Øádný pocestný se Blativcovu lesu

radìji vyhne, i když od roku 1022, kdy sem bouøe

zavála Nurnskou družinu, je v tìchto místech o

poznání bezpeènìji.

Bred

Roku 1019 byli Nurnští uvrženi do

žaláøní kobky ve mìstì Altenbruch. Z žaláøe byli

postupnì vyvádìni do arény, kde museli bojovat o

holý život. Ve vedlejší cele byl ze stejného dùvodu

držen i chodec Bred. Nurnským se podaøilo navázat

s ním spojení, pomocí vypadlého kamene ve zdi.

Bred druhùm zdìlil, kde se nalézá tajný vchod do

žaláøe, ale na cestu se s nimi již nevydal. Pouze

prozradil, že patøí k tajnému bratrstvu, které má za

cíl svrhnout ukrutného krále Ilsena a prozradil, kde

by mohli Nurnští nalézt pomoc. Následujícího dne

byl chodec Bred odvleèen do arény, ze které se již

nevrátil.

Brethil

Brethil byl temný èarodìj, který se

usídlil v Èerných kopcích. Zde žil v nevlídném

podzemí a škodil okolnímu svìtu. Do Èerných

vrchù se vydala roku 1016 i Nurnská družina pátrat

po tajemné dívce u obrazu. Je možné, že zakletí

této dívky mìl na svìdomí právì Brethil. To však

není do dnešních èasù známé, nebo� výprava

Nurnských tehdy ztroskotala. Jisté však je, že pøi

nové výpravì družina roku 1017 Brethila dostihla

a Halk a Huron jej zabili.

Brethilova hùl

Roku 1017 zlikvidovali Nurnští

temného èarodìje Brethila. V jeho majetku byla i

dlouhá a pøedevším kouzelná hùl. První jí používal

Halk z Erinu, kterému se podaøilo i zlomit její

prokletí. Zlikvidoval s ní i tlupu zombií, ale pak

radìji zaèal nosit meè Kostimlat. Hùl se dostala do

dražby a od té doby se stala majetkem

Gorùdyjských. Až do své smrti ji nosil druid

Sauron a poté jeho bratr Sarim. Tomu se

Brethilova hùl stala osobní zbraní a bez ní nikam

nešel. Z kùže si na ni ušil obal, kterému øíkal

fusak. Brethilova hùl ve fusaku se spoleènì s

kouøovým pláštìm, sandály a pleší stala

neoddìlitelnou souèástí druidovy svérázné

postavy. Sloužila Sarimovi vìrnì v boji i jako

opora na dlouhých cestách. Brethilova hùl je

jednou z nejstarších zbraní v Nurnské družinì a

druid Sarim jí používá i v dnešních èasech.

Brunobar

Brunobar Blativec byl zakladatelem

hostince U mrtvé nadìje. Spoleènì se svými syny

Karborundem a Hamrusem, po smrti své ženy,

postavil vlastníma rukama hostinec v lese na tehdy

velmi živé cestì do Naglinu. Vychovával své syny

a vedl hostinec k plné spokojenosti zákazníkù. Na

stará kolena se však zøejmì neš�astnì zamiloval

do lesní víly. Tato láska mu nepøinesla nic

dobrého a Brunobar se nakonec obìsil na dubu v

lese, který se od tìch èasù nazývá Blativcùv a

hostinec dostal jméno U mrtvé nadìje.

Ceres

Rybáø jménem Ceres byl staøec, který

až do roku 1016 pokojnì lovil ryby na bøehu moøe

v Mallikornu. Jeho majetkem byla jen døevìná

chatrè a pár roztrhaných sítí. Osudné se pro nìj

stalo setkání s Nurnskými. Ti od nìj požadovali

pøevoz na nedaleký ostrov, kde pátrali po

Plamenné nádobì. Rybáø jim vyhovìl a všechny je

bezpeènì pøevezl. Poté na bøehu èekal na vrátivší

se dobrodruhy. Naneštìstí si uvìdomil, že Nurnští

se bez jeho èlunu nedostanou nazpìt a zaèal je pøi
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návratu vydírat. Nurnští odmítli zaplatit a rybáø se

pokusil odplout. Byl však dostižen zlodìjem

Thadeášem z Tiklu a zezadu probodnut ostrou

dýkou.

Èerné vrchy

Èerné vrchy se nalézají v jižní èásti

Gwendarronského království. V minulosti v nich

byly proslulé doly na støíbro. Když však zásoby

støíbra byly vytìženy, odstìhovalo se veškeré

obyvatelstvo za jiným výdìlkem a doly zùstaly

opuštìny a Èerné vrchy získaly nedobrou povìst.

Nurnští se do nich vypravili roku 1016 v dobì,

když pátrali po tajemné dívce z obrazu. Úkol tehdy

však nesplnili a tak se do nich o nìkolik mìsícù

vydali opìt. Tentokrát skuteènì došli až na samý

konec dolù a zabili zde èarodìje Brethila. Téhož

roku zde také družina pátrala po uneseném elfèeti,

které jak se pozdìji ukázalo, nebylo vùbec unesené

a všechno to byla jen léèka. Èerné vrchy jsou i

nadále místem, kterému se radìji každý vyhne.

Dívka z obrazu

Roku 1016 pøišel za Nurnskou družinou

podivný poutník a požádal ji o vysvobození dívky,

která je údajnì zakletá do obrazu, kdesi v

èernovršských horách. Nurnští se tedy pod

pøíslibem odmìny vydali do opuštìných dolù.

Výprava však byla nad síly Nurnských a ti se vrátili

bez úspìchu do Nurnu. Dívka z obrazu je tak

dodnes opøedena tajemstvím.

Drago

Drago byl prvním psem, kterého vlastnil

hranièáø a pozdìji druid Sauron urostlý. Ten na nìj

byl velmi pyšný a peèlivì se o nìj staral. V roce

1015, kdy byla družina unesena orky, však byl

Drago tìmito prohnanými bojovíky zabit. Sauron

nesl jeho ztrátu velmi tìžce.

Erech

Èlovìk Erech se v dávných èasech

zasloužil o vznik mocné øíše Erkrachtské. Roku 386

za pomoci tvora, kterého nìkteøí uèenci oznaèují

jako Zlatého draka, sjednotil všechny kmeny a

národy žijící na Erkrechtské pevninì. Vytvoøil

nejmocnìjší øíši v dalekém okolí, jejíž moc trvala

až do roku 823, kdy byla valná èást Erkrachtu

znièena zemìtøesením a zatopena oceánem. Erech

sál žil do roku 432 a založil rod Erechù, který vládl

až do výše zmínìného zemìtøesení. 

Erkracht

Asi 600 mil od Gwendarronu na jih se

rozprostírá ostrovní øíše Erkracht. Její poèátky jsou

datovány do roku 386. Tehdy prý muž zvaný

Erech s pomocí tvora, kteréhonìkteøí oznaèují jako

Zlatého draka, sjednotil všchny tehdejší národy a

rasy, jež tehdy obývaly jednolitou pevninu. Erech

založil dynastii Erechovcù, která vládla až do roku

823. Tehdy však došlo k mohutné erupci, která

mìla za následek propadnutí se vìtšiny pevniny do

oceánu. Vzniklo nìkolik vìtších èi menších

ostrovù. Pøeživší obyvatelé vytvoøili nìkolik

nezávislých státeèkù. Rozdrobení kdysi mocné

øíše trvalo až do roku 892, kdy se objevila postava

Ildruna Velikého. Ten za pomoci neèistých sil

sjednotil témìø všechny jižní ostrovy. Nejvìtší z

Erkrachtských ostrovù byl však zatím osídlen

drsným národem váleèníkù pocházejících z

dalekého severu. Jednalo se o Kamenný ostrov a

ten Ildrun Veliký nikdy nedobyl. Roku 930 Ildrun

za podivných okolností umírá. Údajnì ho otrávil

vlastní syn Ilsen, který se po svém otci ujímá

moci. Žení se s èarodìjkou Hundrou a za pomoci

temného èarodìje Hortena z Krrelu sjednocuje

všechny zbývající ostrovy pod korouhev s

netopýrem, která je znakem Erkrachtu. Násilnému

sjednocení oddolal jediný Kamenný ostrov, jež se

stále úspìšnì brání. Ilsen vládne až do dnešních

èasù z hlavního mìsta Altenbruchu a zpùsob jeho

panování je velmi tvrdý a krutý. Ilsen si stále i pøes

velmi pokroèilý vìk stále zachovává mladistvou

svìžes�, v èemž má prsty pravdìpodobnì jeho

žena Hundra, jež rovnìž nestárne. Roku 1026 Ilsen

rozpoutává válku se svým východním sousedem,

Wallimorským královstvím. Nurnští se do

Erkrachtu dostali násilím v roce 1019 a po nìkolik

dlouhých mìsícù zde prchali pøed Ilsenovým

poboèníkem, Hortenem. V Erkrachtu padlo

nìkolik druhù z Nurnské družiny, i když nutno

podotknout, že èasto vlastním pøièinìním.

Erýnie

Erýnie jsou ohavné bestie, které žijí na

malém ostrùvku, poblíž Rybího ostrova v øíši

Erkracht. Zjevem pøipomínají èerné bezsrsté lvy.

Mají køídla, která jim umožòují dakeké skoky.

Nejstrašnìjší jsou však jejich paøáty a krvelaèná

morda. Mají èásteènì vyvinutou inteligenci a
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jejich zkrocení vyžaduje ohromný um a zkušenosti.

Jejich chovem proslula pøedevším manželka krále

Ilsena, èarodìjka Hundra. Ta jako jediná vlastní

nìkolik exempláøù. Nurnská družina se s nìkolika

Erýniemi setkala bìhem své pouti po Erkrachtu v

roce 1019.

V boji s nimi proslul pøedevším Jacob chrabrý, ale

jinak se jim Nurnská družina radìji vyhýbala.

Glamdring

viz Meè stínù

Gorbag

Na kanibala Gorbaga narazili Nurnští v

Temném hvozdu v zemi Nordwaith. Pøi krátké bitce

se jej podaøilo zmámit hranièáøi Sauronovi a ten se

tak pod vlivem kouzla stal jeho pøítelem. K

Sauronovì nelibosti toto pøátelství však nevydrželo

dlouho, nebo� Gorbagovovi soukmenovci to

považovali za zradu a Gorbaga v jedné z

nestøežených chvil zabili.

Hamrus

Hamrus Blativec, který v mládí pøišel

neš�astnou náhodou o oko byl pomocníkem v

kuchyni hostince svého bratra Karborunda. Byl to

on, kdo se pokusil roku 1022 okrást trpaslíka Farina

a elfa Athease ve spánku v jejich pokoji. Pøestože

byl jimi chycen, byl mu darován život. Vdìèný

Hamrus varoval Nurnské pøed nástrahami

Blativcova hostince. Smrt mu pøinesl hned další

den jeho vlastní synovec, upírek Norik. Ten jej

doslova rozsápal

na kusy.

Harem-bah

Divoška neznámého jména žila pokojnì

ve své vesnici na Ostrovì hoøkých slz. Její

spokojený život skonèil roku 1024, kdy na ostrovì

pøistála Nurnská družina na své cestì za bájným

pokladem. Nurnská družina byla tehdy rozlícena

ztrátou valné èásti pokladu. Pøišla do vesnice a

vyprovokovala krvavou øež. Po zabití váleèníkù se

potøeboval kroll Jacob odreagovat. Chytil proto

jednu divošku za úèelem ukojení svých nízkých

pudù. Dal jí jméno Harem-bah a vlekl jí svázanou

s sebou. Díky její pøítomnosti zahynul hranièáø

Sereg, nebo� Jacob, pøi napadení voru chobotnicí,

jako první zachraòoval právì Harem-bah. Tu si vzal

i zpìt na ostrov Surradon a zcela nesmyslnì ji táhl

na bojovou výpravu. Divoška zahynula v Lese

hrùzy pøi sešlápnutí jedná z mnoha pastí.

Harmana

Hobitka Harmana byla v mládí

vyhlášenou krasavicí. Snad i proto si ji namluvil

Karborund Blativec, èerstvý dìdic hostince U

mrtvé nadìje. Harmana si myslela, že se vdala do

prosperujícího podniku, ale ukázalo se, že tomu

tak není. Karborundovi porodila syna Norika,

kterého však postihlo neštìstí. Její mateøské city

byly natolik silné, že se o Norika dále starala a po

boku Karborunda také zestárla. Roku 1022 se v

hostinci objevili Nurnští. Tìm byl Norik hned

podezøelý, ale jeho matka Harmana mu vymohla

pochybnou svobodu. Tím zavinila, že Norik, který

byl ve skuteènosti upírem, zabil svého strýce

Hamruse a pozdìji také obìtavého kudùka Leona

Katzbalgera. Samotnou Harmanu však zabil

krvelaèný trpaslík Farin, muž bez zábran.

Harrim

Èernocha Harrima se zmocnil Jacob z

Rugornu roku 1016 v pustinì zemì Mallikorn v

dobì, kdy mìla družina již úkol za sebou. Jacob z

nìj uèinil svého otroka a pøivlekl si jej s sebou do

Nurnu. Zde ubožáka nechal svázaného v jakémsi

sklepì a pouze jej krmil. Teprve roku 1018 jej na

pokraji smrti vytáhl a vzal jej na výpravu do

Armidenu. Co od tohoto tupého ubožáka oèekával

není zcela známo. Jisté je jenom to, že jej celou

dobu vlekl na speciálnì upravéném øetìzu a

Harrim mu byl úplnì nanic. Pøesto jej Jacob

ponìkud neopatrnì ozbrojil šavlí. Pøi prvním boji

se však Harrim vydal na úprk. K jeho smùle se

však zøítil do hluboké jámy, kde byl napaden

pavouky a nalezl zde smrt.

Heralion

Heralion je hlavním mìstem proklaté

Armidenské zemì. Nachází se v její jihozápadní

èásti v Rovanských horách. Nurnští do tohoto

mìsta zavítali celkem dvakrát a pokaždé za

podivných událostí. Poprvé to bylo roku 1018, kdy

se do tohoto mìsta pøenesli pomocí jakéhosi

svitku, aby se poté potulovali po Armidenu celý

mìsíc a zachraòovali jej od údajného zla a

podruhé roku 1023, kdy sem byli uneseni

zrádnými armidenskými mnichy. Jinak se jedná o
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celkem standartní hlavní mìsto plné špinavých

lokálù, nabruèeného obyvatelstva a místního hradu.

Horten

Èarodìj Horten z Krellu byl jedním z

nejvìtších nepøátel Nurnské družiny. Narodil se

roku 978 na jednom ostrovì v zemi Erkracht a

dos ta l jméno Fuinmor.  Zpoèátku nic

nenasvìdèovalo tomu, že se z nìj jednou stane

mocný èarodìj, ze kterého pùjde dìs a hrùza. V

mládí silnì trpìl tím, že jeho matka mìla radìji jeho

bratra. Fuimnor se radìji než doma zaèal zdržovat

u staré èarodìjnice, která jej zasvìtila do tajù

magie. Fuimnor se rychle uèil až pøedstihl svoji

uèitelku. Tu ale jednoho dne v prudké hádce zabil.

A tehdy se rozhodl, že se dá cestou zla. Dal

dohromady tlupu darebákù a krvavì se pomstil

svému bratrovi a matce. Nìjaký èas žil jako

nájemný vrah a vùdce loupeživé tlupy. Tehdy však

již jeho vìhlas stoupl do takové míry, že si ho

zaèali do svých služeb najímat rùzní páni, kterým

se jeho krutost hodila. Fuinmor si dává jméno

Horten z Krellu a poèet jeho obìtí prudce stoupá.

Nakonec vstupuje do služeb Erkrachtského

panovníka Ilsena a pod jeho ochranou udržuje za

cenu teroru poøádek v Erkrachtské øíši. Roku 1023

již jako Ilsenùv poboèník vydává do zemì

Wallimor, která je na východ od Erkrachtu a buduje

zde dobøe organizovanou pirátskou tlupu, které

dává jméno Pùlnoèní bratrstvo a tìžce narušuje

obchod ve Wallimoru. S Nurnskými se potkal již

roku 1019, kdy je vlákal do pasti a odvlekl k

pobavení svého pána Ilsena do Erkrachtu.

Nurnským se však podaøilo uprchnout a na celé své

pouti utíkají právì pøed temným Hortenem.

Podruhé se s ním setkávají právì ve Wallimoru,

kam jsou pozváni místním králem Krochanem III.

Walldorským, aby se pokusili zlikvidovat právì

Hortenovo bratrstvo roku 1025. To však Nurnští

dlouho nevìdí. Horten se ve Wallimoru spojuje s

èarodìjnicí Glormou, ke které cítí více nežli jen

obdiv. Horten Nurnské družinì opìt klade

dùmyslné léèky a nástrahy, ale nakonec se do nich

chytá sám a je zabit Jacobem a Sarimem ve svém

sídle v jedné skalní prùrvì.

Hostinec U èerveného býka

Tato krèma se nalézá ve vesnici Albareth

v zemi Nordwaith. Roku 1015 sem zavítala

Nurnská družina pøi svém pátrání po zrádném

Sutemorovi. Dobrodruzi zde nalezli klid a

odpoèinek. Ostudu Nurnským zde udìlal kroll

Jacob, který hostinskému vlastnoruènì zardousil

nìkolik slepic. Hostinec naneštìstí brzy poté

spálili služebníci temného Sutemora.

Hostinec U chcíplé krávy

Nazývat tuto smradlavou špeluòku

hostincem je opravdu drzost. Krèma U chcíplé

krávy se nalézá zcela na okraji Nurnu v chudinské

ètvrti. Avšak v dobách, kdy ještì Nurnští

nedisponovali tuènými obnosy penìz jim byla

dobrá. Teprve poté, co v ní byli roku 1015

pøepadeni a uneseni orky, sem nikdo z Nurnských

již nešel. Nebo se o tom alespoò neví.

Hostinec U mrtvé nadìje

Hostinec byl založen hobitem

Brunobarem Blativcem, který ovdovìl krátce po

narození svých dìtí Karborunda a Hamruse.

Spoleènì s Vitribusem Blativcem vedli tito dva

hobiti, celkem úspìšnì hostinec, který leží na cestì

mezi Naglinem a obchodní cestou do Gorganu, až

do chvíle kdy se Brunobar obìsil na stromì,

údajnì z neš�astné lásky k lesní víle. Od této

chvíle se lidé zaèali hostinci vyhýbat a ten si

vysloužil název U mrtvé nadìje. Pøesto si

Karborund Blativec namluvil vyhlášenou hobití

krasavici Harmanu a narodil se jim synek Norik.

Pøesto, že hostù ubylo, hostinec stále prosperoval.

Je možné, že to bylo dílo starého rodinného

pøítele, vlkodlaka Vrrblata. Ani Vrrblat však

nezabránil tomu, aby malého Norika nepokousal

jednoho dne upír. Malý Norik musel být pro své

krvavé choutky zavøen do klece na pùdì, ale

milující rodièe se ho nechtìli vzdát a proto pro nìj

èas od èasu zabili jednoho ze svých nemnoha

hostù. V dobách, kdy se hostinci již všichni

vyhýbali, ocitla se v tìchto místech Nurnská

družina. Ta zde roku 1022 strávila pouhý jeden

den a jednu noc, ale za tuto krátkou dobu se stalo

mnohé. Když Nurnští opuštìli hostinec U mrtvé

nadìje, byl naživu jen jednoruký ochmelka

Vitribus Blativec, pøezdívaný strýc Pijavec.

Hostinec U supího paøátu

V tomto památném hostinci byla roku

1014 založena Nurnská družina. Jinak se tento

vcelku slušný hostinec nalézá ve mìstì Nurn v

kupecké ètvrti. I v dnešních èasech do nìj Nurští
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obèas zabrousí, nebo� je zde vyhlášené pivo a

jídelníèek poskytuje mnoho vyhlášených lahùdek.

Hostinec U supího paøátu je nerozluènì spjat s

Nurnskou družinou.

Hugo

Tupý kroll Hugo byl podomkem a

sluhou v podniku rodiny Blativcových. Ti se

ubožáka Huga pravdìpodobnì ujali a on jim za

stravu a nocleh vìrnì sloužil. Pøes svùj odpudivý

zjev a mdlý rozum se jednalo o duši prostou a

dìtinskou o èemž svìdèil jeho zájem o primitivní

hraèky. Svým zamìstnavatelùm byl vìrný a

oddaný. Jeho osud se naplnil v podobì sekery

trpaslíka Farina, èlena Nurnské družiny. Ten jej

roku 1022 zabil v boji.

Hundra

Èarodìjnice Hundra se stala manželkou

mocného krále Erkrachtu, Ilsena I. Byla stejnì jako

její manžel velmi krutá a známá je její záliba v

chování krvelaèných bestií, které žijí na jednom z

ostrovù Erkrachtu, Erýnií. Hundra je však také

velmi krásná žena do níž se zamiloval nejeden muž.

Všechny pøípadné nápadníky však její manžel

zlikvidoval tím, že je pøedhodil dravé zvìøi ve své

arénì. Nurnští se s Hundrou setkali pouze jednou.

Roku 1019 se bavila jejich souboji v arénì svého

mažela. Mnohem vìtší starosti Nurnské družinì

zpùsobily její ochoèené Erýnie.

Ilsen

Jižnì od Gwendarronského království se

nachází ostrovní øíše Erkracht. Vládne jí mocný

panovník Ilsen I. Erkrachtský. Na trùn usedl roku

990 po záhadné smrti svého otce. Mezi lidem

dodnes koluje povìst, že to byl samotný Ilsen, který

toužíc po moci, zabil svého otce, kterého prý vinil

z toho, že se mu nedaøí stále sjednotit jednotlivé

ostrovy Erkrachtu. Zda tomu bylo skuteènì tak není

již dùležité. Podstatné je to, že Ilsenovi plán jeho

otce podaøil. Krví a železem Erkracht skuteènì

sjednotil a nastolil v nìm tvrdý režim. Od totoho

okamžiku se Erkrachtská øíše stala postrachem pro

své sousedy. Ilsen se oženil s krásnou èarodìjkou

Hundrou a za svého poboèníka si vybral stejnì

krutého èarodìje Hortena z Krellu. Svùj první

neúspìch utrpìl Ilsen až roku 1019, kdy se mu

ubránil poslední neobsazený ostrov Erkrachtu,

Asker. Další neúspìch utrpìl roku 1025, kdy byl

zmaøen jeho plán likvidace svého východního

souseda, Wallimorského království. Nurnští se

sním setkali jen jednou. Roku 1019 se Ilsen bavil

tím, že Nurnské pøedhodil dravé zvìøi ve své

arénì. Tìm se však podaøilo utéci. Ilsen I.

Erkrachtský vládne své øíši i v dnešních èasech

Jerry

Pes Jerry byl jedním ze psù hranièáøe

Saurona. Ten jej vzal na výpravu do Mallikornu

roku 1016. Byl to úplnì obyèejný lovecký pes,

kterého však ostatní nesnášeli pro jeho divné

jméno. Pøi jednom odpoèinku Sauron usnul a

Densir, Jacob a Thadeáš se rozhodli, že psa zabijí,

aby mìl Sauron vztek. Pes pøi obranì sice tìžce

pokousal zlodìje Thadeáše, ale vzápìtí pøesile

podlehl. Trojici zabijákù plán opravdu vyšel,

nebo� Sauron mìl potom opravdu oprávnìný

vztek a pozdìji z této pøíhody vznikla tìžká krize

v družinì.

Kamenný ostrov

Ostrov tohoto jména se nachází v

severní èásti øíše Erkracht. Je nejvìtší ze všech

ostrovù, které tuto øíši tvoøí. Pùvodnì byl souèástí

celé pevniny, které tehdy øíši Erkracht tvoøila, ale

roku 823 byla pevnina po ohromném zemìtøesení

zalita z vìtší èásti moøem. Po vytvoøení ostrova

dostaal tento jméno Kamenný, nebo� je zèásti

zcela pokryt drobnými úlomky èerné skály. Po

vzniku kamenného ostrova jej obsadili drsní bijci

ze severu a až do dnešních èasù úspìšnì èelí

neustálým pokusùm o zaèlenìní jejich ostrova do

Erkrachtské øíše. Nurnští se na ostrovì ocitli roku

1019 a zúèastnili se zde památné bitvy. Na

Kamenném ostrovì nalezli po dlouhé dobì klid a

místo na odpoèinek. Sarim urostlý zde dokonce

nalezl i manželku, krásnou Rion Askerskou.

Karborund Blativec

S hobitem Karborundem se Nurnští

potkali roku 1022. Karborund byl synem

Brunobarovým a zároveò i dìdicem hostince U

mrtvé nadìje. Oženil se s krásnou hobitkou

Harmanou a narodil se jim syn Norik, který se

vašk neš�astnou náhodou stal upírem. Musel proto

být držen v kleci na pùdì, kterou pro nìj nechal

Karborund postavit. Karborund jako milující otec

byl ochoten pro syna Norika tu a tam i zabít hosta

a není tedy divu, že v tuto dobu hostinec již
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mnoho neprosperoval. Osudná se pro Karborunda

i jeho podnik stala návštìva Nurnské družiny roku

1022. Družinì se podaøilo pøijít na kloub záhadì

Karborundova hostince. Samotný Karborund byl

zabit Halkem Erinským a Pepenem Ruindorským v

okamžiku, kdy se pokusil zatajit své nakradené

peníze. Na obranu Halka a Pepena lze jen øíci, že se

jednalo spíše o neš�astnou náhodu nežli o zlý

úmysl.

Kláštìr bílých mnichù

Tento klášter se nalézá v zemi Armiden.

Nurnští se do nìj vydali roku 1018 pøi své pouti do

èásti Armidenu, Archenilu. Již døíve se však tento

klášter mezi Nurnskými proslavil jako místo kam

chodil Densir Ardasanský. Ten roku 1015 uznal, že

jeho èiny byly špatné a rozhodl se v Klášteøe bílých

mnichù obrátit svoji duši k dobru. Mniši z tohoto

kláštera buïto vùbec nebyli dobøí anebo svoji práci

totálnì spackali. Densir po návratu z nìj nebyl

vùbec dobrý a zùstal pøesnì stejnì úlisným

darebákem jako byl doposud. Pøesto se o tøi roky

pozdìji vydala Nurnská družina do tìchto míst, aby

jej za patøièný obnos, zbavila údajného zla. To se

podaøilo, ale tento klášter byl pravdìpodobnì

proklet mocnou kletbou, nebo� zlo se do nìj záhy

vrátilo.

Koborn

Koborn je vysoký kopec pod hlavním

mìstem Gwendarronského království, Nurnem.

Jeho povìst je opøedená legendami, ale Nurnští sem

nikdy nezavítali, pouze jej vždy v uctivé

vzdálenosti míjeli.

Kostimlat

Meè Kostimlat byl nalezen Halkem z

Erinu roku 1017 pøi nové výpravì do

Èernovršských dolù. Halk je od té doby zaèal

používat, pøesto že se nejednalo o kouzelnou zbraò.

Kostimlat byl však vykován z velmi kvalitní ocele

a stal se hranièáøovou osobní zbraní. V zemi

Mubarrath se jím však Halk pohusil zastavit povoz

s hobity, tím že vrazil Kostimlat do jedoucího kola.

Kostimal se zlomil, ale pøesto jej Halk nevyhodil.

Vzal jej zpìt do Nurnu a nìjakou dobu jej ještì

nosil po svìtì v nadìji, že jej nìkdo zkuje

dohromady. Poté však Halk získal kouzelný meè

Morgrist a od té doby se Kostimlat jen povaloval v

truhle. Po Halkovì smrti pøipadl jeho bratrovi

Yorgovi. Ten jej však vùbec nepoužíval a nakonec

jej v poslední vùli odkázal druidovi Sarimovi.

Kostimlat se dnes pravdìpodobnì válí nìkde u

Sarima na pùdì.

Kyj Brunhild

Tato primitivní zbraò není významná

vùbec nièím. Jen tím, že to byl první vraždící

nástroj v rukách slavného Jacoba Rugornského.

Ten si Brunhild bral na své první výpravy dokud

si nevybojoval lepší zbraò. Dodnes jej má Jacob

povìšený nad krbem ve svém domì.

Kyj Regastir

Roku 1018 vyplenila Nurnská družina,

na žádost tlupy mongù, doupì, které obýval obr,

jemuž mongové øíkali "On". V majetku mrtvého

obra byl i ohromný kyj. Takovou zbraní mohl

vládnout jen jeden èlen Nurnské družiny, kroll

Jacob Rugornský. Kyji zaèal øíkat Regastir a ten

zaèal krolla doprávázet na mnoha družinových

výpravách. Regastir byla kouzelná zbraò, která má

na svìdomí mnoho nepøátel Nurnské družiny. Kyj

Regastir odložil Jacob až roku 1021, kdy se v

Lismorru zmocnil Molgova kladiva.

Lebork

Mìsto Lebork se nalézá v severní èásti

Mocného ostrova v ostrovní øíši Erkracht. V

Leborku se nachází velký pøístav, ze kterého

vyplouvají èetné lodì pod vlajkou krále Ilsena.

Nurnští do tohoto mìsta zavítali roku 1019 na své

pouti Erkrachtem. V Leborku se jim podaøilo

získat loï od starého rybáøe, ae kterou pak

okamžitì odpluli na Kamenný ostrov.

Lytt

Když roku 1016 pøišel do Nurnské

družiny hranièáø Dark a pøivedl si s sebou i fenu

Lytt. Ta jej vìrnì doprávázela pøi výpravì do

Èerných vrchù. Po smrti Darka Erinského se

pøidala k alchymistovi Densirovi. Ten si jí však

chtìl ponechat na chov a stateèná fena pøestala

býti brána na výpravy. Osud však chtìl, aby se k

Erinským opìt vrátila. Po smrti Densira se jí ujal

Darkùv syn, Halk Erinský. V té dobì mìla Lytt za

sebou nìkolik družinových výprav a Halk uznal,

že si zaslouží odpoèinek. V rozsáhlém Halkovì

psinci mìla Lytt výsadní postavení a pøivedla na

svìt mnoho potomkù. Po Halkovì smrti zemøela
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žalem. Lytt byla patrnì nejslavnìjším psem v

historii Nurnské družiny.

Mallikorn

Na jih od Gwendarronského království

se rozprostírá zemì Mallikorn, která byla pùvodnì

knížectvím, do nìjž roku 1016 zavítala Nurnská

družina. Mallikorn byl tehdy tìžce napadán skøety

a správce Aran požádal Nurnské o pomoc.

Rovnováhu v zemi do té doby udržovala zvláštní

Plamenná nádoba. V ní byly dvì složky, které byly

vznosnì nazývány Dobro a Zlo. Nádoba však byla

ukradena a stav zemì se od té doby prudce zmìnil.

Nurnští tedy na strastiplné pouti Plamennou nádobu

i obì entity získali a pomohli tak obnovit poøádek

a øád v Mallikornu. Zemi se od té chvíle zaèalo opìt

daøit, obchod vzkvétal a za nìkolik let byla zemì

opìt bohatá. Stalo se z ní království a prvním

králem byl jménován døívìjší správce Aran I. Roku

1028 do Mallikornu Nurnští zavítali opìt na žádost

Aranova vazala Gnata, který si je najal na velmi

špinavou práci. A tak družina nìkolik dní bloudila

èástí Mallikornu a plenila místní vesnice. Tomuto

øádìní Nurnských zabránil až královský oddíl, který

nìkolik èlenù družiny zajal. K soudu se však

královským žoldnéøùm podaøilo dopravit jen

jednoho, nebo� Rolld Erinský po cestì utekl a

zlodìje Barnabáše zabili pøi osvobozování jeho

vlastní druzi. Kouzelníku Erlanthovi to však

spoèítali za všechny a usekli mu ruku. Nic nebylo

Nurnským platné, že zemi kdysi pomohli.

Meè stínù

Tato zbraò ležela ukrytá v Údolí stínù až

do roku 1015, kdy sem zavítala Nurnská družina.

Meè nalezl zlodìj Zefi Dobromysl a stal se jeho

nositelem. Ne však na dlouho. Úlisnou léèkou se jej

zmocnil družinový tyran Densir Ardasanský a z

jakéhosi nepochopitelného dùvodu mu dal zrovna

jméno Glamdring. Meè stínù se stal jeho majetkem

a pomocí nìj pak alchymista odvrátil nebezpeèí,

které družinì hrozilo od Stínù. Tato kouzelná zbraò

ještì nejednou pomohla Densirovi v tìžkých

soubojích a ten jí používal až do své sebevraždy

roku 1018. Meè stínù pak zmizel v Grullské poušti

a nikdo jej již nevidìl.

Mellar

Na pavouènatku Mellar narazili Nurnští

roku 1018 v Armidenu. Úlisná pavouènatka se

tehdy v jedné hospodì vydávala za nebohou

dívku, která hledá pomoc pro svoji sestru.

Dobrodruzi jí nerozvážnì pøislíbili pomoc, zvláštì

zásluhou Jacoba chrabrého, na kterého udìlala

Mellar velký dojem. Namluvila jim, že její sestra

je uvìznìna nìkde v zákrutách øeky Ódruiny.

Nurnští se do tìchto míst vydali za ušlechtilým

cílem. Jaké však bylo jejich pøekvapení, když

zjistili, že je Mellar již pøedbìhla a èeká na nì ve

své pravé podobì v malém skalním bludišti.

Spojenými silami ji nakonec dobrodruzi

paralyzovali, ale na setkání doplatil pøedevším

vùdce Halk z Erinu, ze kterého udìlala

pavouènatka na nìjaký èas nejvìtšího družinového

hlupáka.

Morgrist

Morgrist byl krátký meè, který ležel v

útrobách pradávné svatynì v zemi Armiden. Roku

1018 k ní dorazili Nurnští. Nápis nad svatyní

pravil, že do nitra mùže vstoupit jen jeden. Vybrán

byl tedy vùdce Halk z Erinu a vstoupil dovnitø. Po

tìžkém souboji se svým dvojníkem a rozluštìní

hádanky se mu podaøilo zmocnit právì Morgristu.

Ten se poté stal chodcovou vìrnou zbraní až do

jeho smrti. Morgrist mìl poté pøijít do družinové

dražby, ale situace se ujal Halkùv bratr Yorg,

využil okolností a Morgristu se zmocnil. Nìjaký

èas ho ukrýval ve sklepì, ale pak s ním otevøenì

vytáhl do boje. Morgrist byla èepel urèená

speciálnì na boj s nemrtvými. Po Yorgovì smrti

tento meè chvíli používal i bojovník Jacob z

Rugornu. Poté pøišel do dražby a od této chvíle se

o osudu Morgristu mnoho neví. Vydražil jej

pravdìpodobnì Krak z Álfeimu a ten jej snad

zakopal do zemì v lese u Liscannoru. Není to však

jisté. Morgrist byl jednou ze slavných zbraní v

Nurnské družinì, možná, že vùbec nejslavnìjší.

Naglin

Mìsto Naglin je vzdáleno asi týden

pochodu od hlavního mìsta Gwendarronu, Nurnu.

Jeho obyvatelstvo je tvoøeno pøevážnì hobity.

Znaènou èást obyvatel však tvoøí i trpaslíci a lidé,

kteøí jsou proslulí po celém kraji svým kováøským

umnìním. Nurnští sem zavítali až roku 1031, kdy

sem doprovázeli Jacobova syna Eriadana, kterého

zde jeho otec chtìl nechat vyuèit kováøem již ve

velmi útlém vìku.
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Naldor

Naldor byl odporným ghúlem, kterého

stvoøil èarodìj Grundyg z Quonsettu na ostrovì

Surradon. Družina byla tehdy velmi oslabená a

nutnì potøebovala nìjakého pomocníka. Temného

úkolu se rád ujal Grundyg, mistr obojí magie, který

použil mrtvé tìlo nìjakého dobrodruha. Po svém

znovuoživení byl Ghúlovi, kterého jeho stvoøitel

nazval Naldorem, svìøen dùležitý úkol, chodit pøed

družinou a odrážet útoky. Nutno podotknout, že

Naldor byl oživen nìkolikrát. Je témìø jisté, že

nìkomu zachránil život. Jeho chození s družinou

skonèilo v okamžiku, kdy byl rozdrcen na prach

kamennou deskou a jeho tìlo nedal dohromady ani

Grundyg.

Nordwaith

Nordwaith je malièká zemì vzdálená

nìkolik set mil od Nurnu smìrem na jih. Je

obklopená horami a celá porostlá tìžko prostupným

hvozdem, který obývají lidojedi. Nurnští sem

zavítali roku 1015 pøi své honbì za zrádcem

Sutemorem.

Norik

Norik byl jediným synem Harmany a

Karborunda Blativcových. Jeho život byl zmaøen

již v útlém vìku, kdy byl v lese pøepaden a

pokousán upírem. Od jisté smrti jej zachránil pouze

zásah rodinného pøítele Vrrblata. Pøesto se u nìj po

nìjakém èase následky pokousání a Norik se sám

zaèal stávat upírem. Byl proto svými milujícími

rodièi zavøen do bytelné klece, kam mu rodièe

nosili krvavou potravu pochybného pùvodu, snad

dokonce i nìkteré z hostù hostince U mrtvé nadìje.

Upír Norik vyrùstal v kleci a stalo se z nìj odporné

stvoøení, pøežívající jen díky lásce rodièù. Roku

1022 Byl ze své klece Nurnskými neprozøetelnì

propuštìn. To se nevyplatilo jeho strýci Hamrusovi,

který jím byl v pøízemí hostince rozsápán. Norik se

následnì støetl s Nurnskými a než byl Halkem,

Farinem a Pepenem zabit, staèil Poslat na onen svìt

obìtavého alchymistu Leona Katzbalgera. Jeho

podivný život ukonèila defitivnì dubová noha od

stolu, kterou do jeho srdce zatloukl Grundyg

Quonsetský.

Nurn

N u r n  j e  h l a v n í m  m ì s t e m

Gwendarronského království. Nalézá se na jeho

jižním okraji na bøehu moøe. Již od nepamìti je

sídlem králù a vládcù Gwendarronu. Poèet jeho

obyvatel je odhadován na nìkolik desítek tisíc. Je

obehnán kamenou hradbou s mnoha hláskami,

panuje v nìm pevný øád a jeho prosperita pramení

pøedevším z ohromného pøístavu, ve kterém kotví

mnoho lodí. Pro Nurnské je nejdùležitìjší, že

jméno tohoto mìsta pøijali i jako název své

družiny. Jako v každém sídelním mìstì je i v

Nurnu mnoho pro dobrodruhy nezbytných staveb

jako jsou knihovny, obchody, èetné hospody a

pøedevším zde sídlí mistøi svých oborù, u kterých

se nejeden dobrodruh nauèil svému øemeslu.

Mnoho dobrodruhù zde žilo až do chvíle, kdy

Jacob Rugornský a Halk Erinský založili osadu

Liscannor.

On

Roku 1018 narazila Nurnská družina na

osadu mongù v Armidenu. Pøíslušníci této

prohnané rasy se zákeønì zmocnili hobita

Zachariáše. Nejdøíve ho chtìli ostatní osvobodit

násilím, ale ukázalo se, že mongù je pøíliš mnoho.

Museli proto slíbit, že zabijí Jeho. Mongové, tak

nazývali svého úhlavního nepøítele, který je v noci

pøepadal. Nurnští se ho tedy vydali zlikvidovat.

Ukázalo se, že On je skalní obr. V nerovném

souboji obr podlehl. Jeho brnìní si vzal Jacob

chrabrý a velmi dlouhý èas mu dobøe sloužilo.

Orland

Orland byl úhlavním nepøítelem

èarodìje Angry Mainjy, který jej pravdìpodobnì

v souboji zabil a jeho manželku Ahuru Mazdu

zaklel do sochy. Nurnští Orlanda nikdy osobnì

nepotkali a jeho jméno znají jen z vyprávìní

Ahury Mazdy, kterou osvobodili roku 1014 v

Bílém hradì.

Ostrov hoøkých slz

Malý ostrùvek, který se nalézá jižnì od

ostrova Surradon. V dávných dobách byl poutním

místem rybáøù, kteøí zde vykonávali krvavé obìtí

za zdar svých výprav. Od tìch dob se zde

zachovaly trosky svatynì a skalní tvrz. V hustých

lesích žili tlupy domorodcù. Roku 1024 se na

ostrov vypravila Nurnská družina hledat bájný

poklad. Na své cestì staèili Nurnsší navštívit

všechna významná místa na ostrovì a èásti

pokladu se skuteènì zmocnili. Na tomto ostrovì
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však pøišel o život hranièáø Sereg z Ruindoru.

Pan B

Tato zrùda žila ve vysoké vìži na

ostrovì Surradon. Roku 1024 mu však do vìže

vtrhla èást Nurnské družiny. Nutno podotkout, že

tato osoba mìla zcela urèitì jiné jméno. To však

Nurnští neznali a po jeho smrti jej nazval Yorg

Erinský zcela jednoduše pan "B", podle runy,

kterou mìl vyšitou na plášti a vytesanou do dveøí.

Pláš� pana B fialové barvy, poté získal èarodìj

Grundyg Quonsettský a nosil jej až do jeho

rozleptání všežroutem.

Plamenná nádoba

Roku 910 byla Plamenná nádoba dána

do rukou správcù zemì Mallikorn mnichem

Esccirtem. Byla velmi zvláštní. V jejích

plamenných stìnách byly ukryty dvì složky. První

z nich byla modrá a byla nazývána Dobro. Druhá

byla èerná a øíkalo se jí Zlo. Obì entity se vedle

sebe volnì vznášely a pokud byly obì spolu byla

zajištìna rovnováha zemì. Roku 1016 se však

Plamenné nádoby zmocnil mág Ballygar, který jí

ukradl z Pùlnoèní vìže za pomoci harpyje. Ballygar

obì entity vyjmul a roztrousil je po celé zemi. Ještì

téhož roku se však Nurnské družinì podaøilo

nádobu i obì složky nalézt a vrátit do rukou

správce Mallikornu.

Pøítel z podzemí

Na Pøítele z podzemí narazila Nurnská

družina roku 1015, v dobì když bloudila zøíceninou

Rugornu. Tehdy byli dobrodruzi pronásledováni

orky, kteøí vyhrožovali, že na nì pošlou právì

tajemného pøítele z podzemí. Orci se však do míst,

kde tento Pøítel žil, sami neodvažovali. Nurnští

však byli nuceni prchat podzemním labyrintem

prchat a na Pøítele narazili. Byla jím Gorgona,

magická nestvùra, kterou však zabil Densir z

Ardasanu kouzelným meèem stínù.

Pùlnoèní vìž

Tato vìž se nalézá v hlavním mìstì

Mallikornu, Argyllu. Je nejstarší èástí místního

královského hradu. Na jejím vrcholu je ukryta

Plamenná nádoba, ve které jsou dvì entity. Jedna je

nazývána Dobro a druhá Zlo. Plamenná nádoba má

udržovat klid a øád v zemi. Roku 1016 však byla z

Pùlnoèní vìže nádoba ukradena a do situace se

zapletla i Nurnská družina. Po nalezení byla

Plamenná nádoba opìt vrácena do Pùlnoèní vìže,

která je od té doby nejstøeženìjším místem v

Mallikornu.

Rellan

Na tohoto bojovníka narazila Nurnská

družina roku 1017 pøi své opìtovné výpravì do

Èerných vrchù. Pøibrala jej tehdy na svoji

výpravu, nebo� váleèníci na výpravì tehdy citelnì

chybìli. Rellan byla velmi mocná postava, která se

stateènì bila za zájmy Nurnských, ale pøesto byla

ostatními velmi neoblíbená. Snad to byla

Rellanova drzost a neomalené chování, které toho

bylo pøíèinou. Pøi jednom odpoèinku se Rellan

sebral a odešel i s èástí družinového pokladu pryè.

Nurnští mu tehdy pøísahali pomstu. Nìjaký èas se

bojovník Rellan pohyboval v severní zemi

Mubarrath, aby se po nìkolika letech vrátil opìt do

Gwendarronu. Zde se pøidal k jiné družinì a usídlil

se v obci zvané Rubanice. Na Nurnské již

bezpochyby zapomnìl, ale ti se v Rubanicích

objevili èirou náhodou roku 1031. Nebyl mezi

nimi nikdo, kdo by Rellana osobnì znal, ale jeho

jméno nezapomnìli. Když se dozvìdìli o jeho

pobytu v Rubanicích, neváhali a chladnokrevnì jej

zabili. Nevyplácí se dlužit peníze Nurnským.

Rosella

Krásná barbarka Rosella byla dcerou

starosty vesnice Albareth. Roku 1015 jí potkala

Nurnská družina pøi své honbì za Sutemorem.

Rosella se okamžitì stala terèem dobyvatelských

snah hranièáøe Saurona a trpaslíka Santyho. Po

vypálení Albarethu se barbarka k Nurnským

pøidala a doprovázela je na pouti. Zpoèátku se

držela po boku Saurona, ale nakonec ji svedl

váleèník Santy. Rosella také nosila po boku jeden

ze tøí kouzelných meèù, po kterých družina

pátrala. To vše svìdèí o tom, že v družinì mìla

respekt a úctu. S druhy však nechodila dlouho a po

nìkolika dnech je opustila k nelibosti trpaslíka

Santyho. Poslední zprávy o ní øíkají, že se stala

matkou a otcem jejího dítìte by snad mohl být

právì Santy.

Sarmon

Kroll Sarmon byl vùdce tlupy

dobrodruhù, která se roku 1024 vydala za bájným

pokladem na ostrov Hoøkých slz. Èleny jeho
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družiny byli zpoèátku i hranièáøi Sarim a Sereg,

kteøí po neshodách o dìlení pokladu dezertovali a

dali se k Nurnským. Sarmonova oslabená družina

se pøesto vydala za pokladem. Nedosáhla však

nièeho vìtšího, než vyplenìní domorodé vesnice. S

Nurnskými se Sarmon potkal až pøi jejich odchodu

z ostrova a utkal se s nimi ve svém posledním boji.

Pomocí kouzelného pøedmìtu byl Jacobem

Rugornským poslán nìkolik desítek sáhù do výšky,

aby byl po dopadu ostatními Nurnskými zabit.

Spoleènì s ním padla i celá jeho družina.

Sutemor

Nurnští se s tímto odporným starcem

setkali roku 1015. Sutemor tehdy po družinì

požadoval nalezení a doruèení Zeleného Kaveronu,

magické sošky. Po mnoha strastech družina splnila

starcovo pøání. Jaké je však bylo pøekvapení, když

se Sutemor sošky zmocnil a zmizel, aniž by vyplatil

slíbenou odmìnu. Rozlobení druzi tedy zaèínají po

Sutemorovi pátrat. Jejich pátrání je zavedlo až do

Údolí stínù. Zde nalezli hyperprostorovací

pergamen, který družinu pøenesl až do vzdálené

zemì Nordwaith. Zde se zatím Sutemor usadil v

Temné vìži. Pøed hnìvem Nurnským mu to však

nepomohlo. Byl jimi dostižen a spolu se svými

spoleèníky zabit.

Šagrag

Skøet Šagrat je zcela bezvýznamná

postava, která se do dìjin Nurnské družiny zapsala

pouze tím, že bylo známo její jméno. Byl jedním z

tìch, které družina roku 1016 zabila pøi plenìní

skøetích kobek v Severních horách Mallikornu.

Šagrag se tehdy vrhl na pomoc skøetici, kterou

Nurnští drželi jako rukojmí. Byl zabit hranièáøem

Sauronem.

Temná vìž

Pradávná stavba Temné vìže se nalézá

v zemi Nordwaith. Roku 1015 se zde usídlil temný

staøec Sutemor, který odsud vládl. Temná vìž byla

vystavìna z èerného kamene, tìženého v místních

horách. Téhož roku, co se zde Sutemor usídlil do

Temné vìže doráží i Nurnská družina. Sutemora

zabíjí a vìž nechává vyplenìnou.

Údolí stínù

Toto záhadné údolí se nalézá v severní

èásto Gwendarronského království. V dávných

èasech sloužilo jako posvátné pohøebištì, pro ty

kterým nebylo dopøáno klidu ani po smrti a

všichni tvorové se mu obloukem vyhýbali. Roku

1015 sem Nurnští zavítali, nebo� zde pátrali po

tajemném starci Sutemorovi, který družinu

podvedl. Sutemor zde nalezen nebyl, ale družina

se v tomto ponurém kraji dovìdìla, kde ho hledat.

Nicménì strádání, které zde Nurnští zažili, není

dodnes zapomenuto a nikdo z dobrodruhù se do

tìchto míst již vícekrát nevydal.

Vitribus

Jednoruký Vitribus Blativec byl

sklepmistr v hostinci U mrtvé nadìje, který

vlastnil jeho pøíbuzný Karborund Blativec. Jeho

záliba v alkoholu mu pøinesla pøezdívku strýc

Pijavec. Byl to starý opiloec, který vìtšinu dne

trávil ve sklepì pod pípou. Pøi návštìvì Nurnských

roku 1022 zahoøel prudkou láskou ke Gwandì

Lískové, která byla jeho naprosto otevøenou

nabídkou zdìšena. Vitribus však mìl neuvìøitelné

štìstí, nebo� jako jediný z Blativcù, pøežil

návštìvu Nurnských a dodnes mu pravdìpodobnì

patøí hostinec U mrtvé nadìje.

Vrrblat

Vlkodlak Vrrblat žil v Blativcovì lese

k velké spokojenosti majitele místního hostince U

mrtvé nadìje. S neznámých dùvodù se stal

pøítelem hobití rodiny Blativcù. Pøed jistou smrtí

zachránil i Blativcovic syna Norika. Vrrblta nebyl

obyèejným vlkodlakem, jakých se po svìtì

potulují celé tucty. Pod hostincem mìl podzemí,

které bylo hlídáno mnoha nebezpeènými stvùrami.

Pøechovával i Blativcovic rodinné zlato. Byl

zøejmì velmi namyšlený a troufal si dokonce i na

Nurnské v plném poètu, když se roku 1022

objevili v hostinci. Ti mu však jeho podzemní

komnaty zplundrovali a trpaslík Farin nakonce

Vrrblata zabil.

Zelený Kaveron

Zelený Kaveron byla magická soška o

jejíž získání usiloval staøec Sutemor. Najal si tedy

Nurnské, aby mu ji donesli. Družinì se v zimních

mìsících roku 1015 skuteènì podaøilo v jednom

starém hradì, kterých je v Gwendarronu mnoho,

Zelený Kaveron získat a donést jej Sutemorovi.

Podlý staøec však družinì nezaplatil øádnou

odmìnu a uprchl.
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* O Henzzovi a draku *

Getd z Ruindoru

Žil byl jeden døevorubec a mìl tøi syny.

Nejstaršího Baltermira, prostøedního Abranwelfa a

nejmladšího Henzze. Jednoho dne starý døevorubec

zemøel a na synech bylo, aby si mezi sebou

rozdìlili majetek. Nejstarší Baltenmir zdìdil srub,

jejich skromný pøíbytek, prostøední Abranwelf

zdìdil konì a nejmladší Henzz zdìdil sekeru.

Henzz tedy vzal své dìditství a vydal se

do svìta. Šel a šel, sem tam si nìco pøivydìlal,

nìjakým tím kácením stromù, až se dostal do

jednoho malého království na pokraji hor. Tam se

nechal najmout na prosekání stromù v královské

zahradì. A jak tam tak pracoval, aby si zasloužil

svùj plat, zaèal tam vídat jednu dívku a jeho srdce

zahoøelo touhou. Jenže ta dívka nebyla jen tak

obyèejná, byla to princezna, a nìjakého Henzze si

vùbec nevšímala.

Jednoho dne však pøilétl do královstvý

drak. Byl to obrovský rudý drak a mìl deset hlav.

Pøistál na královském paláci a poboøil pøi tom

jednu vìž a støechu. Pak oznámil, že požaduje

princeznu za ženu, jinak znièí celé království. Král,

to� se ví, nesouhlasil, proto zasedli s drakem ke

kulatému spolu, aby vedli jednání. Král se snažil

pøesvìdèit draka, aby princeznu ušetøil, nabízel mu

dokonce svou ženu a tchýni a posléze i všechny

dívky z království plus slušnou doživotní rentu, ale

drak byl neoblomný. Nìkolikadenní jednání

skonèila nakonec tím, že drak zpustošil jednu

blízkou ves, jako demonstraci síly, a králi nezbylo

nic jiného, než mu princeznu vydat.

Hned, jak se zprávy o neštìstí rozšíøili

do okolních království, zaèali se sjíždìt princové,

aby se pokusili princeznu osvobodit. Vìtšina z nich

se pak vypravila zabít draka, ale dost èasto se

pobili mezi sebou, aby se rozhodlo, kdože má

právo jít draka zabít. Vítìze tìchto soubojù pak

drak sežral. Když došli všichni princové, vyhlásil

král, že ten kdo zabije draka dostane jeho dceru za

ženu a pùl království k tomu. Díky tomu vyrazilo

na draka spousta prostých lidí, každý s tím co mìl

po ruce, krejèí s jehlou, kováø s kladivem, truhláø

s hoblíkem a zahradník s hrábìmi. Jedinými kdož

pøežili, byl hostinský, který si vzal jako zbraò

soudek své nejlepší medoviny, která drakovi

zachutnala tak, že si s pøíchozím pøipil na tykání a

objednal u nìj zásilku dalších soudkù, a královský

šašek, který draka rozesmál, až se svíjel smíchy, a

on mìl dost èasu uniknout.

Když tedy všechny pokusy o

princeznino osvobození, rozhodl se koneènì i

Henzz skusit své štìstí. Vzal svou sekeru a vyrazil

na draka. Mìl štìstí, protože drak právì

skonzumoval deset soudkù s medovinou, každá

hlava jeden. Tím pádem nebyl jeho krok nejjistìjší

a místo plivání ohnì jen hlasitì krkal. Henzz se na

nìj vrhl a zaèal do nìj sekat svou sekerou. Jelikož

sekera byla Henzzùv jediný majetek, pešlivì se o

ní staral a mìl jí vždy øádnì nabroušenou. Díky

tomu zasazoval drakovi tìžké rány. Netrvalo

dlouho a první drakova hlava se válela v prachu.

Krátce na to druhá a tøetí a nakonec Henzz u�al

drakovi i jeho poslední hlavu.

Henzz zajásal. Teï se mu splní sen, že

se princezna stane jeho ženou. Jenže právì v té

chvíli vstoupil do draèí sluje princ Drosel. Když

uvidìl mrtvého draka a nad ním stojícího Henzze,

sevøel pevnì svùj obouruèák a u�al mladému

døevorubci hlavu. Pak osvobodil princeznu, která

to všechno pozorovala ze své klece, preventivnì ji

profackoval, aby vidìla co nastane, kdyby nìkde

vyprávìla pravdu a vítìznì se s ní vrátil do

královského paláce.

Tam byla uspoøádána velkolepá oslava.

Králi tekly slzy dojetí, ovšem jen do té doby, než

mu princezna prozradila, jak to doopravdy bylo.

Potom se rozèílil a vyhodil prince Drosela i z jeho

družinou z paláce. Když se uklidnil, napadlo ho,

že to vlastnì dopadlo docela dobøe. Osvoboditel

zemøel, takže nemusí království rozdìlovat. Vždy�

by to bylo škoda dìlit takové krásné království.

Ztráty Henzze sice trochu želel, nebo� tak levnou

pracovní sílu, jako byl tento mladík, hned tak

nesežene, a jeho pokladna nebyla z nejplnìjších,

ale zakrátko to pustil z hlavy. Drosel totiž pøísahal

pomstu a svého slova dostál. Zanedlouho pøitáhl s

velkou armádou a zaèal plundrovat zemi. Král to

samozøejmì nemohl nechat jen tak, proto vtrhl se

svou armádou do Droselovi zemì a rovnìž ji zaèal

plundrovat, nakonec, když byly obì zemì zcela

vyplundrovány, se obì armády støetly a svedly

velkou bitvu, ve které padli král i Drosel.

Království pak ovládli loupeživý rytíøi a jeden z

nich se zmocnil i princezny a zaøadil ji do skupiny

svých žen.
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* O Karilce a vlkovi *

Getd z Ruindoru

Kdysi v jedné vesnièce na kraji velikého

hvozdu bydlela jedna maminka, a ta mìla

dcerušku, která se jmenovala Karila, ale každý jí

øíkala Karilka. Jednoho dne dala maminka Karilce

košíèek a poslala jí za babièkou, aby jí odnesla

nìjaké buchty, koláèky a víno, protože babièka

mìla zrovna narozeniny. Karilka tedy vzala

košíèek a vydala se do lese. Babièka totiž bydlela

v lese, nebo� byla ženou lesního druida. Ten už ale

umøel, a tak babièka žila sama jako vdova v jeho

bývalém domì. Nìkteøí lidé tvrdili, že ten dùm je

kouzelný, že je chvíli tu a chvíli onde, podkle toho,

jak to zrovna jeho majitel potøebuje, ale Karilka

vìdìla, že není pravda. Ona do toho domu vždy

trefila. Èasto tam pøišla, a babièka nebyla doma.

Babièka totiž ráda chodila na dlouhé procházky po

lese. Už sice chodila jen o holi, ale tìch mìla doma

po svém manželovi dost. V takových chvílích si

Karilka hrála se spoustou korálí, falešných vousù,

nožíkù a halšího haraburdí, které její dìdeèek

sbíral, a mìl ho doma nìkolik truhel.

Tak tedy Karilka šla lesem smìrem k

babièèinì chaloupce, pískala si do kroku a sem tam

snìdla nìjaký ten koláèek èi buchtu z košíku.

Lesem se však potuloval strašný vlk. Byl obrovský,

dosahoval témìø velikosti konì, a z jeho oèí sršela

hrùza. Pravda, mìl rovnìž své nedostatky, byl

starý, špatnì slyšel a pøedevším nemìl žádné zuby.

To mu však nebránilo své obìti spolykat. A ten vlk

pojednou ucítil velmi libou vùni. 'Buchtièky, co se

jen rozplývají na jazyku', pomyslel si. Taková jídla

mìl nejradìji, nemusel je kousat. Vydal se tedy po

èuchu za zdrojem vùnì a brzo spatøil dívenku

nesoucí košíèek. Dobìhl jí tedy a zastoupil jí cestu.

"Co máš v tom košíku?", zahømìl

hromovým hlasem. "Slušný èlovìk se nejdøív

pøedstaví", odpovìdìla Karilka a úkosem na nìj

pohlédla. Vlk se zamyslel. "Já jsem vlk", øekl

posléze. "Tìší mì", uklonila se Karilka, "A co

chceš?". "Ten košík", prohlásil vlk. "Ale to nejde",

zakroutila Karilka hlavou, "Tam jsou dobroty pro

babièku. Má totiž narozeniny". "Aha", zavrèel vlk,

otoèil se a mazal pryè, nebo� ucítil, že se kdosi

blíží. "Ani se nerozlouèil", zabruèela si pro sebe

Karilka. Pak uvidìla, že se k ní blíží jakýsi pán.

Byl to jeden z lesních elfù, kteøí v tomto hvozdu

žili. "Dobrý den, strýèku", pozdravila slušnì

Karilka. Oni jsou totiž potomci druidù zvyklí

všechny lidi titulovat strýèku. "Dobrý den",

odvìtil elf, "Co dìlá taková malá holèièka jako ty

sama v lese?". "Já nejsem už vùbec malá",

zadurdila se Karilka, "A v lese se nebojím. Nesu

babièce dobroty k narozeninám". "To je od tebe

hezké", usmál se elf, "Ale les je pøesto

nebezpeèný. Radìji tì doprovodím".

Vlk mìl zlost. Sliny se mu zbíhaly od

toho, jak jeho èuch dráždila vùnì koláèkù, ale

nemohl nic dìlat. Elf by ho urèitì dostal. Rozbìhl

se proto napøed, ponìvadž se rozhodl na holèièku

poèkat v chaloupce. Dobìhl do chaloupky, a tam

narazil na babièku. Hned se na ni vrhl a celou ji

spolkl. Na chvíli se zakuckal, nebo� mu v krku

zaskoèila babièèina zlatá brož. Zapil to ovšem

likérem z jehlièí, který objevil v kuchyni, a bylo

mu dobøe. Pak, aby ho nikdo nepoznal, vzal si na

hlavu babièèin noèní èepeèek, lehl si do postele a

pøikryl se peøinou.

Mezitím Karilka s elfem došli na dohled

babièèiny chaloupky. Tam ji elf opustil a zmizel v

lese. Karilka zamíøila dovnitø. "Ahoj, babi",

pozdravila vlka, "Ty ležíš?". "Tak, tak", pokýval

hlavou vlk. "Mám pocit, že máš nìjaké velké oèi",

pozorovala vlka podezøívavì Karilka. "Inu, jsem

už starý, eeee stará, a musím hodnì otvírat oèi,

abych vùbec nìco vidìla", odvìtil vlk. "A nemáš

také nìjaké velké uši?", stále kroutila hlavou

holèièka. "Inu, už špatnì sliším a musím vždy

natahovat uši, abych vùbec nìco slyšela", znovu

odpovìdìl vlk. "A pusu máš taky velkou",

pokraèovala Karilka. "Protože už nemám zuby a

musím mít velkou pusu, abych mohla všechno

spolknout", zachroptìl vlk a vrhl na dívenku.

Spolknul jí na jeden hlt a zapil jí vínem, která

posílala maminka pro babièku. Pak se pustil do

buchet a koláèkù.

Když to všechno snìdl, hlasitì si krkl a

vykolébal se z chaloupky. V tom ho ale spatøil elf.

Hned, když uvidìl pøežraného vlka, zaèalo mu to

být podezøelé, proto vytáhl svùj dlouhý luk a

zasadil do nìj šíp s hlavicí z nejpevnìjší oceli.

Peèlivì zamíøil, což nebyl problém, nebo�

pøecpaný vlk se sotva vlekl, a pak vystøelil. Šíp se

zabodl do vlkova obrovského bøicha a lítá šelma

se s chroptìním sesula k zemi mrtva. Elf pøibìhl a

rozøízl vlkovi bøicho, aby se podíval, jestli nejde
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ještì nìco zachránit. Uvidìl však, že Karilka i

babièka, které byly uvìznìny ve vlkovì bøiše, byly

obì prostøeleny šípem, jež sklátil vlka.

Elf si tedy øekl, že jim vykope alespoò

poøádný hrob. Poèal tedy s kopáním hned vedle

babièèina pøíbytku. Chvíli kopal, ale pojednou mu

pùda zmizela pod nohama a on se propadl. Zjistil,

že se ocitl ve sklepì starého druida, manžela

babièky. Ten sklep byl plný penìz. Byla tam jedna

hromada zlatých mincí vedle druhé. Oni drudi totiž

vìøí, že kolik má kdo hromad zlata, tolikrát je

dobrý chlap. A tenhle druid byl velmi dobrý chlap.

Elf si hned zaèal zlato cpát do kapes, ale brzo

zjistil, že se tam zdaleka všechno nevejde. Vylezl

tedy ze sklepa a nechávaje babièku babièkou a

Karilku Karilkou, bìžel domù pro vùz, aby si mohl

všechno zlato odnést.

* O chaloupce z perníku *

Getd z Ruindoru

Žili byli v jedné chaloupce v lese

døevorubec se svou ženou a dvìma dìtmi.

Døevorubec se živil, jak jinak, porážením stromù.

Jeho žena se starala o domácnost, a jelikož byla

peèlivá, bylo u nich doma vždy pìknì uklizeno. I

o zahrádku se snažila starat, ale to jí moc nešlo.

Pøesto mìla plevel vždy srovnán do soumìrných

záhonkù. O dìti se rovnìž starala s mateøskou

láskou, její muž dokonce tvrdil, že je pøíliš

rozmazluje. Ty dìti byli dvì, chlapeèek Jenek a

holèièka Marja.

Jednoho dne matka poslala dìti do lesa,

aby pøinesly nìjaké jahody. Dala totiž na naléhání

svého muže, že by se dìti mìli zaèít

osamostatòovat, a samostatný pohyb lesem jim k

tomu mohl prospìt. Dìti tedy vzaly džbánek a

vyrazily. Šli a šli, ale nemohly žádné jahody najít.

Nenašli ani maliny èi borùvky jako náhradu.

Nechtìli však maminku sklamat, proto

pokraèovaly v hledání a pøitom postupoval

hloubìji do lesa. Znenáhla padl soumrak, a jak už

to tak bývá, ochladilo se. Dìtem zaèala být zima.

Inu, kraj už ovládl podzim a zima se nezadržitelnì

blížila. Ona paní døevorubcová po pravdì øeèeno

nemìla pøílišný pøehled, co se týèe roèních období

a nevìdìla zcela pøesnì, kdy rostou jahody. Byla

zvyklá, že když se vydá hledat nìjaké lesní plody,

buï v lese jsou a nebo nejsou.

Tak dìti blouily lesem a nemohli najít

cestu domù. Cestou sem se dívaly po jahodách a

nedávaly pozor, kudy jdou. Zatímco se dìti snažily

najít cestu z lesa, pøièemž však zacházely hloubìji

a hloubìji, ponoøil se les do èernoèerné tmy. Dìti

se drželi za ruce a postupovaly lesem, lekaje se

všech zvukù, které noèní les vydává. Nakonec se

Jenek rozhodl vylézt na strom, aby lépe vidìl.

Doufal, že zahlédne chaloupku, která je jeho

domovem. Vyšplhal se tedy až na vrchol vysokého

smrku a pozornì se rozhlížel do všech stran.

Rozhlížel se a rozhlížel, ale nevidìl vùbec nic, a už

ztrácel nadìji a chtìl slézt, když tu zahlédl mezi

stromy svìtélko. Podíval se pozornì a skuteènì,

cosi tam svítilo a to je rozhodnì známka, že tam

nìkdo bydlí. Jenek slezl a bez váhání se s Marjou

vydal smìrem, kde svìtlo vidìl. Zanedlouho

uvidìl svìtlo znovu, mnohem blíž. Dìti pøidaly do

kroku v nadìji, že se brzy dostanou domù.

Netrvalo dlouho a ocitly se pøed

chaloupkou, z jejíhož jediného okna se linula

spásná záøe. A nebyla to jen tak obyèejná

chaloupka, byla celá z perníku. Jenekovi se zaèali

zbíhat sliny a Marja rovnìž pocítila neodolatelnou

touhu pustit se do sladkých dobrot. Chlapec se

nakonec neudržel, pøiskoèil k plotu, utrhl z nìj

velmi chutnì vyhlížejícího marcipánového èerta a

na nìkolik hltù ho snìdl. Po té se pustil do dalších

sladkostí a Marja se k nìmu pøidala.

Jelikož mlaskání dìtí mohlo být slyšet

na míle daleko, neuniklo ani obyvatelce

perníkového domku. Byla jí stará moudrá skøetice,

a ta nyní pozorovala obì cpoucí se dìti. Ty se po

nìjaké dobì pøejedly a koneènì se rozhodly

zaklepat na perníkové dveøe. Skøetice jim otevøela,

ale pøedtím na sebe vzala podobu milé staøenky.

"Kde jste se tu vzali, dì�átka moje?", zeptala se

pøíjemným hlasem, "Snad jste se tu neztratili?"

"Inu, ztratili", odpovìdìl Jenek, "Nemùžeme najít

cestu zpátky k mamince". "Tak to já vás tady

nechám pøespat a ráno vás k ní zase odvedu",

navrhla skøetice a naznaèila dìtem, aby jí

následovali. Zavedla je do chaloupky, kde je

uložla v malé místnùstce vypadající jako klec.

Nejspíš to bylo tím, že to byla klec. Bezelstné dìti

však nic netušily, proto si tam vlezly a klidnì

usnuly.

 Až ráno jim zaèalo být trochu
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podezøelé, že se z klece nemohou dostat. Skøetice

jim však pøinesla perník a uklidnila je tím, že jsou

po noèní cestì zesláblí a pøed cestou domù se

musejí posilnit. Dìti se tedy nacpaly perníkem,

naèež jim skøetice øekla, že po jídle se musí

odpoèívat. Když si dostateènì odpoèinuly a

ztrávily všechny sladkosti, pøinesla jim skøetice

další jídlo, a tak to šlo poøád dokola.

Po nìkolika dnech si skøetice dìti chvíli

láskyplnì prohlížela, a pak je pustila z klece. Hned

si k sobì pøitáhla Jeneka a zaèla ohmatávat jeho

bøíško. "Ty jsi se nám ale vyspravil, klouèku",

spokojenì si pøi tom bruèela. "A teï si zahrajeme

takovou hru", obrátila se potom na obì, zanènì

obézní dìti, které se klopotnì kolébaly po

místnosti, "Houpete se rádi na houpaèce?" "Anóó",

zvolaly obì dìti soušasnì. "To je dobøe", usmála se

skøetice. "Tak si vylezte tady na tu houpaèku a já

vás zhoupnu", øekla a ukázala dìtem na masivní

lopatu na chleba. Obì dìti radostnì skoèily na

lopatu a èekaly až babièka zaène houpat. Skøetice

si plivla do dlaní, popadla lopatu a strèila ji i s

dìtmi do pece. Pak zavøela dvíøka a øádnì pøiložila.

Netrvalo dlouho a chaloupkou se zaèala

linout libá vùnì peèeného masíèka. Skøetici se

zbíhaly sliny, ale pøekonala svou netrpìlivost a

poèkala, až se vše øádnì propeèe. Nakonec se

doèkala. Peèlivì prostøela stùl a vytáhla z pece

dozlatova upeèené peèenì. Na jemném dìtském

masíèku si pak pochutnala, jako už dlouho ne, a

ještì hezkých pár týdnù potom se olizovala.

* Žabí pøíbìh *

Getd z Ruindoru

Je to už dávno, co žil princ Philip. Podle

lidských mìøítek byl velmi slièný, ušlechtilé duše

a statného tìla. Když princ dorostl do vìku, kdy

mìl nejvyšší èas uvažovat nad ženidbou, zaèal se

rozhlížet po okolních královstvích, jestli nìkde

nemají nìjakou pìknou princeznu. Copak o to, o

princezny nouze nebyla. Pøestože se stávali

èastými obì�mi rùzných drakù, èernoknìžníkù èi

zlých kledeb, stále ještì zùstávalo dost takových,

které pohledný a bohatý muž mohl získat

klasickým zpùsobem, to jest požádáním o ruku.

Nìkteøí romantiètí nebo dobrodržství milující

mladíci sice dávali pøi výbìru své budoucí nevìsty

pøednost co možná nejobtížnìjší výpravì na její

záchranu, tvrdili, že budoucí manželství se tak

zpevní, ale takových nebylo mnoho, nehledì na to,

že mezi nimi byla pomìrnì vysoká úmrtnost.

Tak se Philip vypravil do svìta, aby se

poohlédl po dívce svého srdce, nebo aspoò takové,

která by zaplnila královskou pokladnu. Dlouho

jezdil po rùzných dvorech, zùèastòoval se

slavností a plesù, ale né a né nalézt tu pravou.

Nìkteré princezny byly pøíliš hubené, jiné pøíliš

tlusté, nìkteré mìly zuby jako kùò, jiné jako bobr,

nìkteré šilhaly, jiné kulhaly, nìkteré mìli orlí nos,

jiným jim do nìj pršelo. Ty, které vypadly k svìtu

byly buï pyšné a arogantní, bohatstvíchtivé nebo

neskuteènì hloupé. Pøinejlepším nebyly dostateènì

urozené.

Philip tedy, nevida jinou možnost, zaèal

se zajímat o princezny unesené a zakleté. U

vìtšiny mu staèil obrázek princezny pøed únosem,

potažmo zakletím, obèas se musel pøeptat na její

povahu nìkoho, kdo je znal, ale nakonec byl

nucen uznat, že vìtšinou bylo zakletí oprávnìné,

on sám, mít tu moc, by vìtšinu princezen

pravdìpodobnì zaklel taky. Navíc bylo nìkdy

zakletí výstižné, napøíklad princezna zakletá v

krysu skuteènì jako krysa vypadala, už jako

èlovìk.

Po shlédnutí všech dostupných

princezen Philip usoudil, že bude nejlepší stát se

mnichem. Zaèal tedy se studiem prastarých kronik

a v jedné z nich se doèetl o princeznì, která byla

zakleta do ropuchy. Podrobnosti jejího pøíbìhu ho

nezajímaly, nebo� podle dosavadní zkušenosti

tušil, jak princezna asi vypadala. Pøesto však

zbìžnì èetl dál, a nevìøil vlastním oèím. Princezna

prý byla pohádkovì krásná a pohádkovì bohatá,

navíc byla velmi hodná, milovala zvíøátka a

kytièky a ke svým poddaným se nechovala s

povýšenou arogancí, jak bývá obvyklé. Jednoho

dne se však objevila zlá èarodìjnice a promìnila ji

v ropuchu, a odsoudila jí strávit zbytek života v

temných moèálech na východì. Zachránit ji mùže

jen princ, který by jí políbil, pøez její ropuší

podobu. Lze ji však poznat, nebo� má na hlavì

jakousi zlatou korunku. Až se najde princ, který ji

vysvobodí, padne kledba uvržená na celé

království, které se od té doby ztratilo z povrchu

zemského i se vším bohatstvím.

Philip nerad zbyteènì riskoval, ale cosi
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v jeho srdci mu teï øíkalo, že tohle je ta pravá.

Pøed oèima se mu zjevil obrázek krásné princezny,

jak chová jejich prvního potomka. Rozhodl se, že

se vypraví do východních moèálù, najde princeznu,

vysvobodí ji a vezme si jí za ženu. Neváhal tedy,

nakoupil si výstroj a zásoby na dlouhou cestu a

vyrazil.

Šel dlouho, velmi dlouho. Byl pøepaden

loupežníky, ožehnut draèím ohnìm, absolvoval

mnoho potyèek s nestvùrami obývajícími kraje,

kam lidská rozpínavost ještì nodosáhla. Nakonec

však, na pokraji sil došel na místo, které hledal.

Pøed ním se objevil velký moèál.

Philip se rozhlédl a myslel, že se asi

zblázní. Všude kolem bylo spoustu žab. Jejich

kvákot pøipomínal hrùzné kvílení ducha na jeho

rodném hradì. Princ se však nedal snadno odradit.

Vlezl do moèálu a zaèal prohlížet žáby. Po

nìkolika dnech, schvácený, hladový a celý špinavý

od bahna našel ropuchu se zlatou korunkou.

Ropucha se snažila dostat se z jeho dosahu, ale on

ji pøesto lapil. Pak jí jemnì uchopil a políbil. A

promìnil se v ropuchu.

Walien byla váleènice. Byla velice silná

a nijak zvláš� ošklivá, ale díky jejím neustálým

posilovacím cvièením byly její proporce rozloženy

jinak, než by u dívky mìly být. Nemìla nijak

zvláš� ráda muže. Svým zpùsobem jí imponovali

silní muži, kteøí jí dovedli získat, i když pro nì

nemìla nic než slova nenávisti. Muži slabšími než

ona pohrdala úplnì. Mìla radìji ženy. Podle ní

spoleènost ženy plnì nahradila pøítomnost muže,

spíš jí ale pøedèila. Toužila dobývat jiné ženy, jako

to dìlali muži, toužila být silná jako muži, ale

nechtìla se stát mužem. Chtìla vykonat èin, který

ještì žádný jiný muž vykonat nedokázal.

Jednoho dne se dozvìdìla o princeznì

zakleté do ropuchy, odsouzené k vìènému životu

ve velkém moèálu. Prý je zakletá už dlouho a

žádný princ jí ještì nedovedl vysvobodit. Walien

mìla ráda urozené dívky, mìli hebkou ple� a jemné

ruèky. Rozhodla se tedy, že osvobodí ubohou

princeznu a dokáže tak svoji nadøazenost nad muži.

Vyrazila tedy na východ hledat velký moèál.

Její cesta trvala dlouho, musela se

vypoøádat s lupièi i jinou ohavnou havìtí, která

èíhala na cestách i necestách, po nichž se poutník

putující neobývanými kraji musel ubírat. Drak jí v

cestì nestál, ponìvadž pøestože mìl rád jemné

dívèí masíèko, šlachovitá bojovnice pro nìj

nepøedstavovala nejchutnìjší sousto.

Po mnoha úskalích dorazila Walien k

velkému moèálu. Jen co se rozhlédla, otøásla se

odporem, tolik žab pohromadì v životì nevidìla.

Bojovnice se sice nebála žádného nebezpeèí, ale

žab, krys èi pavoukù se hroznì štítila. Pøesto se

pustila do prohledávání moèálu. Netrvalo dlouho

a pøihopkala obzvláš� odporná ropucha. Na hlavì

však mìla jakousi zlatou korunku, jež mìla být

poznávacím znakem pro zakletou princeznu.

Walien se schýbla a s odporem uchopila žábu.

Pomalu ji pøibližovala k ústùm a nakonec se jí

jemnì dotkla rty.

Otøásla se odporem o volnou rukou si

otøela pusu, když v tom ucítila, jak slizká bytost v

její dlani, jakoby mìnila tvar. Pustila tedy žábu na

zem a s pøekvapením pozorovala, jak se

promìòuje v èlovìka. Najednou stál pøed ní muž.

Byl vychrtlý, shrbený, nehezkých rysù, mastných

vlasù plných bláta, obleèen v hnusných, špinavých

hadrech.

Jeho krysí oèka se leskly pozorujíc

bojovnici a jeho tváø ozdobil záøivý úsmìv. Pak se

vrhl Walien kolem krku. "Dìkuji ti má

zachránkynì", zvolal. "Moment", snažila se ho

odstrèit dívka, "Jaktože nejsi princezna?". "Já a

princezna?", podivil se muž, "Kdepak, já jsem

krejèí Toman z Horní Lhoty". Pak opìt zahrnul

svou zachránkyni polibky. "Jak dlouho tu už jsi?",

odhodlala se Walien k další otázce. "Velmi

dlouho, ani jsem to nestaèil poèítat", povzdechl si

Toman, "Ale každou chvíli sem pøišel nìjakej

chlap, chytil mì a dal mi pusu. Fuj, to bylo

otøesný. Naštìstí se objevila tvoje nìžná ústa a

vysvobodila mì z té potupné podoby. Teï se

vezmeme a budeme svoji až do smrti". Walien

naprázdno polkla, "Wezmeme?". "No ano. Osud to

chtìl. Jsme si pøedurèeni", záøil Toman a široce se

usmíval. Dívka naprázdno polkla podruhé. Vìøila

v osud a jeho moc. Mìla sice chu�, zbavit se toho

èlovìka meèem, ale byla pøesvìdèena, že by jí

osud potrestal. "Mohli bysme zatím dojít nìkam,

kde žijou lidi", navrhla nakonec, "Pak uvidíme co

dál".

Tak nesourodá dvojce vyrazila pryè od

velkého moèálu, zpìt do obydlených krajù. Toman

nadšenì poskakoval kolem bojovnice a vrkal na

všechny strany. Walien zase usoudila, že se jí

skonèil sen, stát se pøítelkyní a ochránkyní tak
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lehce zranitelné princezny, a snad i nìco víc. Teï

ale byla odsouzena strávit zbytek života po boku

ošklivého ševce.

Když se dostali do civilizovaných

konèin, informovala se Walien na osud u nìkolika

knìžích, a všichni jí potvrdili, že s osudem si

neradno zahrávat, a že si tedy Tomana musí vzít,

nechce-li na sebe pøivolat hnìv bohù. Bojovnice

tedy poslechla a ti dva spolu žili neš�astnì až do

smrti.

* Prùzkumy Nurnské družiny *

Prùzkumy za poslední tøi výpravy

provedl liscannorský knihomol Getd z Ruindoru

Dùvìra Respekt Úspìšnost

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Krochta 3,00 3,00 2,75 2,00 2,50 2,00 2,50 2,75 2,38 

Tanris 3,20 3,20 2,80 2,80 3,00 3,00 

Bangord 3,50 3,17 3,34 

Aedd 3,40 2,50 3,40 3,25 3,40 2,88 

Griffin 2,80 2,50 2,75 3,40 3,25 3,50 3,10 2,88 3,13 

Ladot 2,33 3,50 2,92 

Sagraš 2,67 3,50 3,09 

Alwynn 3,80 3,80 3,80 

Orglaff 3,40 2,75 4,00 3,25 3,70 3,00 

Gerhard 2,83 4,17 3,50 

Lugduš 3,40 4,20 3,80 

Rantir 4,00 4,67 4,34 

Lynhaard 2,25 2,25 2,75 2,25 2,50 2,25 

Atir 3,20 3,80 3,50 

Simonn 3,75 4,50 4,13 

Argell 4,00 4,20 4,10 

Cecil 3,00 4,75 3,88 

(1=severní Gwendarron, 2=Andelur, 3=Rugorn)

* Hlubina *

Lynhaard nepodrobitelný z Rugornu,

syn Byrthogùv

Cosi se skví na dnì sklenky

pravda i lež, svinská sprostota

prodejné dìvky vyzývavé

vlnící klubko køivek utahaných

v orgiích beztvarého propletence

tam kdesi dole v jednom kole

smrdí špiritusem, zrádným hnusem

hlubina kvašeného exkrementu

pohøebištì zpropadencù

podkroví pekla, krypta smrtelníkù

chce se mi zvracet na dvì doby

zamìstnat mozek, oèi

když  se toèí, pøemetá

spirála žvástù kurev beztváøných

to jejich ách a och, ty pobloudivé vzdechy

nevkusná nahota

vrnících prasat v chlívì plném šrotu

radìji nevìøit

nevìøit vjemùm, vidu, sluchu

nevìøit zrcadlení v chlastu

nevìøit bohùm, mocným, malomocným

nevìøit v pravdu, svinskou lež

nevìøit nikomu

ani sobì

* Novinky liscannorské *

Krochta Moskyt, pátý starosta liscannorský

Od té doby co vyšly poslední novinky

uplynulo již moøe vody. V naší vesnici se stalo

mnoho nového. Ne vždy to byly pouze radostné

události, ale ty dobré naštìstí pøevažují.

9.10.1038 se Atrienn a Krochtovi

Moskytovým narodil první potomek. Je to kluk a

dostal jméno Allen. Za kmotra mu šel obèan Ladot

Chinský a Allen od nìj dostal darem krásného

poníka. Pyšný otec se již tìší až bude svého

potomka uèit nìjakým pìkným kouzlùm, ale

rovnìž pyšné matce se to mnoho nelíbí a

Krochtovi rovnìž zatrhla kouøit doma jeho
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oblíbené doutníky. Musí je nyní kouøit na zápraží.

Na další novorozence si musel

Liscannor poèkat víc jak rok. Zato se narodili hned

dva. 27.1.1040 se narodil druhý kluk u Moskytù.

Dostal jméno Gerllod a Krochta ho zatím nechce

uèit žádným kouzlùm. Jisté je však to, že kouøit

mùže Krochta až za plotem svého domu. Naskýtá

se otázka, že v pøípadì narození dalších malých

Moskytù, bude èasem možná Krochta donucen

kouøit až za hranicemi Gwendarronu. Ještì je tøeba

podotknout, že za kmotra šel Gerllodovi minulý

starosta, Lynhaard Rugornský.

O tøi dny pozdìji se narodil tøetí

potomek u Rugornských. Wenora pøivedla na svìt

holèièku. Zatím nemá jméno, nebo� Lynhaard s

manželkou si ho ještì musí øádnì promyslet.

Doufejme, že to udìlají co nejdøíve, aby to

náhodou èasem nebyla "Dcerka". Její narození

nevyvolalo takový rozruch jako narození dnes již

pìtileté Wyndred. Až dostane jméno pùjde jí za

kmotra trpaslík Orglaff.

Starosta udìlil povolení ke stavbì panu

Alwynovi, kterému se nìkdy také øíká Bílá ruka.

Alwyn si v Liscannoru zaèal stavìt chatu, nebo�

trvale bydlet chce zùstat v Nurnu, kde hodlá dále

rozvíjet èinnost cechu Bílé ruky. K tomu je tøeba

dodat, že poèet èlenù Bílé ruky se již zdvojnásobil

a oba jeho èlenové, zakladatel Alwyn a kouzelník

Cecil (pøezdívaný Cucák), se snaží o nábor nových

èlenù. Další povolení ke stavbì dostal trpaslík

Orglaff Bezbrada. Zøejmì se snaží uniknout z

dosahu svého despotického otce, který po nìm

chce, aby mu pomáhal pøi lichvaøinì.

Z obecní kasy byla z rozhodnutí starosty

postavena u hospody U hrocha stáj pro konì a

kuželkárna. Správcem kuželkárny byl stanoven

obèan Orglaff na což je patøiènì hrdý. Jako staveèe

kuželek si platí (za neznámou odmìnu) nejstaršího

syna Jacoba a Rolandy, Eriadanna, který si tak

pøivydìlá a možná pøestane myslet na lumpaèiny.

Obèan Chinský se oženil! Ano, tento

nenápadý hobit vstoupil do svazku manželského.

Oženil se se sleènou Grimel, se kterou se seznámil

v dobì, kdy družina pátrala po ztracených dìtech.

Svatba byla slavná a byla placena z obecní kasy,

což se nelíbilo elfovi Tanrisovi, který do této kasy

ještì nepøispìl ani zlatkou. Pùvod novomanželky

je záhadou. Všechno zøejmì zaèalo v dobì, kdy si

Ladot nechal vìštit od komediantky. Pak ho

údajnì nìkteøí vidìli, jak u rybníka líbá žáby. A

pak se objevila Grimel. Byla zubožená a mìla

zlomenou ruku. K tomu hranièáø Tanris

poznamenal, že údajnì vidìl, kterak Ladot mrštil

žábou o strom. Ten to vùbec nepopíral a tím

vlastnì pøiznal, že jeho manželka mìla døíve ètyøi

nohy, byla zelená, žila v rybníku a kvákala.

Pøejme novomanželùm š�astný život!

Orglaff Bezbrada, který byl velmi

neš�astný, že nemá vousy, je koneènì má!

Poøádné a dlouhé až k pasu. Nìkteøí nedùvìøiví

dobrodruzi jej za nì dokonce tahají, aby zjistili zda

nejsou falešné. Drží øádnì a zøejmì jsou pravé.

Nìkteøí jiní naproti tomu tvrdí, že nová ozdoba

Orglaffa má co do èinìní s magií a Krochtou.

Došlo také k jedné nepøíjemné události.

Kroll Bangord byl starostou zbaven své funkce

hrobníka. Dùvody jsou nejasné. Krochta

prohlašuje, že se Bangord dopustil velice

závažného zloèinu, který se nedá tolerovat. O co

šlo však tají, s tím že by tím ublížil jisté osobì.

Bangord se však nechtìl z márnice, která patøí

obci, vystìhovat po dobrém. Krochta se tudíž

musel obrátit na vládní vojáky v Nurnu. Ti museli

Bangorda, který zaujal pasivní odpor, vynést ven

a dopravit jej mimo území obce. Netrvalo však

dlouho a kroll Bangord se vrátil, posadil se pøed

hospodu a køièel, že je nevinný. Krochta naproti

tomu prohlašoval, že je vinný a mazal do Nurnu

podruhé. Tentokrát se vojáci s krollem pøíliš

nemazlili, nasadili mu pouta, sebrali majetek a

odvezli ho v zamøížovaném voze do Nurnu. O

týden pozdìji se konal soud, na který se vypravila

vìtšina obèanù Liscannoru i s manželkami.

Lynhaard s sebou táhl dokonce i dìti. Ten den se

soudilo více obžalovaných a Bangord pøišel na

øadu až poslední. Vzhledem k tomu, že díky

neznamé osobì došlo k narušení soudního

procesu, došlo k vyklizení soudní sínì, nedovìdìli

se diváci rozsudek. Teprve o den pozdìji byl

Krochta jakožto žalobce vyrozumìn o tom, že

Bangord byl odsouzen za potulku (což je ovšem

nesmysl) k vìzení na tøiasedmdesát dní. Vìzení si

odpykal v nedalekém kamenolomu.
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Novým hrobníkem se po vyhnaném

Bangordovi stal Orglaff Bezbrada. Po správcování

kuželkárny tedy trpaslík spravuje i høbitov. Orlgaff

všude rozhlašuje, že není hrobníkem, ale správcem

høbitova.

V Liscannoru byl drak!!! Když byl

témìø pøed rokem Liscannor napaden bandou

cizích vojákù byl zde podle svìdectví nìkolika

obèanù spatøen dokonce i drak. O dramatických

událostech, které se tehdy odehrály se jistì

doèteme více v Historii. Jisté je však jedno.

Liscannor byl jedné noci již potøetí ve své historii

napaden. Poprvé to byli proradní mniši z

Archenilu, podruhé huorn, který si pøišel vyøídit

úèty s druidem Sarimem a potøetí to byla skupina

vojákù jižního vzhledu. Pøitáhli pod vedením tøí

vùdcù. V prùbìhu boje se objevil na stranì

útoèníkù prý i drak, alespoò to nìkteøí tvrdí. Drzé

útoèníky se podaøilo spoleèným úsilím všech

obèanù pobít. Uprchli pouze tøi vùdci za pomoci

nepochybnì mocné magie (ostatnì si to s nimi

Nurnská družina vyøídila pozdìji). Po skonèení

boje byl ve sklepì svého domu nalezen kroll

Lynhaard s rodinou a Griffinem. Zcela nesmyslnì

tvrdili, že jsou zavaleni a jejich dùm je v troskách

po útoku draka. Rovnìž v hospodì bylo nalezeno

nìkolik lidí, kteøí tvrdili to samé. Krochta s

Aeddem naproti tomu tvrdí, že se jednalo pouze o

iluzi, vyvolanou nìkterým z útoèníkù. Pozdìjší

události jim dali za pravdu, ale i tak se o tom bude

ještì dlouho povídat u piva.

Vzhledem k tomu, že poslední výpravy

byly velice úspìšné, co se týèe koøisti, mnozí

obèané rozšiøují své domy a Liscannor poslední

dobou tudíž jen a jen kvete.

* Na závìr *

Touto zprávièkou upøesòuji Krochtovy

Novinky liscannorské. Všem spoluobèanùm na

vìdomí dávám, že má druhorozená dcera, jíž šel za

kmotra ctihodný pan Orglaff Bezbrada, jenž už v

souèasnosti pøeci jenom nìjakou tu bradu

pochybného pùvodu má, se jmenuje Eleanor.

L. Rugornský
Tuto Lyškánoru pøipravil k vydání Lynhaard z

Rugornu, zvaný Nepodrobitelný, syn Byrthogùv
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