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* Krádež v Nurnské knihovnì *

Lynhaard nepodrobitelný z Rugornu

Kolobìh pøekotných událostí, který jako
nebezpeèný vír vtáhl Nurnskou družinu do
uskuteènìní nového tažení, se zaèal odvíjet zcela
nevinnou pøíhodou na nurnském rynku na samém
sklonku léta roku 1033. Z malé ulièky vedoucí z polí
vyskoèil plešatý chlap v nevábnì vyhlížejícím úboru
ze špinavé pytloviny a šmajdavým krokem si to
spìšnì namíøil pøes námìstí ke kašnì, u níž vìtšinou
sedávají místní žebráci. Ale tenhle chlap, aè
vzhledem zdaleka ne nepodobný, žebrák není. Je to
chlap z lesa. Na zádech táhne obrovský záplatovaný
pytel, jehož obsah zamoøuje okolí smradem
prašiviny a èinidla. Lesák natáhl své nemyté
chlupaté nohy, obuté v pøíšernì velikých sandálech
z pravé hroší kùže a otírá si zpocenou bílou pleš
savým hadrem. Po malém odpoèinku obrací pytel
vzhùru dnem a vysypává na obecní dlažbu hromadu
vydìlaných zvíøecích koží rozlièného druhu, stáøí a
kvality zpracování. Potom si zavìšuje na krk
mošnièku s penìzi, dává ruce v bok a jímá se pìknì
po cirkusácku vyvolávat: "Lidièký, poïte blíž,
poïte blíž. Kupujte kužé. Sou dìsnì lacný, za zlatku,
za dvjé. Kupujte kužé!". Zvìdaví lidé se scházejí a
opravdu se obèas najde nìkdo, kdo obèas od
pokoutního prodejce i nìco koupí. "Chlupatý kužéé
dìlají mužéé!", vøíská Sarim a obèas prohodí i to
svoje: "Páprlapá". Zlatky a støíbøence putují do
mošnièky a chamtivý druid je doslova v transu. "Za
jednu kožkùù koupíš si Božkùù". K vyøvávajícímu
pouliènímu prodejci se pøitoèil malý korpulentní
movitì vyhlížející mužík a šibalsky zamrkal oèima:
"Buï pozdraven, koželuhu". "Póslední kužéé,
pøistupté bližéé", jeèí Sarim a mává vzrušenì rukama
nad zmenšující se hromadou smradlavých chlupù,
"Je libo òáké pìkné kužé, pane velkomožný? Slunce
už je nejvejš, za chvíli to tu mušim zavøít". "Nejde
mi tak o kùže, kupèe", praví tlustý chlapík
špinavému druidu. "Jde mi o vaše boty. Prodejte.

Neštøím penìzi". "Kdo jako ste?", ptá se nedùvìøivì
druid Sarim, protože jeho slavné sandále mu
vždycky pøinesly jenom výsmìch. "Jsem
obchodník. Obchoduju s rùzným tovarem. Co se
najde. Kupuju a prodávám. Mám krámek támhle v
loubí". "Ty boty neprodám. Mám je rád", dupe
výhružnì pravým sandálem Sarim a bojovnì
vystrkuje neholenou bradu. "Na penìzích nebudu
šetøit. Stanov cenu". "Ne a ne a ne", šklebí se lesák,
"Ty boty sou mejma jedinejma vopravdickejma
druhama. Vždycky stojej pøi mnì. Jó, to sou dobrý
sandále. A sou z móc dobrý a vzácný kùže. Proto je
neprodám ani za nic. A navíc mì z vostatních bot
bolej ty moje platfusácký nohy". "A z jakého druhu
kùže jsou ušité, mùžu-li se pøeptat?", vyzvídá
obchodník tajemství výroby. "Inu, sou z pravý hroší
kùže, èinìný hrošim mozkem, což sou vìci dìsnì
vzácný, a desetkrát máèený v jemnejch vonnejch
volejích, aby dostaly hebkos� ženský pokožky, což
je dìsnì vodborná záležitost a tajemství
sandálovejch mistrù. Navíc sou ty boty šitý sušenou
hroší šlachou, kerá je vodolná vod pøedøení a pevná
jako ni� mýho pokoutnýho života, jež je taky
nepøetrhnutelná", øíká pyšnì Sarim z Gorùdye a
nafukuje se jako kozí mìch. Dav lidí se náhle
rozestoupil a pøed Sarima pøedstupují dva vojáci
královské posádky. "Hej, chlape, máš povolení k
pouliènímu prodeji?", praví jeden z nich, "Ukaž".
"Ale, ctìný pánové vojáci, nebuïte krutý k
vobyèejnýmu chudákovi. Pøece se nebudete zlobit
pro pár kuží", nasazuje nacvièenì úlisný Sarim v
oblièeji výraz naprostého žebráka a poctivce a
dlouhou prackou schovává naplnìnou mošnièku
pod pláš�. "A kde jsi k tìm kožešinám pøišel, máš
vùbec povolení k lovu zvìøe?". "Udatný pánové,
pøece si nebudete dìlat hlavu pro tìch pár pastí a
sítí na malý ptáèky, co kladu tam nahóøe v lese",
valí oèi vyèùraný lesák a cpe každému z vojákù po
dvou zlatkách do kapsy. Vojáci s chlapem, který
vypadá velice nuznì, soucítí a se slovy: "Padej!",
odcházejí k Paøátu na žejdlík chmeloviny. Sarim se
tváøí jako zpráskaný pes, balí prázdný pytel a,
uctivì dìkujíc a klaníc se šlechetnosti žoldnéøù,
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couvá do ulièky k polím. Tam se obrací a rysy jeho
tváøe tvrdnou. "Cha chá, zase sem se z toho
vysekal", chechtá se zle ten zlosyn, "Kdepak, na
starýho Sarima nikdo nemá. Von je dìsnì mazanej
a chytrej, jako ten ouhoø. To každej muší vidìt na
každym kroku. Když ho nìkdo skøípne, tak se kroutí
a kroutí a krouti� se nepøestane. Jeho tìlo je slizký a
dìsnì vohebný a proklouzne každièkou skulinkou,
každièkou škvírkou, co se vobjeví". Ouhoø Sarim si
to šlape do kopce a jak si to tak štráduje, jeho zvíøecí
smysly zmerèí nìjaký pergamen, pøibitý na vratech
jedné stodoly. "Co to jé? No co to jé? Svrbí mì muj
druidskej nos, a když mì ten nos svrbí, tak to se nìco
móc dùležitýho stane", bruèí druid, drbe se na pleši
a pomalu ète oznámení. Jedná se o vývìsku spolku
nurnských knihovníkù, kteøí nabízejí odmìnu šest
tisíc sedmset padesát zlatek tomu, kdo Nurnské
knihovnì navrátí knihy Povìst o pádu Elieldolu,
Tajemství dlouhovìkosti a Hnìv astrálních sfér a
pergamen, oznaèovaný jako Odkaz Lunduma
Tugrina. Všechno jsou prý svazky staré a velmi
cenné. Jejich ztrátou se prý ztrácí i èást kultury
Starého svìta. "Èmuchám prachy!", hvízdl si chlap
z lesa veselou notu a vyráží horempádem k lesu.
Potom jistì hned zamíøí do liscannorské hospody,
aby se mohl vytáhnout, co všechno zjistil. Hned
naverbuje hochy a ti jej pro samou úctu jistì zvolí za
vùdce, když je takový pašák. Potom pod jeho
vedením naleznou knihy a dostanou odmìnu.
Odmìna, to zní krásnì.

 Na kraji lesa se Gorùdyjskej zastavuje a
ohmatává mošnièku naditou dnešním ziskem.
Naposled se dívá na Nurn a mává teatrálnì
zabahnìnou pìstí. Pak se ještì jednou laská s
obsahem mošnièky a umiòuje si, že v zimì nastraží
ještì víc pastí. A taky sítì na ptáèky. Bude je
prodávat ve vrbových klecích. Potom pohlíží
ostøížím zrakem svých šedých oèí do temnoty lesa.
Za chvilku zmizí v roští. Tam je doma, tam je v
bezpeèí. Tam na nìj nikdo nemùže.

"Zdaø les, hospodó", vøíská Sarim na celé
kolo falešnou vøelostí a hostinský Jeremiáš už nalévá
do malého otluèeného plecháèku druidovu obvyklou
dávku likéru z jehlièí. Po lokále se rozléhá váhavé
mruèení. Sarim si sedá hned k prostøednímu stolu a
kope do sebe tu odpornou koøalku. "Héj, lesáku!",
vykøikuje ppøiopile Lynhaard z Rugornu, soused
nynìjšího starosty obce, "Tak sem slyšel, že chytáš
malý ptáèky do sítí a pak je prodáváš. Že se nestydíš,
vydøiduchu!". "To néjni pravda. To je lež jako vìž a
esli má nìkdo òákej problém, tak a� raèi drží tu svojí
hubu", èertí se Sarim, který sám je lež jako vìž,
protože je známý lháø a podvodník, což jedinì
ukazuje na to, že jedinì on je sám sobì problémem.

"Urazils krolla, Plešoune", praví temnì Páin z
Nórienu, známý svalovec a zabiják. "Nó, tak si to
zas tak neber", vykrucuje se proradný druid, aby
mu náhodou trpaslík v návalu vzteku neublížil, "Až
uslyšíš, co mám za novinu, hned mì budeš do nebe
vychvalovat". "U mì seš jednou pralesák a fikslíø a
tak taky zustaneš", pronáší na svùj vkus až nezvykle
dlouhou vìtu nórienský šermíø. Sarim je ale známý
ouhoø a jeho tìlo je dìsnì slizké, proèež z nìj
všechny narážky steèou jako voda, takže se jenom
oklepává, nasazuje dobráckou tváø èíslo dvì a
zaèíná hroznì tajuplnì vypravovat: "Teï vám
povim, co sem se dozvìdíl vo jedný móc dobrý
faše, z kerý, dyž budeme hodnì chytrý chlapi,
poteèou prachy proudem jako z nepodojený kozy.
A to všecko skrzeva òáký písemnosti, co se ztratily
za dìsnì tajemnejch vokolností z tý Nurnský
knihovny. Já teda moc ètivej nejsem, ale jedno vim
urèitì, že starý lejstra bejvaj hodnì vzácný, na to já
mám ten èmuch, co sem získal po pøedcích. Nó, a
když ty lejstra najdem, koštne to òákejch dobrejch
šest a pùl žlu�ákù, což je dos� slušný, ale mušíte
poèítat s tim, že si mušim úètovat nìco za
zprostøedkování, jak to tak ve v obchodì bejvá. A
když de vo prachy, neznám bratra". "A nic
urèitìjšího nevíš, Lesáku?", táže se se zájmem
Erlanth Linfalas, chlápek s železnou rukou. "Inu,
možná vim, možná nevim", tváøí se dùležitì druid,
"V každym pádì mì tady zejtra pøesnì vo
polednách èekejte. Já s váma pojedu do Nurnu,
abysme nìco vyzvìdìli. Teï ale mušim domu.
Slunce už bylo dávno nejvejš a já se eštì porádnì
nevokázal doma". Sandálník kvapem odchází a
hostinec U hrocha propuká v bouølivý smích.
Poslední dobou veškerá døívìjší druidova vážnost
upadla a dnes už z nìj má valná vìtšina
liscannoøanù akorát tak srandu.

Nazítøí se liscannoøané scházejí pøed
hospodou. Erlanth, Páin, Llandaff a Edudant tady
èekají na Nestora Burmu a Tøi Divoké Vepøe, což
je pravé a ponìkud neobvyklé jméno
psychopatického krolla Ušouna. Po chvíli na
uøíceném koni doráží Sivel Chrastník, který se
usadil v Samotì, kde žije také Sarim. "Kde je
Pralesák?", táže se Nestor Burma netrpìlivì. "Rion
mu upekla zálesáckej dort, aspoò podle smradu, co
se šíøil lesem, takže poèítám, že jen co ho spoøádá,
hned pøijede", praví klidnì pan Chrastník a otírá
zpoceného konì svým pláštìm. "Mám pro vás
novinku. Je to taková blbost", øíká Llandaff, aby
øeèš nestála, "Dorgis, ten ardasanskej lotr, si kousek
od Nurnu na kreji lesa zaèal stavìt srub. Zatim je to
sotva rozestavìný, ale za mìsíc, za dva, to mùže
bejt docela pìkný hnízdeèko". "Jó, ten spratek to
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urèitì postaví rychle. Živí ho totiž vztek. Von si
pìstuje lítos�, jak ho tudle starosta vykázal z vobce
a zakázal mu jakejkoli pobyt", rozebírá poslední
události Nestor Burma. "Já si myslim, že to bylo
trochu krutý, to s tim vyhoštìnim", tváøí se vyèítavì
Edudant Škorpík z Tiklu, zvaný Éda Tyglík.
"Ardasani nám sem nepáchnou a basta. Sou to
vrahové, lháøi, podvodníci a navíc žebráci. Jestli
nìkdy ta jeho špinavá chatrè bude stát, tak jedinì
díky žebrotì", vykøikuje zlobnì Páin a naráží na
nechutné Ardasanovo putování od domu k domu a
vymáhání almužny od liscannorských obèanù. K
tomu by se kromì Ardasana nesnížil snad nikdo.
Liscannorští vyrážejí smìrem k Nurnu a na cestì za
Liscannorem narážejí na shrbenou vytáhlou postavu
Dorgise Ardasanského, který si tady s kloboukem v
ruce živí svou lítost, proèež do Liscannoru nesmí. O
chvíli pozdìji pøibíhá udýchaný Sarim. Bìží pìknì
po svých, prý že se mu v sandálích z hroší kùže moc
pìknì bìhá, ale spíš to bude proto, že by si jeho kùò
ošoupal podkovy. Nové kování, jak známo, jest
drahé. "Sem nadmutej", praví druid, držíc se za
bøicho, "Móc sem toho snìd". Nurnští se koneènì s
tøíhodinovým zpoždìním vydávají na pochod.

Na nurnském rynku se dobrodruzi, vedeni
snahou získat co nejvíce informací, rozcházejí.
Druid Sarim si èerným uhlíkem kreslí na pleš vlasi,
aby jej tady nikdo nepoznal ohlednì tìch vèerejších
patálií s nedovoleným prodejem zvíøecích koží.
Oddìlené skupinky se potloukají ulicemi a brzy se
dozvídají, co se v Nurnské knihovnì opravdu stalo.
Je tomu asi mìsíc, co se ztratily ty staré svazky.
Podezøelých z krádeže bylo hned nìkolik, ale žtádný
z nich se k èinu nepøiznal. Když se viníka nepodaøilo
objevit, pøislíbil spolek nurnských knihovníkù
odmìnu tomu, kdo knihy vrátí. Jediné, cg královská
garda udìlala bylo, že pøidìlila ostrahu k Nurnské
knihovnì. Celá záhada usnula na mrtvém bodì, až
pøed dvìma týdny byl v objektu chycen vetøelec,
nìjaký hobit, Šlohník Duták, bytem v Pøístavní ulici
è.p. 49, známý recidivista. Tenhle zlodìj Duták žije
se svojí družkou, Brusinou Jablùnkovou, šatnáøkou
od Èervené sedmy. Je to chlapisko po všech èertech
vykutálené a v otázkách soudních zøejmì mazané,
protože hned jak jej chytli, doslova zavøel hubu a
odmítl jakkoli odpovídat na otázky. Proto byl
odsouzen k pìtadvaceti dnùm žaláøe o chlebu a vodì,
a to pouze za pokus o loupež. Spojitost jeho èinu s
pøedchozí krádeží nikdy nebyla prokázána.

Na mìsto padl soumrak, jak by øekl
Sarim, slunce už bylo nejníž, a Nestor Burma
spoleènì s tichošlápkem Sivelem Chrastníkem a
žebravým alchymistou Dorgisem z Ardasanu vpadli
do Èervené sedmy, kam je pøivábily nepokojné

plamínky èervených lucernièek. Pøátelé si odkládají
pláštì u šatnáøky Brusiny Jablùnkové, malé asi
dvaatøicetileté hobitky, a usedají do malých
vzhledných polstrovaných køesílek. Všechno zatím
platí Nestor Burma, protože pan Chrastník si
zapomnìl doma peníze a ardasanská žebrota nic
nemá. K pánùm se hned pøitáèí tlustá majitelka
tohoto vìhlasného podniku a nabízí album místních
krasavic. Dorgisovi se sbíhají sliny, možná je to od
hladu, protože už dlouho nic poøádného nejedl, a
ptá se dobráckého Sivela, jestli by mu nepùjèil
nìjaké peníze. Sivel si prohlíží nahé zadeèky
místních krasavic, vymalovaných na obrázcích, s
takovým zájmem, že se po chvilce nabízí, že zajede
koòmo do svého domu a pøiveze malou truhlièku
zlatek. Dorgis se raduje, že zase nìco vyžebrá a
Nestor Burma, známý svìtobìžník, se nemravnì
uculuje. Dorgis z Ardasanu vymáhá nìkolik zlatek
i od nìj a odchází do mìsta shánìt rolnièky. Sivel
Chrastník zatím štve konì k samotì nad
Liscannorem.

Llandaff a Erlanth, kouzelnická dvojice
a výkvìt liscannorské inteligence, chvíli zevlují po
Nurnu a pak míøí své kroky k nurnské trestnici, kde
jsou povìstné královské kobky. Onedlouho už buší
na vìzeòskou bránu. "Hej, hola, vodevøte bránu,
dou k vám hosti!", volá Llandaff a buší klepadlem
o kovaná vrata, zatímco mág Erlanth Linfalas
vydìšenì koulí svýma chrpovì modrýma oèima,
ponìvadž v místní hladomornì ještì nikdy nebyl.
"Koho to sem soumrak nese?", houkl strážný, když
otevøel vrata, "Nechcete pøijít až po ránu, chlapi
mizerný?!". "Sou votázky života a smrti, kerý
nejdou vodkládat. Deme za velitelem káznice
kuliva tej krádeži v knihovnì. Sme takøíkajíc na
stopì velkej èernotì, což nesnese vodkladu",
nasazuje Llandaff Quonsettský do slovní pùtky
veškeré pøednosti svého medového hlasu. Erlanth
Linfalas øíká to svoje: "Jó, jó, jó", a kýve hlavou ze
strany na stranu. "Inu, když je to tak, pánové, tak
chvilku seèkejte, já se optám velectìného pána
Grokha, jesli vás pøijme", praví voják a rázuje pryè.

Éda Tyglík, Sarim z Gorùdye a Páin
zapadávají po neúspìšném bloumání po Nurnu a
páèení informací z kdejakého opilce do hostince U
supího paøátu, staøièké krèmy na samém okraji
mìsta, která ani po všech tìch letech neztratila své
kouzlo. Tam se hned oddávají ještì s nìkolika
cizinci høe v kostky. Štìstí se naklání neustále na
stranu Sarimovu, což je nadmíru podezøelé,a tak
Páin s Édou, kteøí proradného druida znají jak své
boty, od hry odstupují. Zanedlouho je gorùdyjský
šejdíø pøistižen pøi falešné høe, protože používal
cinknuté kostky, na kterých ještì navíc bylo o jednu
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šestku navíc. Celá výhra je zabavena, ale k
proklamované bitce nedochází, nebo� podvodník
zbabìle prchá oknem. V maštali si balí hlavu do
hadrù, ple� pomatlává kolomazí a takto pøestrojen se
vrací zpìt do šenku. Tam se vydává za assuaenského
prodejce kobercù. Jeho dìtinská lest kupodivu
vychází, což v Sarimovi vyvolává neskonalou úctu
k sobì samému, a trojice dobrodruhù se jde posilnit
spánkem na pokoje.

Dorgis Ardasanský za vyžebrané peníze
kupuje rolnièky a vrací se k Èervené sedmì. Nestor
Burma už zaèíná být v náladì a baví své okolí
prostými historkami, které se snad ani nemohly
nikdy pøihodit, protože jsou neskonale pøitroublé.
Asi po pùl hodinì už je Dorgis netrpìlivý, protože
prošustroval celou almužnu a teï nìkolik sklínek
pije na dluh. Venku se ozvala rána a do sálu vpadl
zchvácený Sivel Chrastník s ošoupanou truhlièkou v
ruce. "Vodtáh... hug...", dusí se Chrastník, jenž
nemùže popadnout dech, "Vodtáhnìte mýho... hug...
hug... koòa. Je vyøízenej". Uøícený hranièáø,
páchnoucí koòským potem, se kácí na židli a otevírá
truhlièku. Je plná kulatých zlatek, poctivì
naspoøených. "Že mi zaplatíš jednu z tìch
krasotinek, Siveli, kamaráde?", požaduje Dorgis
pùjèku. "No, jasnì, Dorgisi", sípe Sivel a odpoèítává
žebravému barbarovi jeho díl. "Nebo radši dvì. To
už máš jedno, jestli jednu nebo dvì. To pak stojí
jenom dvakrát tolik, víš?", vytahuje Dorgis na
dobráckého hranièáøe prùhledný trik. "Jestli ti to
udìlá dobøe, starej parde, tu máš". Nestor Burma se
usmívá jako sluníèko a pùjèuje si od Sivela také.
"Hele, kamaráde", kroutí se Ardasan jako had, "Puè
mi eštì pìt stovákù, abysme to jako zavokrouhlili. Já
bych ti vo to neøikal, ale dìlám to jenom pro tvý
dobro. Zavokrouhlenej dluh se líp pamatuje, to je
svatá pravda. Takže já sem vlastnì takovej dobrák,
když si to vod tebe puèuju, víš?". Sivel Chrastník,
prostý chasník ze samoty u lesa, který nikdy
nepoznal lidskou záš�, krutost a faleš, takže v její
existenci ani nevìøí, vysypává zbytek obsahu
truhlièky do Ardasanových nenasytných kapes.
Dorgis je doslova ve svém živlu. Pánovitì listuje v
obrázcích místních krasavic a objednává: "Tak
Burmovi tuhle zrzavou, pro pana Chrastníka tuhle
køepelku s tìma dlouhejma nohama, potom tudletu
z druhý stránky a já si vobjednám, tak tøeba tùdle
ètrnáctku, patnáctku a šestnáctku". "Á, mladej pán je
zøejmì znalec ženské krásy, není-liž pravda?", ptá se
se zájmem majitelka pøi pøedbìžném kasírování
hostù. "Sem Dorgis Ardasanskej, velkej boháè a
svìtobìžník", chvástá se alchymista, který ještì pøed
chvílí mìl tak hluboko do kapsy, že nemohl najít
dno, "A to vám povídám, každý tý køehotince dáte

na krk rolnièku, co mám tudle v kapse". Na to
úchylný alchymista vytahuje šest mosazných
rolnièek. "Né, rolnièky né", brání se Nestor Burma,
ale je mu to houby platné, protože je opilý a navíc
si peníze taky vypùjèil. Povedená trojice úplnì
bohùpustì kašle na nìjaké páèení informací ohlednì
krádeže v Nurnské knihovnì a jde se bavit na
pokoje.

V Nurnských ulicích a ulièkách vládne
naprostá tma. Nikde se nic nehýbe. Na støeše
plaètivì zamòoukala koèka a od zdi oprýskaného
domu se odlepil stín. Velký stín. Temná postava
zlovìstnì obchází zahradu a dùm pána Nothgerda,
slavného královského vojevùdce. Honosný dùm s
malými vìžièkami se tyèí k ztemnìlé obloze.
Tajemný muž trochu nemotornì pøelezl zeï a svalil
se do trávy. Možná je to nìjaký lupiè, uprchlý
trestanec. Mùže to taky klidnì být vrah. Nájemný
zabiják, který jde zavraždi t  veli tele
gwendarronských vojsk nebo psychopat, vraždící
pro ukojení svých šílených choutek. Muž se na
chvíli zastavil a naposledy se ohlédl. Tváø mu na
okamžik osvítily mìsíèní paprsky. Ano. Je to kroll
Ušoun, zvaný Tøi Divocí Vepøi. Nední to žádný
vrah ani psychopat. I když...

"Vstupte dále, pánové a posaïte se",
vyzval velitel trestnice Grokh, mohutný barbar,
pány Erlantha Linfalase a Llandaffa Quonsettského.
Ti se slušnì usazují v pohodlných køeslech
pøijímacího sálu a rozhlížejí se kolem. V krbu hoøí
oheò, na zemí leží drahé koberce, stìny jsou
pokryty nákladnými freskami. Inu, toto povolání je
zøejmì výnosné. Alespoò tady, v Gwendarronu.
"Tak, pánové, v jaké vìci pøicházíte?", táže se
Grokh a odkládá kachní stehno. Ústa utíká do
bílého krajkového kapesníku a mocnì upíjí vína z
cínové èíše. "Takže já tudle se sousedem",
promlouvá zdlouhavì hovornìjší Llandaff a
ukazuje na kamaráda Linfalase, jenž se zase tváøí
jako nekòuba a mocnì koulí tìma svýma
bezelstnýma oèima, "Sme pøišli orodovat, aby nám
bylo dovoleno poklábosit s jednim trestancem.
Tejèilo by se to teda vìznì Dutáka Šlohníka, co
bruèí za pokus vo zcizení soukromýho majetku v
Nurnský knihovnì". "Jó, jó, to je pravda. My sme
totiž takový soukromý voèka", praví stydlivì
Erlanth a na dùkaz pravdiivosti svých nìkolika slov
mrká tìmi svými kukadly. "Kontakt s vìznìm,
pánové, není v zásadì nemožný", pouèuje vlídnì
Grokh, "K trestanci dutákovi vás ale pustím až mi
ukážete povolení z královského dvora". "Dobøe,
pane Grokhu", øíká Llandaff ukáznìnì a nesnaží se
ani smlouvat, "Brzy se vrátíme i s povolením.
Dobrou noc, vinšuju". "Dobrou", usmívá seè

- 4 -



Erlanth.
Úchylný kroll Ušoun, obèas také

pøezdívaný Prase nebo Divoká Svinì, mocnì zabušil
na vrata Nothgerdova sídla. Po nìjaké dobì otevøel
rozezlený lokaj v modré livreji. "Co chceš, vobejdo?
Almužnu ti nedám a ještì na tebe poštvu psy!".
"Nothgerd, prosim", huhlá Ušoun. "Že tì nechám
zpráskat, drbane?! Mého pána budeš nazývat pánem
velkomožným a pøitom se pokaždé uctivì ukloníš.
Rozumìls?", hudrá lokaj a volá si pomocníky, dva
lokaje a štolbu s bièem. "Já né žebrák. Já Ušoun, Tøi
Divoke Prasce. Svobodný voják", nepøíliš jasnì
vysvìtluje Ušoun, co chce, "Ušoun chtít uzavøít
vobchod s pánem velkomožnym, pánem
Nothgerdem". Na dùkaz, že je opravdu váleèník, se
na schodech svléká a ukazuje své jizvy, které však
vìtšinou utržil pøi sedlácké práci, nìkteré dokonce
pøi porodu, když jej porodní bába, mimochodem
krollka nevalného rozumu, tahala na svìt
zapùjèenými kováøskými kleštìmi a páèidlem na
lodní truhly. Možná právì tento neprofesionální
zákrok byl pøíèinou Ušounových psychopatických
sklonù a záchvatù padoucnice. Nothgerdùv sluha se
zdá být unaven pøítomností krollího hamtusáka, a
proto posílá Ušouna k Èervené sedmì, kde prý pán
tráví noc. Tlus�och Ušoun zmatenì dìkuje, chvíli se
toèí dokoleèka, øíká: "Hm. Hm. Aha", pak si dává
ruku pøes oèi, straží své uši a kroutí hlavou sem a
tam a kolébavou chùzí mizí ve tmì. "Divný
chlápek", dumá lokaj v modré livreji. "Radši na noc
vypustím psy", øíká štolba a jde uèinit ochranná
opatøení.

Llandaff s Erlanthem se koneènì s
mírnými problémy dostali do královského hradu a
byli pøijati jedním z ministrù. Jednoruký Erlanth
pøednesl žádost o rozpravu s vìznìm Dutákem. "Inu,
pánové, je to tuze tìžká a zapeklitá vìc. Když si
poèkáte, tak za dva týdny bude Šlohník Duták
propuštìn". "Ale my s ním potøebujeme hovoøit
hned", hypnotizuje Erlanth ministra svým sladkým
dobráckým kukuèem. "Jak vám, pánové, øíkám, je to
tìžká vìc", má svou hlavu králùv ministr. "Toho
chlapa nevopiješ medovym rohlíkem a tim svym
chrpovým oudolím, Erle", špitá svìtaznalý Llandaff
z Quonsettu, "Ten chce peníze". A s tìmito slovy
nabízí sto zlatých jako bolestné za pøípadnou
námahu. "Tøi sta", odsekává ministr a dává pozor,
aby mluvil dostateènì tiše. "Umluveno". "Zítra v
osm hodin si vyzvednìte to povolení", šeptá králùv
zmocnìnec a láskyplnì se mazlí s naditým mìšcem,
na nìmž je vypáleno L.Q.. Kouzelníci Nurnské
družiny se jako poøádní lidé jedou vyspat do
Liscannoru

Buch! Kroll Ušoun vpadl do nevìstince,

zvaného Èervená sedma. "Mámo!", rozkøikl se tupý
kolohnát a vrhl se k tlusté majitelce vyhlášeného
podniku. "Ale já nejsem tvoje máma, cukrouši",
smìje se tuèná krasavice neurèitého vìku a prohlíží
si pozornì podivína. "Mámo! Já Ušoun. Tøi
Vepøové", hartusí kroll a mohutnì gestikuluje
svými tlapami, "Kde Nothgerd, mámo?". "Velkej
pán Nothgerd, hošánku, neni na prodej, víš?",
uculuje se ta tlustá paní, "Je to zákazník. A moc
váženej zákazník. Je na štyrce". "Mámo, zlato",
hýká Ušoun a cpe zmalované sádelnici do dlanì
pìtadvacet zlatek, "Úplatek". "Ty dobytku", vøíská
vrchní hampejznice, "Todle je slušnej podnik.
Kunèofty neprodávám!". "Ale Ušoun ne spát", tváøí
se Prase jako jeliman, "On mluvit". "Tak to je jiná,
když jenom mluvit", navrací se té dámì pod tlustým
nánosem líèidel koneènì barva do oblièeje. Teï už
pochopila. A to se øíká, že natvrdlí jsou jenom
krollové.

Vojevùdce Nothgerd, chlap z ocele,
zahalený v èerveném županu s bílým emblémem
podniku, vyšel rázným krokem, v patách s
napudrovanou majitelkou, z pokoje èíslo ètyøi a zle
se podíval na otrhaného Ušouna. "Co chceš, chlape,
že mì taháš vod zábavy?". "Já Ušoun, Tøi vepøe
divoké". "Mì je ale uplnì fuk, kolik máš prasat,
vobejdo". Já, Ušoun, merèim chlapy, co kradou".
"A tim jako myslíš konkrétnì co?!", chystá se
Nothgerd rozbít provokatérovi tu jeho krollí tlamu.
"Já myslim ty, co knihy kradou", brání se kroll
neobratnosti svého jazyka. Žel stále více zabøedává
díky své neohrabanosti do prùšvihu. "Aha. No a co
má jako bejt". "Nó, mòo, ehm, to špatný je", mele
si svou tupou písnièku Prase. Nothgerd se dál
nerozmýšlí a nechává toho ubožáka být. Vrací se do
svého pokoje a dává zmalované fúrii, která si øíká
Madam Lù, nìkolik zlatek, aby k nìmu už žádné
pochybné osoby nepouštìla. Ušoun jde pryè. Tváø
má zkøivenou bolestí a hnìvem. Zase zùstal
nepochopen, zase byl nìkým zesmìšnìn. Dnes už
nepùjde spát. Až do rána bude bezcílnì bloudit
ulicemi a pøemýšlet o dni, kdy všichni lidé
dostanou za vyuèenou. Kdy všichni budou trpìt tak,
jak dosud trpìl jenom on. Bude to den, kdy na svìt
vstoupí Pravda a Ušoun, jediný vyvolený, pøipraví
pùdu pro její pøíchod. Bude to velký den. Všichni
mu budou kleèet u nohou a prosit o odpuštìní.
Možná už dnes nìkoho pro výstrahu zabije. Možná.
A mùže to být kdokoli, prostì nìjaký náhodný
chodec. Jednou pøijde velký den a vìèné
vysvobození.

V  dálce zakokrhal  kohout a  oznámil
pøíchod  nového dne. V jednom z pokojù hostince
U supího paøátu zaskøípìla prkenná podlaha. První
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ranní pták. Plešatý chlap pohlédl do zrcadla a zhrozil
se nad svým obrazem. Jeho oblièej je pøíšernì
upatlaný od sazí a kolomaze. "To muší dólu. To
muší nutnì dólu. Všicky by si zemì utahovali a
øikali mi špindíro a pralesáku. Já je znám, ty zmetky.
A to nejèko nemùžu potøebovat, protože sem dìsnì
slavnej chlap a vùbec". Pøitom si úpornì drbe hlavu
hadrem a myje se ve studené vodì ze škopku.
Studená voda Sarimovi nevadí, je na ní z lesa
zvyklý.

"Vstávat, vochrapové!", alarmuje druid
své dva druhy, Páina Nórienského a Édu Tyglíka,
"Válíte se tu jako prašivky v mechu, co mi rostou
doma na komínì". Trpaslík i hobit se s nechutí
zvedají, ranní hygienu takticky opomíjejí a balí si
mošny. "Teï bysme mìli zvizitýrovat Nurnskou
knihovnu. Tam musí ležet klíè k celý záhadì", dumá
mocnì trpaslík Páin, zatímco si èeše dlouhé kudrnaté
vousy. Potom je strká za opasek a trojice dobrodruhù
míøí k Nurnské knihovnì. Vchod do úøadu stráží dva
vojáci. Vlivem této skuteènosti zaèíná Edudant
Škorpík kòourat a vytáèet se, že se mu do knihovny
vlastnì vùbec nechce a kdo ví, co ještì. Z vojákù v
uniformách má Éda doslova panický strach, kterým
trpí už od mládí, kdy v rodném Tiklu jako malý hoch
kradl na tržištích. Nesèetnìkrát byl také pøi èinu
chycen. Proto zanechává Páina se Sarimem, prochází
se po mìstì a tropí si z místních lidí špr�ouchlata.

Po obchodní cestì, vedoucí mimo jiné
také z Liscannoru, pøijeli dva jezdci na èerstvých
koních. Dlouhé pláštì jim vlají, jeden má na hlavì
èerný klobouk s rozložitou støechou, druhý je
prostovlasý. Oba jedou ke královskému hradu. Ten
prostovlasý nedoèkavì pobízí konì železnou
protézou k rychlejšímu klusu. S povolením z
královského dvora smìøují své kroky k nurnské
trestnici. Éda Tyglík, který se právì vynoøil na druhé
stranì ulice, volá pištivým hobitím hláskem:
"Erlanthé, Llandaffé. Poèkejté", ale jeho volání zcela
zaniká v bušení kováøského kladiva z platnéøské
dílny v loubí jednoho modrého domu. Llandaff s
Erlanthem vjíždìjí do vrat vìznice a brána se za nimi
uzavírá.

Páin se Sarimem vešli do Nurnské
knihovny, kde byli jen tak zbìžnì prohledáni. Nová
bezpeènostní opatøení. "Prosim vás, pánové, kde
mùžeme najít vrchního knihovníka nebo nìkoho,
kdo je takøíkajíc ve vobraze", praví sáhodlouze
šermíø Páin Nórienský, "Sme tu krze tu krádež". Oba
dva jsou poslíèkem vedeni mezi dlouhými
zaprášenými regály, plnými zaprášených svitkù a
knih, až k malé místnosti. Tam pøedstupují pøed
omšelého starce s bílými vlasy a tlustými brejlemi na
nose. "Brej den, pane knihovník", klaní se Sarim

Gorùdyjský, až mu v zádech køupe. "Též, též,
mládenci, co si pøejou?". "Zajímáme se vo tu
sprostou zlodìjinu, co se tady udála. Hlavnì nám
de, abych tak øek, vo ty knížky", odpovídá jindy
málomluvný Páin. "Nó, tak øeknu jim, chlapci, co
vím. Pøedem je upozorním, že to byly spisy dosti
staré, proèež i vzácné. Hlavnì se jedná o Povìst o
pádu Elieldolu, knihu vázanou v kùži a zlatým
písmem osázenou, od Smigriffa Gurma z roku 420,
která pojednává o pádu nebeského kamene a vzniku
Žíznivých pískù. Dalším nskonale cenným dílem
bylo Tajemství dlouhovìkosti z pera Dróina I. z
Nemirwaenu, jak známo, jednoho z králù
Mubarrathu, kde se objevuje mimo jiné i návaznost
na Eliel a Grull. Pøi krádeži zmizela také prastará
alchymistická kniha, v níž byl vložen pergamen s
názvem Odkaz Lunduma Tugrina. Nu, a v poslední
øadì jde o záznam kohosi, kdo zøejmì patøil mezi
èetné pøívržence a uctívaèe Eliel a jehož jméno se
nedochovalo, pojmenované Hnìv astrálních sfér.
To by bylo asi tak vše, co bych jim, mládenci, o
tom mohl sdìlit". Knihovník suchým hlasem
dokonèil výèet škod a napil se odstálé vody ze
sklenìné dózy. Bìhem starcova proslovu si škudlil
Sarim nemusel ani dìlat poznámky uhlíkem na
útržek bøezové kùry, jak to obvykle dìlává, protože
trpaslík Páin vše, co knihovník øekl, si urèitì
zapamatuje až do konce života. Páin, pøes všechny
nešvary své povahy a na to, jak má malou a
prostoduchou hlavu, je obdaøen velkým darem. Má
obrovskou pamì�. Dokáže si z každièkého
okamžiku zapamatovat i ten sebemenší detail,
sebenevýznamnìjší útržek informace. Druid a
trpaslík se radostnì rozhodují hledat zbytek
Nurnské družiny.

Modrooký Erlanth s pøedèasnì
prošedivìlým Llandaffem stanuli tváøí v tváø
odsouzenci Šlohníku Dutákovi, malému hobitu s
neposednýma trnkovitýma oèima, v pøíšeøí
krrálovských kobek. "Je to známej recidívista,
tendle Duták. Má to, takøikajc v krvi. Je to jeden z
potomkù nechvalnì známýho kradláøe Èmajzberky
Dutáka, takže myslim, že až dojde k propuštìní,
venku se móc dlouho nevohøeje a zase bude
kalupem zpátky v arestu", prohazuje jen tak
mimochodem, zøejmì z nedostatku pøíležitosti si
poklábosit, pøi odchodu strážný. Všichni tøi
koneènì zùstali o samotì.

"Trestanèe, sme vyšetøovatelé pøípadu
krádeže v Nurnský knihovnì", zaèíná Llandaff
nemilosrdný nátlak na veznì, "Víme, že seš do toho
namoèenej, takže kápni slzu pravdy, jak to bylo
dovopravdy, sic tì roztrhnu!". "Pane, já nevim, vo
èem jako mluvíte. Sem totiž èistej jako lílium",
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tváøí se hobit jako pros�áèek, který neumí do pìti
poèítat. Pøitom poèítat umí docela slušnì a zná ještì
plno všelijakých kouskù. "Grrr", zavrèel vztekle
Llandaff a podíval se vyslýchanému zle do oèí. Ten
nehnul ani brvou a tváøí se jako hotový jeliman.
"Hele, Llanïoure", špitá úlisný Linfalas Quonsettovi
do ucha, "Sem humanista. Dostanu z nìj pravdu
pokojnou cestou, i když bude lhát". Poté se mág
Erlanth Linfalas, odborník v otázkách magie a
duševna, zaèíná soustøedit s úmyslem èíst Dutákovi
myšlenky. "Tak to vemem znova", pokraèuje ve
výslechu Llandaff, "Máš nìco spoleènýho s tou
první krádeží?". "Ne", zatvrzele vrtí hlavou hobit.
"Jo", pøitakává Erlanth, který se Dutákovi úspìšnì
naboural do hlavy, což jest procedura velmi složitá
a nároèná, "Ukrad ty knihy". Šlohník se tváøí krajnì
vydìšenì. "Proè si to udìlal, lháøi?", pokládá
vyšetøovatel další otázku na tìlo. "Já to neudìlal,
pánové vvyšetøovatelé", lže hobit, ale už si zdaleka
není tak jistý. "Dìlal to pro nìjakýho chlapa za
úplatu", žaluje mág Linfalas. "Hele, chlape", dochází
trpìlivost panu Quonsettskému, který je
mimochodem velkým elfím nacionalistou, "Nejsme
žádný vyšetøovatelé. Deme jenom a pouze po tom
chlapovi, co tì najal. Když budeš patøiènì sdílnej,
tak z toho vybruslíš bez úhony. Jakmile mi ale budeš
lhát, budeš bruèet, až zèernáš. Jestli tì teda døív
neroztrhnu ve dví". Hobitova oèka nervóznì tìkají
po obou elfech a odvaha je rázem ta tam. Pravda ze
Šlohníka Dutáka leze sice jako z chlupaté deky, ale
pøeci vylézá na svìtlo. Recidivista Duták byl prý
najat jakýmsi panem Zaikhem, barbarem pomìrnì
movitì vyhlížejícím. Mìl severský pøízvuk a
hobitovi za vykonanou práci zaplatil olvornskými
zlatými, které se v Gwendarronu nerazí. Po nìkolika
týdnech Dutáka kontaktoval Zaikhùv posel, že má
pro nìj ještì jednu práci. Èást penìz prý dostal
pøedem, druhou polovinu by získal až pøi pøedání
lupu v olvornském hostinci U rybí kostry. "A že sem
tak smìlej", kuje železo, dokud je žhavé, jednoruký
Erlanth Linfalas, "Cos to mìl jako ukrást v tej
knihovnì?". "Nó, jednalo se vo podivnou vìc. Mìl
sem vytrhnout stranu 112 z dvaatøicátýho svazku
Velký encyklopedie gwendarronský". "Aha".

Pøed branami vìznice sedí pr�avý hobit
Éda Tyglík a z dlouhé chvíle troubí na
pestrobarevnou trumpetku, kterou si za mìïák
koupil na pouti. Tento zvuk pøivábil z nìjaké temné
díry dokonce i krolla Ušouna. Je špinavý, páchnoucí,
rozcuchaný. Zøejmì od toho, jak celou noc nespal a
bloumal noèním mìstem. Snad nikoho
nezamordoval. Snad.  Édovo svérázné hobití 
notování pøiloudilo i zbytek Nurnské družiny.
Pøichází falešný hráè Sarim z Lesa a Páin Nórienský.

Pøedávají si zkušenosti a Erlanth Linfalas navrhuje
hledat chudého alchymistu Dorgise, Nestora Burmu
a Sivela Chrastníka. "Sou u Èervený sedmy",
kaboní nenávistí znetvoøený oblièej šílenec Ušoun.
Do pravého koutku oka dostává tik.

Noc v Èervené sedmì byla bouølivá.
Nestor Burma se potácí po ochozu a bolí ho hlava.
Dorgis se potutelnì usmívá a cinká si rolnièkami.
Bodej� by se neculil. Pìknì si užil a úplnì zadarmo,
vlastnì, ještì na tom vydìlal. Pan Sivel Chrastník,
umìlec každým coulem své dobrácké duše, se klátí
na židli a èárá si nemravné skicy a obrázky. "Øeknu
vám, ta jedna holka, ta se mi vopravdu líbila. A
myslim, že ani já sem jí nebyl lhostejnej", chvástá
se Ardasan. Potom si nechává onu povìtrnici
zavolat. "Ty, dìvèe, víš, že se mi docela líbíš?",
snaží se zvrhlík udìlat dobrý dojem, "Sem pán
velkostatkáø Dorgis z Ardasanu, bohatec, co se v
tìhdle krajích rozhod založit velký vinice. Nemám
ale ženu, a tak bych tì rád poprosil vo tvou bílou
voòavou ruèku". Ardasanský lháø nemá vùbec
žádné zábrany a mladá dívka, která se už nauèila,
jak životem chodit, èeká na pøíležitost vytøískat ze
zákazníka co nejvíc. "Jakýpak je vlastnì tvý méno,
krasotinko sedmibarevná?", lísá se barbar. "Kirian,
mùj pane", cudnì sklápí oèi èervenosedemská holka
pro všechno. Ardasan odepíná od opasku naditý
mìšec, jehož obsah døíve patøil panu Chrastníkovi,
a dává jej slièné Kirian: "Tumáš, dìvèe milé, ber a
jeï do mého sídla nedaleko od cesty k Liscannoru.
Tam na mì poèkej. Po polednách se vrátím. Potom
se domluvíme na datu svatby". Kirian strká mìšec
do kapsáše a odchází. Sivel Chrastník objednává
snídani a trojice pøátel si nacpává bøicha.

Kolem pùl deváté, zrovna když zvon
nurnské radnice odbil své dvì medové rány, vpadl
do nevìstince Èervená sedma zbytek Nurnské
družiny. "No kde ste, chlapi nemravný?", haleká
Páin z Nórienu za nervydrásajícího doprovodu
Édovy pou�ové trumpetky. Kocovinou postižený
Nestor Burma se drží za bolavou hlavu a tváøí se
zádumèivì, asi tak, jako když lesákovi ulítly vèely.
"Sme tu všicí?", dotazuje se starostlivì mistr
Chrastník. "Jó, Sarim, Dorgis, Sivel, Edudant a já",
poèítá ztìžka na odulých ulepených prstech kroll
Ušoun, zvaný Tøi Divocí Vepøi, ale pro
zjednodušení oznaèovaný jako Prase nebo Svinì,
"Nó, a pak tu máme tudle Llandáffa, Erlantha
Linfalaskýho, Páina a Nestora. To dolhromady
koštuje devìt chlapù". Kroll se hluboce zadumává,
sepíná ruce na prsou a obrací oèi k nebi. "Jó, jó, je
to tak. Llynhaard totiž pravil, že bude hledat
nìjakou ženu, která by byla vochotná s nim vstoupit
do svazku manželskýho. Rolld Erinskej se zase
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toulá po nìjakejch túze vysokejch horách, jak chytil
tu toulavou slinu. Takže, když to vemu kolem a
kolem, víc nás ani bejt nemùže". Družiníci se v
èervenosedemské šatnì houfuují do chumlu a
pøedávají si navzájem veškeré informace ohlednì
tìch starých svazkù. Nestor Burma zaèíná být
neobyèejnì výøeèný a pronáší dlouhou øeè o tom, jak
by se lidé mìli mít rádi a také, jak je dobré míti
silného a stateèného vùdce. Páin Nórienský moudøe
pokyvuje vousatou hlavou a øíká to svoje: "Hm, hm,
to je prauda. Hm. Mòo. Asi bysme mìli zvolit toho
vùdce, no". A Nestor Burma hned na to: "A to zase
jó. Vùdce, to jó. A tak já se hlásim jako vhodnej
kandidát, protože všechny náležitosti vohlednì tý
síly a vodvahy splòuju, takže vám dìkuju a
svatosvatì slibuju, že budu spravedlivej a dovedu
vás k vìènýmu vítìzství". Kroll Ušoun se tváøí
krajnì vzpurnì, protože jakékoli vùdce už od mládí
nesnáší, a to pøesnì od doby, kdy mu jako malému
dìcku syn pøedáka mallikornských pøistìhovalcù
ukradl kulièky. Družinictvo se tváøí krajnì zaraženì.
"Jestliže se vùdcem mùže stát kdejakej sralbotka, tak
to klidnì mùžu bejt i já!", vznáší nesmìlou námitku
Edudant Škorpík z Tiklu, protože mu trošku vadí, že
Nestor Burma, jehož èlenství v družinì je
nepomìrnì kratší, jest podstatnì uznávanìjším.
Nastává tedy volba vùdce a tím se stává ctihodný
pan Llandaff z Quonsettu, èarodìj a uèenec. Nestor
Burma nadšenì a hlasitì tleská, což kroll Ušoun
komentuje temnou poznámkou: "Øi�olezec.
øi�olezec", což však Burma nevnímá a dále nadšenì
tleská a vzdává hold novému vùdci. Družinový
šprýmaø Éda troubí na trumpetku a v mezidobì
nazývá mistra Sivela Prïochem, proèež se všichni
smìjí, až se tzv. "za své bøicha popadají". Družiníci
se koneènì rozhodují, že zabalí své tlumoky a vyrazí
na cestu na sever.

"Vzhùru, vzhùru, všichni druzi!", zavelel
èarodìj Llandaff a máchl paží do prázdna. "Na èiny
veliké, na dálky nezmìrné", vykøikl nadšenì Éda
Tyglík a pøivázal si na tornu køiklavou trumpetku a
zcela nový krasohled z poutì. "To bude krása",
výská mág Erlanth. Jeho železná paže jako na
souhlas hlasitì zavrzala. "A� každý do sebe ruma
vrazí", zabruèel temnì tupec Prase a v jeho
nabobtnalém psychopatickém mozku se uhnízdil
dovìtek, že to ještì všichni budou potøebovat.
Kdepak, konec svìta se už urèitì blíží.

Cesta na sever probíhala bez nìjakých
zvláštních pøíhod, pouze proklatým Merionem se
jelo ponìkud mlèky. Družiníci byli pobledlí a z
jejich tìkavých pohledù èišela nervozita. Dokonce
ani Éda Tyglík rozpustile netroubil na pou�ovou
trumpetku a neprovádìl své po�ouchlé kousky.

Jenom Dorgis Ardasanský se zase zaèal vybarvovat.
Jakožto alchymista nabídl Nestorovi, že mu za tisíc
zlatek odprodá jeden velmi vzácný lektvar. Lektvar
mlhoviny. Dùvìøivý Nestor zajásal, uschoval
flakónek do torny, ale netušil, že malá sklenìná
lahvièka namísto vzácné kapaliny obsahuje
obyèejnou vodu. Nejdražší vodu v celém Starém
svìtì. A to mohl být rád, že zmetek Ardasan jako
náplò nepoužil ranní moè nebo jed. Ale cesta
pokraèovala dál a nic netušící Burma klusal na
svém koni s ostatními. Jak se družiníkùm ulevilo,
když koneènì dorazili do Salienu. V Mondragonu
došlo k jedné zastávce v hostinci Na provaze, o
nìmž se píše ve druhém dílu Historie a Nurnští si
zde odpoèali pøed posledním úsekem cesty. Po
sedmnácti dnech jízdy koòmo se na obzoru objevila
silueta svobodného mìsta Olvornu. Po chvíli
družiníci dojeli k mostu nad hlubokou trhlinou,
kterou za dlouhé vìky vytvoøila prudká øíèka
Rawwanil. Zde byli zastaveni výbìrèími mýta.

"Jsem Halgist, strážce mostu. Zapla�
mýtné, bratøe", zvolal mohutným hlasem neménì
mohutný barbar divokého zjevu a sporých šedin.
"Kolik to bude?", ptá se ustaranì lesák Sarim, který
jede odvážnì vèele družiny. "Dìlá to pìt zlatek i s
konìm". "To je docela dost penìz", škemrá druid o
slevu, "Sme skupina. Nedostali bysme tu
skupinovou slevu?". "Ty psi patøej k tobì?",
dotazuje se hrubì Halgist. "Ale pane, já mám jen
tudle toho jednoho doèista malýho voøecha. To se
asi ráèej mejlit", strachuje se škudlivec a bojí se, že
mu mýtaø ještì zvedne stanovenou prùjezdní taxu.
"Je vidìt, bratøe, že nejseš místní. Jinak bys vìdìl,
že nemáme veškerou tu lidskou, elfí a ostatní
chamraï rádi, protože pase po pádu naší
barbarovlády", kaboní tváø mýtaø Halgist, "Takže
buï rád, bratøe, že platíš ètyøi krát míò, než ta lúza,
co se za tebou táhne jako smrad". "Mám tam ještì
kamaráda", veselí se Sarim a falešná oèka mu
žhnou zadostiuèinìním a pýchou nad svým
barbarstvím, "Je to taky barbar, menuje se Dorgis a
mám ho rád, protože je to vopravdickej pøítel a
nikdy nezradí. Taky je pravdomlluvnej a...". "No
dobøe, bratøe", zarazil pøítrž Lesákových
øi�olezeckých slov voják vybral od nìj a Ardasana
po pìti zlatkách. "A ostatní to mají za dvacet.
Vítejte na pùdì svobodného území Olvorn, kde po
prolití množství krve vládne koneènì poøádek, mír
a spravedlnost. "Je jediná spravedlnost", zabruèel
temnì psychopat Prase a se zvýšeným úsilím
vysázel na Halgistovu dlaò mýtné, "Já!". Nurnští se
smíšenými pocity pøeklenuli most pøes Rawwanil a
zamíøili k hradbám Olvornu. Vlastnì o hradbách se
ani nedá mluvit. Jediné co z opevnìní stojí, je
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mìstská brána. Na nìkolika dalších místech se pilnì
staví nová hradební zeï. Stovky barbaøích zedníkù
na døevìných lešeních ženou do výšky obranné
zdivo. Už onedlouho tu bude stát pevná hráz proti
vetøelcùm a nepøátelùm barbaøího rodu. Družiníci
projíždìjí mìstskou branou a míøí, kam jinam, než
na námìstí. Na obecním rynku se právì konají velké
trhy. "Blešárna. Blešárna", skotaèí zlatomil Sarim
tancem Vìrného Dubu, "Lacnì koupit, draze prodat.
Lidi vodrat, mìšec naprat. To já znám, to já umim.
Sem vobchodník každym coulem svýho úžasnì
prohnanýho tìla".

Nestorovi Burmovi, jemuž se také obèas
z neznámých dùvodù pøezdívá Žouns, blýsklo v
oèích a ztratil se v davu. Vùdce Llandaff chytá za
nùši nìjakou staøenku a s výrazem hodného synka z
vesnice pokládá dotaz: "Hezkej den vinšuju, teta,
nevìdìj náhodou tady vùkol vo nìjaký fešný
krèmì?". "Ale to vìdìj, panáèku, to vìdìj, že jim
pomùžu. Stará Vedrana zná všecko, na co si jenom
vzpomenou. A kampak, mládenci, kam si to
štrádujou? Z daleka? Z daleka?". Staøenka Vedrana,
až na to, že jí pamì� už moc dobøe neslouží, vypadá
pøevelice živì. "Nó, to vìdìj, že zdaleka, teta",
odpovídá Llandaff vychovanì, "Ale nejèko nám de
vo tu putyku, jesli jich mùžem prosi�". "Tak nejjblíž
je tady asi Rybí kostra. Já jich tam, mládeneèkové,
dovedu. Náhodou se tam tim smìrem zrovna
karasím, takže mùžou na tìch svejch kobylkách
klidnì poskakovat za mnou", staøenka Vedrana se
opøela o svou bukovou hùlku, zhluboka se nadýchla,
aby mohla pokraèovat ve vyprávìní. "Nejsme
všichni", skoèil Vedranì do øeèi Páin, a to tak, že
dosti nevybíravì, "Chybí Žouns". Nutno dodat, že
Páin má pravdu. V tomto pøípadì má Páin vždycky
pravdu. Má takový nepøíjemný zlozvyk. Pøepoèítává
družiníky nìkolikrát dennì, aby se náhodou nìkdo
neztratil, aby nìkde nìkoho nezapomnìli. Nauèil se
to v mládí v trpaslièí obecné jeskynní škole (tzv.
TOJŠ) doma v Nórienu. "Jó, tak Žouns", zaskuhrala
Vedrana, sedla si na lavièku pod stromem a zaèala
vzpomínat, "To tady žil òákej Kharb, chlap starej jak
khandurmský enti, a ten se vám furt ztrácel. Kdekoli
a kdykoli. Pak se vždycky nìkde našel a hroznì se
èílil, že se neztrácí von, ale všichni ostatní, což jim
mìl dìsnì za zlý, takže se na všecky urazil a s nikym
nemluvil. Už s nikym nepromluvil ani slovo až do tý
doby, kdy se mu zaèaly ztrácet vìci. Podezøíval
každýho, že jest zlodìj a kradláø, ale ty vìci se tu a
tam zaèaly vobjevovat, vždycky na místech, kde je
pøedtim zapomnìl. Tak von si vám, svìte, div se,
zaèal svý osobní vìci schovávat v tajnejch skrejších,
aby mu jako už nikdy nemohly zmizet, až mìl
ouplnì prázdnej kvartýr a byl skoro nahej. A

nakonec se chudák Kharb schoval nìkam sám, a
vsadim støíbøenec, že zapomnìl kam. Nezbylo po
nìm vùbec nic, vùbec nic, ani ten pšouk. Jenom
tendle pøíbìh vo zapomnìtlivosti jednoho móc
starýho pána".

Oplechovaný Nestor se i s konìm
vynoøil z davu a pøedbìhl frontu starých paní,
služek a kuchaøských tovaryšù. "Koupim tudle
rybu, prodejèe", vykøikl Burma pánovitì. "Toho
velkýho lososa?", usmál se trhovec, "Je vidìt, že se
pán vyzná v dobrým zboží". "Když cejtim moøe, tak
se ve mnì pohne òáká páka, èi co, a cejtim se zas
starym moøskym vlkem, jako za starejch èasù".
"Vykuchat, pane?". "Né. Pro pìt ran do zlatý
šupiny, to né. Pøehoï mi tu rybu pøes sedlo, poveze
se jako královna". Nestor Burma vede konì, v jehož
sedle se pohupuje obrovský mrtvý losos.

"... A tak jim ten slepej pes doèista pošel
strachem a byl ouplnì šedivej, co se tejèí chlupù,
páè, jak nic nevidìl, tak si myslel, že je zavøenej v
nìjaký èerný díøe a von se jim z tý tmy tolika bál,
že teda pošel", dovyprávìla Vedrana a usmála se
svými bezzubými dásnìmi. "Žouns de, Žouns de",
zaèal rozhazovat rukama Dorgis z Ardasanu. "No,
Burmó, co to vezéš na kobylé?!", chechtá se hlasitì
Sivel Chrastník, až se za bøicho popadá. Družina
pod vedením staré Vedrany vyráží k hostinci U rybí
kostry.

Cesta, která by za normálních podmínek
netrvala víc než slabou smìnu, se protáhla na dobré
ètyøi, a to jen proto, že bába Vedrana se ukrutnì
belhala, vyprávìla nudné pøíbìhy ze svého života a
co chvíli se na nìkoho otáèela, když cítila potøebu
zdùraznit význam svých slov. Jinak tuctový pøíbìh
takové pauzy sice patøiènì dramatizují, ale družinì
na rychlosti nepøidají. Køivolaká ulièka stoupá
prudce do kopce a po žulovém dláždìní se jde
vcelku nepohodlnì, obzvláštì koním. "Tak tady za
tìma kovanejma vratama je sídlo olvornskýho
alchymistickýho cechu", ukazuje užvanìná babka
na malé loubí, "A támdlejc už Rybí kostra,
panáèkové". "Tak my vám, teta, moc dìkujeme za
vochotu, ale dál už pudeme sami", louèí se s
hodnou paní vùdce Llandaff, protože družiníci už
trochu reptají, že mají staøeny plné zuby. "Ještì sem
jim nepovìdíla vo tom šilhavým øezníkovi, co
porcoval krávu na ètvr�ky maèetou...", zaèala babka
rozhazovat rukama, asi tak, jako když Nestor
Burma nìco vysvìtluje. "Hmmm", zamumlal si
Páin a následoval poslední z družiníkù, pospíchající
kalupem pryè. "... A pøidržoval si tu krávu
levaèkou... ", skuhrala dál Vedrana a naznaèila, jak
to asi udìlal. Kolem se vytvoøil malý hlouèek lidí.
Zbytek už Nurnští neslyšeli, protože zapadli do
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zaplivané námoønické putyky U rybí kostry. "... A
pak si usek ruku", dokonèila bába svùj prostoduchý
pøíbìh a náhodní posluchaèi se rozešli zase po svém.

Rybí kostra je opravdu drsná severská
putyka, plná rùzných pochybných existencí, vesmìs
moøských vlkù, ale i jiných, kteøí mají k moøi blízko.
Nurnská družina se setkává s krajní nevraživostí
místních štamgastù zaplivané knajpy. "Nejste tu
vítaný, prašiví cizáci", vykøikuje jeden barbar, chlap
jako hora, sedící nad žejdlíkem místního ležáku. "Jó,
nemáme rádi cizáky, to je pravda!", pøizvukuje opilý
dìda s námoønickou èapkou. "To sou praví barbaøí
nacionalisti", mudruje Llandaff a postrkuje dopøedu
Sarima, aè se mocnì brání. Sarimùv zjev však
vyvolává v sále uctivé ticho. Je to totiž barbar
každým coulem. Vypadá pøesnì jako hrdinové ze
starých barbaøích ság a povìstí. Alespoò na první
pohled. Dorgis cítí, že situace se pøíznivì vyvíjí a
hrne se také dopøedu. Druid z lesa, pøezdívaný
Pralesák, vyhlíží poloprázdný stùl, pøisedá si a
zapøádá hovor s divným chlápkem, který cucá
jahodové mléko s rumem. Nurnští si sesedají okolo.

"Buï zdráv, barbare", zaèíná vyzvídat
Sarim, "Neznáš nìkoho ménem T. Zaikh?". "Né,
drahouši, to né. Já znám nejvíc Tlustýho Žoka, víš?
Chceš? Já tì s ním seznámím", usmívá se pøitrouble
pøihøátý, asi tøicetiletý barbar. Sarim se tváøí jako
poèurané dítì a neví, co má dìlat. To si divný
chlapík špatnì vykládá: "Víš, jmenuju se Gožin a ty
se mi líbíš, fakt, jsem z tebe úplnì paf, srdíèko".
Sarim polekanì kouká po svých druzích. Ti se smìjí
a nemíní mu nikterak pomoci. "Víš, co mì na tobì
nejvíc rozpaluje?", lísá se k ubohému Sarimovi
hnusák Gožin, "Máš krásné vysoké èelo. Úplnì jako
dìtskou prdýlku". To už v Sarimovi vzurostlo
odhodlání. Ten pøihøátý chlap tady si z nìj tropí
nemístné žerty. A potom bude všem dobrodruhùm
jedinì tak pro smích. Èelo jako prdýlka, no kdo to
kdy slyšel. Taková hanba! "Fuj, prase", rozeøval se
brunátný druid a dal se na ústup. "To jsem nevìdìl,
že je holoubek takovej pintlich", praví Gožin
pøekvapenì a pak se obrací na další objekty svého
zájmu, dva z nejpohlednìjších liscannoøanù, elfy
Llandaffa Quonsettského a Erlantha Linfalase. Hned
je zve k sobì domù na veèer ve ètyøech, prý pozve
ještì jakéhosi Tlustého Žoka, což bude zøejmì
podobný pøípad. Kouzelníci z legrace slibují, že se
urèitì zastaví, obzvláštì po zjištìní, že Gožinovo
doupì neøesti je právì pøes ulici proti škole
alchymie. Družiníci se radí, co dál. Llandaff
navrhuje, a� se tady ubytují, ustájí konì a potom se
rozebìhnou na vlastní pìst shánìt nìjaké informace
ohlednì záhadné postavy pana Zaikha. Nestor
Burma na to øíká, že nikam nepùjde, proèež druhùm

uvaøí veèeøi, totiž toho velkého lososa, co se mu
poøád ještì houpe v sedle. Poté odchází za
hostinským, aby si domluvil pøístup do kuchynì.
Dochází na Llandaffova slova, a tak jsou objednány
pokoje a ustájeni konì. Družiníci vybíhají do ulic,
aby do veèera sehnali nìjaké informace. Ne však
všichni.

Nestor Burma je š�astný. Hostinský od
Rybí kostry mu dovolil, aby lososa upravil po
svém. Navíc, v téhle hospodì se mu líbí. Vždy�
páchne moøem, moøskou solí a jsou v ní slyšet hlasy
a drsná mluva starých chlapù z moøe. On taky
velkou èást svého života prožil na lodích. Jako
kuchaø. Ale obèas taky nìkoho zabil. Než se jeho
poslední loï potopila. Prostì, šla ke dnu a byl
konec. Nestor Burma obdìlává velikou rybu,
cizokrajným koøením nešetøí, chce, aby se krmì
vydaøila tak, jako nikdy. Vždy� je dnes velký den.
Neví proè, ale cítí to ve vzduchu. Nìco se stane.
Nìco velkého. Na to on má nos. Nos moøského
vlka.

Družiníci bìhají po mìstì a ptají se lidí.
Nìkteøí se dokonce netají s tím, že vyšetøují krádež
v Nurnu, že jsou z Nurnské družiny a hledají
Zaikha, zlodìje, který to má na svìdomí. A tajemný
pan Thorgul Zaikh, který je ve mìstì také, má uši,
které slyší. Proto se rychle hotoví k odjezdu na
statek. Tam bude v bezpeèí.

Dorgis Ardasanský vùdci kašle na
nìjaké sbírání pochybných informací. Nezáleží mu
na nìjakém tajemném chlapovi ani za mák. A na
ostatních taky ne. Klidnì by je všechny nechal
rozdupat stádem olifantù. Kdyby nìjaké mìl.
Takhle musí èekat. Poøád èekat, jednou se urèitì
naskytne pøíležitost, jak nìco provést. Místo toho
buší na bránu alchymistické školy a tam škemrá o
magické pøedmìty nebo aspoò ingredience, z nichž
by si mohl nìjakou magenergii vydestilovat.
Doèista jako pou�ový tatrman. Kuplíø a šejdíø.
Proto je Dorgis nevybíravým zpùsobem ze vrat
vykázán.

Tøi Divocí Vepøi, alias Prase,
zakomplexovaný krollí úchylák, bloudí mìstem a
má zase ty svoje èerné myšlenky. Zase mu
pøeskoèilo, jako už mnohokrát. Jako tenkrát, když
u rybníka škrtil žáby. Pak je všecky sežral. Bylo mu
z nich potom zle. Žáby jsou slizká stvoøení, lidi
taky. Blíží se konec Starého svìta. Blíží se
vykoupení. Jasnì to cítí. Den, kdy se Ušoun stane
nesmrtelným, nadchází. Dnes o pùlnoci. Dnes o
pù lnoci zapoène vyvražïovat  lidstvo.
Systematicky. Neúprosnì. Bez výjimek. Ó, jak se
tìší, až bude mít v rukou naprostou moc a vládu
nad životem a smrtí! A tak kroll Prase zaèal
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vymýšlet vražedný plán.
Naveèer se druzi sešli u veèeøe, kterou

pøipravil Nestor Burma, bývalý pirát a znamenitý
lodní kuchaø. Jediný, kdo chybìl, jak si všiml Páin z
Nórienu a všem to hned sdìlil, byl Prase, neboli také
Ušoun, ale nikomu nto mnoho nevadilo, protože to
byl takový prapodivný brouk, s nikým se nepøátelil
a nic se mu nelíbilo. Nikdo netušil, že ten šílenec se
právì chystá k vraždì. A Nestor Burma pøinesl
lahodnou krmi, lososa na vínì, celého obloženého
rùznými dobrotami, to aby si pøišel na své každý.
Druzi pili, hodovali a všem bylo dobøe.
Gwendarroòané klábosili, Nestor Burma vyprávìl
staré zkazky z pirátských dob a Páin pøidal k dobru
i nìjakou tu nemravnou básnièku, co sám složil.
Prostì, jak by to mìlo být poøád. Když tu do sálu
vstoupil šílený kroll, tlustý Ušoun. A nebyl sám.
"Podívejte, kamarádi, von si táhne štìtku!", rozesmál
se Sarim z Gorùdye. A opravdu, po boku krollovì
stála ošklivá zmalovaná barbarka v odvážných
šatech. "Lehkou ženskou?", povytáhl oboèí zvrhlík
Dorgis Ardasanský, "Jak to, že von mùže a já ne?!".
A s touto øeènickou otázkou se sebral a vyrazil do
ztemnìlých olvornských ulic na lov. Kroll Ušoun se
mezitím nechal odvést na pokoj. Na jednièku. "Ty
bláho", promluvil po chvíli zkoprnìlý Sivel
Chrastník, "Jeden by øek, takovej bezúhonnej kroll,
a von se teï takle spustí". Druzi ještì chvilku rokují,
tráví dobré jídlo a potom odcházejí do pokojù. Vrací
se i Dorgis s prodejnou poulièní holkou, též
barbarkou, a zamyká se s ní na dvojce. Myslím tím
pokoj è.2. Na trojce spí Sarim se svým vìrným
psem, Sivelem a Édou. V dalším pokoji Llandaff s
Erlanthem, dva nerozluèní pøátelé. V pokoji è.5
uléhají váleèníci, Páin Nórienský s Nestorem
Burmou. "Dobrou noc", ozývá se z jednotlivých
pokojù. "Dobrou noc", šeptá jízlivì kroll Ušoun.

Pobìhlice se opøela o okenní rám a
zaujala vyzývavý postoj. Celé tìlo jí zaèalo hrát
ladnými køivkami. Lehce se usmála. Profesionálka.
Kroll nehnul ani brvou a zrudl. Jak je škaredý,
pomyslela si prodejná dívka v duchu. Ale co, hlavnì
když platí. "Tak co bude, milouši?", zaútoèila
nedoèkavì dívka, "Budeme tady na sebe civìt, nebo
co?". Èas jsou peníze. Kroll se hryzl do rtu a pot se
z nìj jen øine. Tak do toho, kruci, má pøeci jasný
plán. Konec svìta se blíží! "Víš, votoè se, já ti
rozepnu šaty", zakníkal kroll. Vyschlo mu v hrdle a
byl èervený až za ušima. Tak moc se stydìl. Ale
musí to být. Každá válka nìco stojí. Tím spíš, je-li
svatá. A to pro nìj je. Dívka se otoèila a opøela o
pelest postele. Ušoun pomalu rozepíná knoflík po
knoflíku. "Tady se to òák zaseklo", praví Ušoun
pøesnì podle svého plánu a pøedstírá závadu. "Tak

dìlej, kocoure, nebo tady usnu". Krollova ruka
pravá ruka se zatím svezla k zemi a nahmatala
dubové topùrko. O chvíli pozdìji se strašlivá sekera
mihla vzduchem. Plác! Zubaté ostøí se zarublo do
dívèiných zad. Ta bez hlesu padá k zemi. Z
mohutné rozšklebené rány støíká rudá krev.
Psychopatický násilních balí tìlo do starého pláštì,
aby se krev nevyøinula na podlahu. Mìl by práci se
zahlazováním stop. Ušounùv proces pøevtìlení
zapoèal. Pøevtìlení z Ušouna chudáka do Ušouna
krutovládce. Odporný vrah pøestal snít a poèíná
druhou fázi plánu s prostitutkou. Užitím magických
schopností jistého pøívìšku, temného zaklínání a
divokého tance vdechne opìt zamordované život.
Tedy život po životì. Z podlahy vstává nemrtvá,
tedy ghúlka, smrtící bytost oddaná tomu, kdo ji
stvoøil. Ušoun jí dává jméno Štìtka a první rozkaz.
"Štìtko!", káže pomatenec a pøitom ukrývá krvavé
hadry pod postel, "Teï odejdu". Ohyzdná bytost
pøikyvuje nafialovìlou hlavou. "Až pøídu",
pokraèuje ten chlap, "Nebudu sám. Budeme totiž
dva. Já vejdu první a on jako druhý. Ty budeš èekat
ve tmì a na toho druhého chlápka se vrhneš. Ale
nesmíš ho zabít. Jen zranit. Pustit žilou". Kroll se
naposledy kochá svou vražednou bytostí, svou
Štìtkou.

Buch! buch! buch! Dveøe se rozechvìly
tvrdými údery. "Kdo je?", ptá se Nestor Burma,
který se už chystal na kutì a je v noèním prádle.
"To sem já, Ušoun", ozývá se rozechvìlý hlas. Ten
bastard hraje svou roli opravdu mistrovsky. A
Nestor Burma odsouvá závoru. "Hele, Burmo, poï
se mnou", tøese se kroll po celém tìle, "Pøišel sem
na záhadný vokolnosti". "Dobøe, jeno si vezmu
zbraò a brnìní", otáèí se Nestor. Páin leží a pokouší
se usnout. "Ne, Burmo, néjni èas. Poï hned, sic
sme v øiti", neoblomnì pøesvìdèuje úchyl.

Tìžké kroky duní chodbou. První jde
Ušoun, za ním kluše Nestor Burma, obèas
pøezdívaný Žouns. "Ty, krolle, už bys...", ptá se
Burma, který nic nechápe, ani to, že jde dobrovolnì
na porážku. "Až vevnitø", odbývá jej Prase, otevírá
dveøe pokoje a mizí ve tmì. A Burma hned za ním.

Šleh! Nestor Burma dostal po zádech
ošklivou ránu ghúlím paøátem a skácel se v køeèích
k zemi. Ušoun zavírá dveøe na petlici a jediným
gestem posílá Štìtku do kouta. "Krolle, krolle,
pomoz mi, nemùžu se hejbat!", svíjí se chudák
Nestor v bolestech ghúlího ochromení a ještì docela
nic nechápe. Ušoun pomalu pøechází po pokoji a
vychutnává každý okamžik. Je to tak slastný pocit,
mít nad nìkým moc. "Kamaráde, kamaráde, zab tu
bestii!", vøíská Nestor. "To du taky udìlat", pronáší
krollí zrùda temnì. Potom poklekává k Nestorobì
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hlavì a vytahuje rezavý zubatý nùž. "A teï se,
Žounsi, rozluè se svìtem. Byl si vyvolenej, abys
zemøel první. Novej svìt se rodí. Lepèí, spravedlivej
a já tam budu vládnout. A ty, Žounsi, ty mi tam
budeš sloužit. Navìky. Seš první na seznamu".
Takové šílené øeèi vede kroll Prase, takové odporné
žvásty musí vyslechnout dobrák Burma pøed svou
smrtí. Tøetí èást plánu nastává. Kroll noøí dva prsty
do Burmova oka a celou bulvu vytrhává ven. Nestor
omdlévá. Oèní nerv je tak dlouhý, libuje si Prase a
do èerného otvoru vráží kudlu. Nestor umírá. Potom
Prase cpe oko zpátky do oèní jamky, balí Burmu do
prostìradla a cpe pod postel.

Dorgis z Ardasanu se veselí s
vykolórovanou barbarkou. Je zrzavá jak pomoèený
mech. Pijí víno, mazlí se a netuší, že ve vedlejším
pokoji došlo k vraždì. K nejšílenìjší vraždì, jakou
kdy kdo mezi Nurnskými spáchal na vlasttním
druhu. A tihleti dva nic netuší. Když tu pojednou
Dorgisovo uliènické oko zmerèilo pohyb. Jenom
takový letmý. U své torny, kde má osobní vìci.
Dorgis vystartoval jako støela, ale malý mužík, právì
ten, který zpùsobil šramot, byl o mnoho rychlejší.
Teï si to peláší chodbou pryè. A nahý Dorgis za
ním. Dorgis má dlouhé nohy. Proto už dole v lokále
je malému hobitovi v zádech natolik, že mu skáèe po
krku. Pohled na nahého muže, škrtícího na zemi
malého chlapíka, je úžasný. Zvláštì pro poslední
hosty v nálevnì. Není pro alchymistu problémem
podivného chlápka pøeprat. Opásává si tedy bedra
ukoptìným ubrusem ze stolu a vede noèního zlodìje
na pokoj, kde spí Sarim a jeho kumpáni. Sarim má
totiž praxi v øezání prstù. Takže, kdyby bylo potøeba,
výslech se mùže usnadnit.

"Jen poï dál, prïolo", zaèíná Sarim
výslech, "Jen poï hezky k ta�kovi Sarimovi. A
hezky všechno vyklop. Ta�ka je dobrák, ale vobèas
mu ujedou nervy, víš?". "Jó, tudle Sarim hroznì rád
øeže prsty, chá", šklebí se Dorgis, "Dìlá si z nich
prstovej náhrdelník". "Nelži!", vøíská vztekle
plešatec. "To je taktika, druide", krutì se usmívá
Ardasan, "Pouštim hrùzu". Hobit se klepe po celém
tìle a skálopevnì tvrdí, že si jenom spletl pokoj. Prý
šel normálnì spát. Ale po všech démonech prohnaný
aradsanský alchymista dobøe ví, že pùvodnì bylo
zavøeno na petlici, takže ten malý skrèek je zlodìj. A
urèitì nìco hledal. Nastává chvíle pro Sarima
Gorùdyjského, velkého chlapa, co je strašnì odvážný
a udatný. Sarim zkouší ostøí svého nože a poklekává
k hobitovi. "Né, pane, prsty né. Všecko øeknu, jen
mì nemuète, prosim!", jeèí hobit tenkým jódlujícím
hláskem. "Tak koneènì mluv!", høímá Dorgis, ten
známý žebrák. "Poslal mì jeden chlap, abych vám
ukrad vosobní vìci a hlavnì zbranì", pøiznává se

noèní zlodìj. "A kerej chlap?", klade další otázku
Ardasan. "Barbar. Takovej vysokej, udìlanej.
Postarší a móc dobøe vobleèenej", tøese se
vystrašený hobit. "Méno", klade poslední otázku
Dorgis Ardasanský. "Nevim", zní odpovìï. "Ale
tvý", smìje se Dorgis. "Kypøík Tøasoøitka, pane".
"Líbíš se mi Kypøíku. Vstup do mých služeb, služeb
velkýho pána z Ardasanu, a já tì na oplátku neudám
místním úøadùm". "A za kolik, pane Ardasán?", ptá
se Kypøík. "Inu, aj� nejsem škrob", dí na to Dorgis,
"Zlatku na den". "Beru, velkomožnej pane".

V pokoji byla tma. Zvenèí se ozval
dupot nohou. To nahý Ardasan právì stíhal
vydìšeného Kypøíka Tøasoøitku, Zaikhova špicla.
Kroll Ušoun se zarazil. Venku je moc rušno. Dostal
strach. Co, když nìkdo slyšel Nestorùv náøek? Musí
rychle zahladit stopy. A mrtvolu nìkam schovat.
Ale kam? Kroll horeènatì pøemýšlí, pøistupuje k
oknu a hledí do dvora. Do stáje, do sena! To je
dobrý nápad. Alespoò získá èas. Kroll vyhazuje
Nestorovu mrtvolu oknem a sám slézá po lanì.
Potom tìlo nebohého váleèníka vleèe do stájí a
ukrývá pod hromadou sena. Zase se vrací tak, jak
pøišel. Oknem. Venku už je zase ticho a kroll
Ušoun, jinak také Tøi Divocí Vepøi, bystøí slechy a
pøemýšlí. Kdo bude další? Kdo je na øadì? Inu,
tøeba Páin. A� to veme z jedné vody na èisto. Pìknì
popoøádku, jak to má být. Ale má málo èasu. Ušoun
dostává strach a potí se po celém tìle. Zaèíná
chybovat. Mìní totiž zcela nepochopitelnì svùj
dokonalý plán. Jde i se Štìtkou, vìrnou pomocnicí,
ven, pøímo pøed Páinovy dveøe. Ghúlka se schovává
za roh, kdežto Ušoun buší. Je rozèilený.

"Páine, prosim tì Páine. Nìco se stalo
Nestorovi!", buší Ušoun na dveøe. Páin vstává z
postele a rozžíhá lampu. Ušoun otevírá. "Co jé?",
ptá se trpaslík a natahuje si kalhoty. "Honem,
Nóriene, na gatì kašli!", máchá Ušoun, ta zrùdná
bestie, rukama a nutí Páina ke spìchu. Ghúlka èeká
ve skrytu. "Buï vopatrnej, Pájo, tady nìco
nehraje", radí zøejmì Páinovi jeho šestý trpaslièí
smysl, protože nic nedbá krollova vyšilování a
obléká si brnìní. V klidu. S rozvahou. "Burma
potøebuje pomoct, trpajzlíku!", vøeští nepøíèetnì
kroll, "Když nechceš, tak mu du pomoct já. Tøeba
holejma rukama. Sem totiž kámoš". S tìmito slovy
Ušoun odbíhá a vrací se do svého pokoje. Ghúlka
èeká. Páin si dopíná øemínky na zbroji a chápe se
meèe. "Eštì pøilbu", mudruje Páin, "Chrání hlavu".
A svou hlavu, tu má Páin rád, tuze rád.

Páin se vyøítil ze dveøí a zezadu se po
nìm ohnaly dva odporné ghúlí paøáty. To Ušounova
Štìtka plní rozkazy svého paranoidního pána.
Aèkoli drtivost úderu je znaèná, šermíø Páin je
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drsný chlapík. A má vskutku skvìlou zbroj. Jednu z
nejlepších, co jsem kdy vidìl. Proto s jistou dávkou
štìstí, jehož má Páin vždycky dost, útok odvrací a
rube ghúlku doslova na kusy. U toho øíká jenom to
svoje hmm a fuj a bìží k Ušounovu pokoji. Krollùv
pokoj je však prázdný, skvrny od krve vyèištìné a
Nestorùv vrah sprostì lže, že Žouns, tedy Burma,
záhadnì zmizel. Páin alarmuje všechny družiníky a
ti v malých skupinkách pátrají v okolí, dokonce i na
ulici. Kroll Ušoun pátrá ze všech nejvíce, pøièemž
neopomíná všude zanechat své stopy. To kvùli
zmatení nepøátel. A nepøáteli jsou všichni lidé na
svìtì. Všichni družiníci jsou zmateni, zvláštì poté,
co byla nalezena Nestorova mrtvola. Odporný
pohled. Ani toho lososa nestihl strávit. Tím hùø, že
šlo o takového dobráka.

Družiníci se scházejí v Ušounovì pokoji.
Nálada je napjatá a zmatená. Kroll na svùj obyèej
nìjak moc žvaní, takže v nìkterých družinících
vzrùstá nedùvìra. "Hele, Prase, ty seš poslední
èlovìk, vlastnì kroll", dìlá rádoby smìšnou grimasu
Sarim, "Kerej jako poslední vidìl Žounse živýho.
Tak øekni, co se stalo". Ušoun vypráví naprosto
zmatený pøíbìh o tušení velikého zla a Nestorovì
zmizení. Potom se ještì uráží, že mu hrdinové
nedùvìøují a odmítá vypovídat. "Mnì teda na tom
neštymuje jedno. A to, jak je možný, že si tùdle kroll
nevšim tý ghúlky, když mì lákal k sobì na cimru",
tváøí se vážnì trpaslí Páin z Nórienu. "Nemusim
vidìt všechno", zatlouká tupec Ušoun, "Ta bytos�
tam klidnì mohla pøijít pozdìjc. Dyk øikám, že se
tady dìjou divný vìci". "Tak jediná divná vìc seš
tady ty, Prase", pronáší temnì a pomalu šermíø Páin,
"Ta ghúlka totiž stála v slepý èásti chodby. Nemìla,
kudy pøijít. Musela tam bejt už v dobì, kdy si
škemral vo pomoc". "Takže si jí musel vidìt, to mi
nevykládej", prohlíží si krolla zpytavì vùdce
Llandaff. Kolem krollího vraha se tvoøí pevný kruh
ozbrojených družiníkù. Pevnì semknutý. Erlanth
Linfalas èaruje a ète tupci myšlenky. Teï je mu
všechno jasné. Zmetek, ten Prase. Pøesto, že Erlanth
ví, na èem je, dál nutí krolla, aby vyprávìl o pøíhodì
z dnešní noci. Bez jediného mrknutí svého
chrpového oka trpìlivì poslouchá snùšku sprostých
lží a smyšlenek. Když se kroll nepøiznává, špitá mág
jednotlivým družiníkùm hnusnou pravdu do ucha.
Kroll se tváøí uraženì a nevinnì.

"Tak, tlus�ochu, pøišel èas to skoncovat",
zavrèel Páin", Tu máš, všiváku!". A proklál Tøi
Divoké Vepøe meèem. Z bøicha vyhøezl obsah støev
a žaludku a Ušoun se z posledních sil vymrštil a
proskoèil oknem. "Mìl sem ho radši zaživa stáhnout
z kùže", utrousil trpaslík, krollùv kat, pøi pohledu na
hromadu bezvládného masa dole na dvoøe. Zavládlo

hrobové ticho. Ticho, kterým byla uctìna památka
Nestora Burmy, správného chlapíka, jenž položil
život pro svou dobrosrdeènost, pøátelství a veliké
hrdinné srdce.

Všechna tøi tìla byla pøenesena do
Prasetova pokoje. "A co teï?", optal se Sivel
Chrastník s obavami v oèích, "Jsme v prùšvihu.
Máme tøi mrtvý na krku". "Sou vcelku dvì
možnosti", vykládá svùj názor Erlanth, "Zdrhnout,
nebo všecko vohlásit". "Já sem pro vohlášení. Mìli
bysme jenom vopletaèky a to se nám nehodí", dí
Llandaff. "Dobrá, ale mìl by to jít vohlásit nìjakej
barbar", øíká Páin, "Víte, jak to tady chodí". "No jó,
pude Sarim", káže vùdce. "Já?", kouše si nehty
olysalý druid, "Já? Co já? Proè zase já?". "Seš
silnej, udatnej, stateènej, taky vodvážnej, prostì,
hlava vodevøená a tùze moudrá", ozývá se z davu.
"Jó, to jó", naparuje se ješitný chlap, karikatura
všech lesních druidù, a chystá se k odchodu. Éda
Tyglík, tušíc problémy, se schovává ve stínu a
nenápadnì mizí ven z hostince.

Je èasné ráno, ulice jsou ještì vlhké
ranní rosou a nikde ani živáèka. Když tu pojednou,
vzduch se nasytil zvukem bìžících nohou,
plácavých platfusù v sandálích z hroší kùže.
Rozcuchaný chlap, chøestící zašmodrchanými
svazky korálí a amuletù prudce zahnul do ostré
zatáèky, až sandálové podrážky táhle zapištìly.

"Strážé, strážé, pomóc", volá druid a
zbìsile mlátí mosazným klepadlem u olvornské
radnice. Ze vrat vyhlédl rozespalý dráb: "Co chceš,
blázne?". "Du vohlási� zloèin, co se zrovínka stal",
nedá se Sarim. "Nech to na pozdìjc, chlape", drbe
se dráb ve kštici, "Starosta tu néjni, eštì nejsou
ouøední hodiny". "Rychle ho pøiveïte, pane dráb",
zmatenì máchá rukama ten chlap, co vypadá úplnì
jako žebrák, co poslední noc spal v mraveništi, "De
totiž vo mord". Dráb zvážnìl a rozebìhl se pøes
rynek. Onedlouho se vrací i se starostou. Sarim je
pøedveden do starostenské pracovny. "Tak nám
hezky popoøádku øeknìte, co se vlastnì stalo,
pane..., pane...?", øíká starosta. "Já sem Sarim
dobromyslný z Temného hvozdu Gorùdye, syn
Gronùv, znalec lesní moudrosti, též zvaný silný,
udatný a vùbec, sem prostì dìsnì slavnej chlap, to
muší každej vìdìt, ouplnì to totiž ze mì dejchá, ta
sláva", praví na to druid, "A du sem vohlási�
trojnásobnej mord, kerej se stal dnešní noci v
putyce U rybí kostry, kde sem ubytovanej s mejma
kumpánama". Starosta se k Sarimovi chová velmi
vlídnì, vždy� je to barbar a navíc nabídl své služby
pøi objasnìní zloèinu. Sarim uvádí jména všech
podezøelých, do pøípadu zapletených, ale nic neøíká
o tom, že pravým viníkem je nebožtík Ušoun. Spíše
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celou pravdu zamlžuje a konèí tím, že nic nevidìl, a
tudíž nic pøesnìjšího neví. Vojenská hlídka jde
zapeèetit Ušounùv pokoj, ohledat mrtvoly a zajistit
svìdky a podezøelé. Mezi podezøelými chybí pouze
Éda Tyglík, který se vypaøil hned po èinu, a Páin z
Nórienu, který, oèekávaje problémy, zmizel až teï.

Úmrtní protokol øíká následující:

Burma Nestor, pøezd. Žouns, nar. xxxx,
rasa: èlovìk, pov.: turista

Smrt nastala 12.9.1033 mezi 24-01 hod.
násl. krvácení do mozku. Krvácení zpùs. krátkým
ostrým pøedmìtem, pravd. dýkou nebo pletací
jehlicí, skrze oèní jamku. Jasnì patrná perforace,
oèní bulva èást. zdeform.. Násilná smrt.

Ghunnová Zarin, pøezd. Vohnivá Zára,
nar. 14.2.1010, rasa: barbar, pov: prostitutka

Smrt nastala 12.9.1033 mezi 24-01 hod.
pravd. násl. otravy toxic. látkou, nejsp. bolehlavem,
jasnì zøetelná cyanosa. Paradox. výskyt nekrvác.
blubok. seèných ran po celém tìle. Pravdìp. zpùs. až
po smrti. Násilná smrt.

Ušoun, rodov. jm. neznámo, pøezd. Tøi
Divocí Vepøi,zkr. Prase, nar. xxxx, rasa: kroll, pov.:
turista

Smrt nastala 12.9.1033 mezi 03-04 hod.
násl. rozsáhl. vnitø. zranìní, zpùs. pádem z okna. V
oblasti žalud. patrna hlub. seè. rána, orgány vyhø., tl.
støevo perfor., zpùs. pravdìp. meèem. ještì pøed ex.

Zaèíná øetìz køížových výslechù, z nichž
vyplývá následující:

Na Erlantha Linfalase bude vznesena
obžaloba pro zámìrné zapírání dùležitých fakt,
maøení výkonu spravedlnosti, pøedstírání duševní
zaostalosti za úèelem zamlžování.

Na Dorgise Ardasanského bude vznesena
obžaloba pro neustálé lhaní, zapírání a pohrdání
úøadem spravedlnosti.

Na Llandaffa Quonsettského bude
vznesena obžaloba pro zámìrné maøení vyšetøování.
Navíc je tøeba zvážit podíl viny s pøihlédnutím k
funkci vedoucího turistického zájezdu.

Na Sarima Gorùdyjského bude vznesena
obžaloba pro zatajování dùležitých okolností pøípadu
a pro rasovou nesoudržnost s olvornským lidem.

Na Páina z Nórienu bude vznesena
obžaloba pro trojnásobnou vraždu a vyhýbání se
spravedlnosti.

Na P.N. bude vydán zatykaè a bude
nemilosrdnì stíhán. Ostatní obvinìní, t.j. E.L., D.A.,

L.Q. a S.G., mohou být na pøíslušnou kauci
propuštìni z vyšetøovací vazby až do samotného
procesu dne 21.9.1033 v budovì Olvornského
soudu Na Rellanovì plácku è.12.

Obvinìní družiníci se vyplácejí nìkolika
drahocennostmi, jen žebravý alchymista Dorgis si
opìt potøebný obnos musí vyškemrat. Potom se
spoleèentvo schází na rynku pod velikými stromy.
"Chybí Páin a Éda", upozoròuje Llandaffa Sivel
Chrastník. Nurnská družina jde hledat ztracené
druhy. Páin je nalezen hned za prvním rohem, jak
se krèí v pøítmí. "Musim fouknout", chvìje se
rozèilením trpaslík, když se dozvìdìl, že na nìj byl
vydán zatykaè, "Nìkam pryè. Tøeba na druhej
konec svìta!". "Nebude to snad tak horký", pravil
Llandaff a mocnì èaruje pro trpaslíka neviditelnost.
Netrvá dlouho a objevuje se i Éda Tyglík. Není ale
sám, jdou s ním nìjací lidé. "To sou pøátelé", hlásí
hned obezøetnì Éda, aby se náhodou družiníci hned
nevrhli do boje, jak to mnohdy mají ve zvyku.
"Todle je Thandar Kall", pøedstavuje hobit Edudant
vytáhlého mládence s døevìnou truhlou v podpaží,
"Pracoval jako kuchaø U rybí kostry, ale dostal
padáka. Je to brácha nebožtíka Coreye". "Jó, to
jsem já. Když je èlovìk èlovìk, má to v Olvornu
tìžký", øíká ten chlapík, "A Coreye si moc
nepamatuju. Byl sem eštì malej, když ho unesli
piráti". Druhým nováèkem, který má zájem o
èlenství v Nurnské družinì, je pr�avý hobit jménem
Káin. Taková tichá a zapšklá osoba. Praví jenom:
"Nó, já sem Káin, che che", a dál už s nikým
mnoho nekomunikuje. Tøetím mužem je barbar v
brnìní, zøejmì váleèník. Má divou kštici a mastnou
oholenou tváø. "Jmenuju se Blajzvík Blùva, rád se
toulám po širém kraji, spím jen tak pod dekou pod
hvìzdami, lovím ryby a piji vodu z horských
pramenù", pøedstravuje se ponìkud pøihlouple ta
divná osoba. "No jó, kluci, berem vás", kyne
pravicí vùdce Llandaff, "Tak se tady pìknì
seznamte s mejma hochama a ctìte je. Sou to
kumštýøi ve svym voboru. Když se budete snažit,
taky jednou budete dobrý". "Jestli teda
nechcípnete", hudruje pod neholené strništì žebrák
Dorgis a hladí svého osobního sluhu Kypøíka
Tøasoøitku, jehož s sebou, podle vyjádøení vùdce,
vláèí jen na vlastní nebezpeèí.

"Co teï?", optal se opatrnì Erlanth
Linfalas vùdce. "Musíme sehnat òáký mapy. Bez
nich sme v týhle zemi ztracený". "Chci vám øíct, že
mùj otec, Blùva Dwalmir, má tady na rynku malý
krámek. Prodává i mapy". "No, vidíš, Blajzviku, jak
umíš bejt užiteènej", chválí záludného barbara mistr
Sivel Chrastník. Nurnští druzi si to razí k zašlé
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vývìsce:

Blùva Dwalmir, obchod tovarem rozlièným a
užiteèným

Pan Blùva, ukoptìný barbar s tlustými
brejlemi, složil na prodejní pult svazek
kartografických pergamenù a èarodìj Llandaff z
Quonsettu vybral jednu obzvláštì srozumitelnou
mapu a zaplatil poctivými gwendarronskými
platidly. Ostatní si nakoupili nìco zásob a jiné
veteše, aby tak doplnili svou výstroj na dalekou
cestu. "Tak mì napadá", porušil náhle studijní ticho
mág Erlanth Linfalas, kterému se obèas øíká
Chrpový Erl, "Ten podivnej pøedek pána Zaikha se
menoval Lundum Tugrin". "No, a?", kroutí hlavou
neviditelný Páin Nórienský. "Ále, jenom mnì vrtá
hlavou, že tady na tom olvornskym plánu je vesnice
ménem Tugrin. Trošku divný, ne?". "Máš doèista
pravdu, Erle, pøesnì jako ten pøedek", horlivì
pøikyvuje Dorgis Ardasanský. "Jó, kde je pøedek,
tam je i zadek", usmívá se fištrónsky Éda Tyglík a
troubí na svou pou�ovou trumpetku k odchodu. "Na
shledanou, otèe", louèí se Blajzvík Blùva a hrne se
múrmaèími kroky ze dveøí. "Kam deš, synu?". "Na
vandr". "Už zase?", rozèiluje se tatík, "Poøád se
nìkdse flákáš a práce žádná. Jseš darmošlap a
budižknièemu!". "Ano, tatínku", utrušuje kysele
mladý barbar a mizí ze dveøí. Ostatní za ním.
Družina vyráží na celodenní pou� kolem Šedavy,
pøes vísku Duifin a  Khandúrmský hvozd smìrem k
Tugrinu. Cesta je pøíjemná a nic zvláštního se
nedìje, a tak se zlý alchymista Dorgis Ardasanský
nudí. Zøejmì proto káže malému zlodìjíèkovi
Kypøíkovi, aby okradl Thandara Kalla o obsah jeho
torny. Když se zlodìjina zadaøí, nechá Ardasan
okrást i ostatní družiníky. Ještì jim ukáže, jak je
mocný. Z Thandarova batùžku mizí cenný lektvar a
pár zlatek, jediné Kallovo vlastnictví. Zatím ale nic
netuší a šlape s družinou a vesele si píská do kroku.
Úlisný Ardasan ukrývá lup do svých hlubokých
žebráckých kapes a odpornì se šklebí. Druzi jdou a
netuší, že pøed èasem v rodném Liscannoru starosta
Rolld, který se po dlouhé dobì vrátil z vysokých hor,
osedlal konì, rozlouèil se s manželkou a vyrazil
Nurnským hrdinùm po stopì. Olvorn už je nedaleko.
Nurnští také netuší, že Thorgul Zaikh se opevnil na
svém statku a pøipravil na nevítané hosty past.

Vùdce Llandaff zvedl pravou paži a
rozttáhl prsty. Varovný signál. Skupina jezdcù
zarazila konì na kraji lesa. "Tugrin", špitl Blajzvík
Blùva pøi pohledu na asi dvì míle vzdálenou
vesnièku, obklopenou vinohrady. "Co teï?", ptá se
pokornì hobit Káin. "Vemem to asi útokem, né?",

vyzvídá nepøíliš zkušený Thandar Kall, jenž má do
svého bratra opravdu hodnì daleko. "Asi jo",
pøitakává mág Erlanth Linfalas, vùdcova pravá, i
když ponìkud chromá, ruka. Dùstojný pan
Quonsettský mlèky zatnul pìst a ukázal prstem pøed
sebe. Signál k útoku. Struèný a jasný. Kolikrát už
toto strohé gesto pøedcházelo vyplundrování
vesnice nebo vvyrabování doupìte nekalé lùzy.
Kolik síly v tak prostém pohybu tkví. Jízda vyrazila
tryskem vpøed, prolétla vsí jako šíp a zarazila se až
pøed hostincem. "Kudy k Zaikhovu statku,
vesnièane?", otázal se panovaènì Dorgis
Ardasanský. Sedlák, sedící na zápraží ledabyle
máchl rukou kamsi do vinic. Muži opìt pobídli
konì. "Díky, strejcu", pokynul uctivì hlavou slušnì
vychovaný Sivel Chrastník a vyrazil za ostatními
druhy, mizeèjícími v oblacích zvíøeného prachu.

Skupina jezdcù z Gwendarronu dojela na
rozcestí mezi vinicemi, kde nìjaký sedlák spravoval
prasklé kolo vozu. Valach hlasitì zaržál a hrábl
kopytem do zemì. Na kopci o samotì stojí dva
statky, asi míli od sebe vzdálené. "Jedeme k
Zaikhovi, chlape", houkl zhurta Llandaff z
Quonsettu, "Ukaž, kudy cesta". "Tam k panu
Zaikhouc", ukazuje venkovský buran, jemuž sláma
èouhá z bot, na levou usedlost. "Deme na vìc", káže
vùdce Nurnských, "Ale nejprv po dobrym, že sme
civilizovaný lidi".

O chvíli pozdìji už Thorgul Zaikh vysílá
rychlého posla na èerstvém koni do Olvornu s
oznámením, že jistí žoldáci drancují Tugrin.

Buch, buch, buch! "Vodevøte vrata, dou
hosti!", huláká Thandar Kall a Edudant Škorpík
výhružnì troubí. Po nìjakém èase se brána statku
opravdu otevírá a vychází bojovnì vyhlížející
barbar s døevorubeckou sekerou. Zøejmì sedlák a
pán domu. "Kdo ste a co tu pohledáváte?". Nurnští
neodpovídají, ale rovnou útoèí, zatím však jen
slovnì: "Menujete se Zaikh?". "Ne", odvìcí
vykulenì vinaø, "Zaikh bydlí támdlejc naproti. Já su
òákej Khúrned. Tady ste na Khúrnedouc
vinohradech, pánové". Ha, ten pøetrhdílo na rozcestí
nás poslal naschvál špatnou cestou, pomyslel si
vùdce Quonsettský. Teï už o nás ten Zaikh, a� už
jeto kdokoli, jistì ví. "Víte, pane velkostatkáø",
usmívá se medovì èarodìj Llandaff, an právì
vymyslel novou taktiku, "Jak tak koukám, zrovna
vám zraje vinná réva". "Inu, zraje, zraje". "A brzy
bude vinobraní". "Inu, bude, bude". "A pár
šikovnejch chlapskejch mozolnatejch rukou by se
taky šiklo". "Inu, šiklo, šiklo". "My vás teda,
pantáto, deme prosit vo práci za støechu nad hlavou
a trochu toho žvance". "Inu, když se uskrovníte v
maštali na senì a nepohrdnete cibulaèkou, proè ne",
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usmívá se statkáø, "Ale nehrajte si tam s vohnìm a
neplašte konì". Nurnští ještì nabízejí své vlastní oøe
kdykoli k dispozici a ustájují je k valachùm. Poté se
slézají v maštali na senì k váleèné poradì.

"Tady sme v bezpeèí. Tady bude náš
hlavní stan", dí vùdce. "A vocaj� taky v klídku
zjistíme, co má Zaikh za lubem a s kym vlastnì
máme tu èest", vykládá aktivnì Thandar Kall. "Nó,
hlavnì, aby se nám to nevymstilo", drbe se na pleši
Sarim, ten druid zbabìlá. "Mucký!", zavrtìl se
neviditelný trpaslík Páin na døevìném špalku,
"Vysaïte mì tudle tim vokýnkem a já pìknì
voèíhnu, co Zaikh peèe". Je to dobrý nápad a
neviditelný šermíø je vcukuletu pryè. "A týdle akci
dáme méno Zaikhùv statek", pøemýšlí nahlas Káin.
"A to jako proè?", ptá se nevìøícnì švícko Éda.
"Každá poøádná akce má svý méno, to je jasný. A
todle bude urèitì pìkná jatkárna", vysvìtluje malý
hobit se svéráznými názory. "Hlavnì nikoho
nezabíjet", strachuje se Gorùdyjský, "Víte pøece, že
máme na krku vobžalobu olvornskýho soudu?!".

Páin Nórienský se pøiplížil až do blízkosti
Zaikhovy usedlosti. Už na první pohled je statek
zvláštní. Kolem dokola je padesátisáhový neosázený
pruh, kde se nedá skrýt. V tìsné blízkosti zdí je
šestimetrový vodní pøíkop, pøíjezdová cesta vede po
padacím mostì. "To je divný, móc divný. Uèinìnej
hrad", brumlá si nespokojenì pod vousy neviditelný
pr�avec z Nórienu a jako šelma èíhá na svou koøist.

Po nìkolika hodinách nepohodlného
èekání vyšli ze Zaikhova statku ètyøi muži. Na první
pohled obyèejní èeledíni. Páin se pomalu vydává v
jejich stopách. Ètyøèlenná skupina se zastavuje asi
sedmdesát sáhù pøed Khúrnedovou usedlostí. Tam z
vinice vyskakuje chlap a nìco tlumenì vykládá a
ukazuje rukama smìrem ke stavbì. Ti ètyøi zalézají
mezi révové keøíky, dva vpravo a dva vlevo.
Poslední chlapík, zøejmì prùzkumník, spìchá po
cestì dolù. Zøejmì jde podat hlášení, myslí si Páin.
Omráèím jej a pak vyslechnu. Neviditelný Páin
chvíli nic netušícího venkovana sleduje a potom ho
zezadu klátí naplocho meèem. Ovšem trpaslík,
uvyklý tvrdým úderùm, venkovskému ubožákovi
drtí leb na padr� a prach polní cesty se mísí s temnou
krví v rudé bláto. Navíc se Páin samozøejmì
zviditelòuje, poprvé od opuštìní Olvornu, a musí
tedy jednat krajnì opatrnì. Zamordovaný koòák je
hozen do vinohradu a zakryt nìkolika urvanými
keøíky. Potom trpaslík hrne prach na krvavou skvrnu
a oprašuje si odìv a vousy. Potom se družinový
šermíø vrací k domu, rychle jej obíhá, právì tak, aby
jej nepøátelští zvìdové nemohli odstøelit, a buší na
okénko od maštale. Blajzvík Blùva jej cpe dovnitø a
trpaslík mocnì oddychuje na kupì sena.

"Vepøédu to hlídaj štyry zvìdové",
podává trpaslík struènou zprávu, "Žel bohùm sem
jednoho dos� krutì zamordoval". "Už je to tady, už
je to tady", tøese se sralbotka Sarim z Lesa, "A teï
po nás pudou a vobvinìj nás eštì z mordu a sme
zralý tak akurát pro voprátku. Ale to jim povim, že
sem v tom nevinnì, že sem doèista èistej, jako to
lílium". "Nestrachuj se, mechovej poseroutko,
mrtvola je dobøe ukrytá", uklidòuje zbabìlého
druida šermíø. "Ale bude jim haprovat v poètu",
kvílí Sarim jako lesní meluzína, "Já to vim, já to
vim. Mám na to ten jaksepatøí vyvinutej èmuch, co
sem zdìdil po svejch tùze slavnejch a uznávanejch
gorùdyjskej rodièích, myslim tim po votci a mámì,
kerá pekla tak dobrej zálesáckej dort". "No jo. To
už sme slyšeli nejmíò šes�krát", kroutí hlavou
Thandar Kall, bratr Kalla Coreye, jenž mìl za ženu
Yullien z chudého šlechtického rodu. "Ty, Pájo",
dumá nahlas mág Linfalas, "Mùžu vypustit
Kòourka". "Eee?!", nechápe trpaslík, zatímco
ostatní se diví ponìkud civilizovanìjším výkøikem:
"Co?!". "Kòourek je moje kouzelnická èerná koèka,
co sem jí nedávno pokøtil, anžto mi pøirostla k
srdci", vysvìtluje mág. Jak známo, kouzelníci se
svými koèkami umí na dálku udržovat výmìnu
myšlenek a zrakových vjemù. "To je fajnová ídea,
poslá� kotá na èuméndu", chechtá se Llandaff,
parodujíc pøitom Páinovo pojetí Èagdanova
východního dialektu. Blajzvík Blùva, mladý
podivínský barbar, je celý nesvùj. Zøejmì proto, že
jest místním rodákem a nechce se zaplést do nìjaké
trestné èinnosti, do níž se nurnské spoleèenstvo
jistojistì zaplétá. Barbar  se dere malým okýnkem
za koèkou.

Kòourek neslyšnì  obìhl dùm a ztratil 
se v révových keøích. Otylý  barbar Blùva  se plazí 
podél vinohradu  a hledá podezøelý pohyb. Jelikož
však nic nenachází,  vrací se zpátky. Slunce už se
pomalu blíží k  horizontu, blíží se veèer. Nad 
Zaikhùv statek se vznesl obláèek  zvláštnì modrého
dýmu a  po chvilce se rozplynul. Blajzvík, divný to
brouk,  protlaèil své špekovité tìlo maštalním
okýnkem  a dopadl vedle trpaslíka šermíøe.

"Kòourek už jednoho našel", praví
Erlanth Linfalas a tváøí se teatrálnì. "Co dìlá, co
dìlá?", drkotá zuby Sarim, ta pochybná existence.
"Prohlíží si nìjakou lahev a strká ji opatrnì do
báglu". "Vožrala, to je jasný", dí hobit Káin a
ukazuje øady žlutých zubù. "Ba né, to néjni chlast",
mudruje mág, "Von se vám tý flašky snáï bojí,
nebo co". Mág Linfalas døepí v assuaenském sedu,
drží se obìma rukama, tedy rukou a železnou
protézou, za hlavu a mocnì se soustøedí, nebo�
telepatický kontakt jest èinnost velice nároèná a
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namáhavá. "Ten chlap!", houká Erlant, tváøíc se
pøitom jako šikmooká vìdma z východu, "Ten chlap
se plazí pryè. I s tim ruksakem". "Už má žížeò. De
do hospody, to je jasný", pøemýšlí nahlas Káin.
"Tøeba sedìl v mraveništi", ozývá se Éda Tyglík a
houpe se na trámu. "Plazí se vinicí a furt se rozhlíží.
Jako by nìkoho hledal". "No jak by ne, když tam má
par�áka", øíká nórienský trpaslík, "Dyk byli ve
dvojièkách. A já sem vám to prve meldoval, tak
nebuïte jak malý. Ty se urèitì hledaj". A taky že
ano. Muž s tornou obeplazil vinicí dùm a našel
druhého chlapa. Tomu pøedal batoh a teï se vrací
zpátky. "A ten divnej chlápek tu láhev vyndavá a
zírá na ní, jako u vyjevení". "Hele, pardi", ozývá se
Dorgis Ardasanský, zlé stvoøení, které cítí pøátelství,
jen když mu teèe do bot, "Aby nás tak nechtìl
votrávit òákym alchymistickým blivajzem. To já
znám. Sám tydle srágory taky patlám". Blajzvík
Blùva zbledl jako stìna. "Né", zaøval Sarim
Gorùdyjský jako ranìný kanec a zaèal se cpát oknem
ven. Ke vší smùle se zamotal do korálí a nìkolika
pláš�ù, které nikdy neodkládal, ani v noci ne, takže
mu chvíli trvá se vymotat, ale potom skáèe do trávy
a žene se k vinohradu. Už vidí tìlo onoho sedláka,
jak se prohlo a paže s lahví opsala oblouk. Potom se
ten vesnický ogar dává na šílený úprk zpátky do
vinice, pøièemž šílenì øve. To ale nezná Sarima. Ten
je zvyklý honit králíky v hustém mlází, umí se plazit
kapradím mrštnì jako zmije, zná rùzné finty lesní
zvìøe. Není divu, vždy� mezi ní prožil celý život. A
navíc má vhodnou obuv, ne taková ta tìžká
baganèata, co nosí venkovští balíci, ale moderní
vzdušné sandále. Z hroší kùže, která je vláèná a
poddajná, jako dìtská prdýlka, dokonale kopíruje
terén a tudíž se nesmýká a nepodkluzuje. Jó, ty své
boty, ty má plešatý Sarim rád. Jedinì díky nim toho
chlapa dostihl a povalil na zem. Ale ta láhev svùj cíl
zasáhla. Rozbila se o støechu. Naštìstí. A vítr
všechen ten smrad rozvál po širém kraji. Takže se
nikomu, kromì lehké nevolnosti z chvilkového
puchu, který vždycky bývá tam, kde nìco zahnívá,
nic nestalo. Sarim vítìzoslavnì táhne potluèeného
chlapa po pláni a bije se v nadmutá prsa, což je
Nurnským spíše k smíchu. Zajatec má po celém tìle
množství podlitin a krvavých šrámù, protože ho zlý
lesák jaksepatøí zloukl, aby mu ukázal, kdo je to
vlastnì ten Sarim dobromyslný z Temného hvozdu
Gorùdye, syn Gronùv, znalec lesní moudrosti,
obzvláštì v øezání prstù, též zvaný silný, udatný a
luzný, prostì dìsnì férový chlap, co nikdy
nešvindloval, ani v kostkách ne.

Ardasan se nudí. Nezajímá jej výslech
zajatce. Nezajímá jej Nurnská družina. Kdyby tak
všichni chcípli. Nezajímá jej nic. Poflakuje se po

dvoøe a pøemýšlí, co by komu zlého provedl. Když
tu náhle, jako víla z pohádky, na dvùr vychází
dívka s koštìtem a jímá se zametat slepièince, prach
a slámu. Je vcelku pohledná, tedy na barbarku,
mladá, trošku pøi tìle. Prostì normální vesnická
holka krev a mlíko, hádám, sedmnáctka, øekli byste.
A tomu Dorgisovi hned hoøí v oèích takové divné
plamínky a hned spouští to svoje Sleèno, sem, a
sleèno, tam, já jsem Dorgis Ardasan. A ji to ani v
nejmenším nezajímá, protože ona je dcerou pána
domu a ten Dorgis je jenom obyèejný nájemný
pacholek. Tak mu káže, že když se tolik nudí, mùže
vzít sekeru, tu tìžkou døevorubeckou, a jít štípat
døíví, kterého poøád není dost. Ardasan se tváøí
vztekle a hází dívce k nohám zlatku. Ta, jako dobrá
hospodyòka, minci strká do kapsáøe a odchází
nahoru do komory se slovy, že veèeøe bude v osm,
tak a� veškeré služebnictvo pøijde vèas, jinak nic
nezbude. Dorgis se tváøí znaènì nakrknutì, proèež
káže sluhovi Kypøíkovi, a� jde tedy naštípat to
døíví, když paní kázala, a a� sebou mrskne, jinak že
nedostane žold, což jest zlatka na den. Kypøík
Tøasoøitka tedy štípe, až se z nìj kouøí a Dorgis sedí
zádumèivì na schodech a píská si nìjakou melodii.
Živí si tu svoji zlobu a ukøivdìnost, jak on to umí,
a skládá na tu drzou holku posmìšnou písnièku.

O Ardien, o Ardien
Dorgis z Ardasanu, nevlastní bratr Duironùv

Když luka létem vonící
svým svitem mìsíc protkal,

barbarku rùžolící
na dvorku jsem potkal

O Ardien, o Ardien,
er nardil irwen Dúwien

Se smetákem, s koštìtem,
na dvoreèku v rohu

laškovala s prasetem,
drbala mu nohu

O Ardien, o Ardien,
er nardil irwen Dúwien

Byla skoupá na slovo,
z bláta zlatku vzala,
svému štìstí nanovo

opìt košem dala

O Ardien, o Ardien,
er nardil irwen Dúwien
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Zajatec vypadá jako v posledním tažení,
tak ho Éda polévá džberem vody, který sebral
jednomu z valachù. "Tak mluv, chlapèe", tváøí se
Llandaff takøka mateøsky, "Cos to tady provádìl?".
"Já?", sípe ztìžka vesnický ogar, který má poøád
batoh na zádech, "Já trhal révu, pánové". "Myslíš si,
že sme blbý, he?", køení se Sarim a vytahuje svùj
nový ostrý stahovák. "Chce mu øezat prsty, to je
jasný", praví pobavenì Káin. "Jó, bude se øezat, jesli
nebude hodnej", vøíská úchyl Sarim, "Jak to nemám
rád, to øezání, tak to muší bejt. To já mušim vìdìt,
dyž sem ten druid". "Cha chá", smìje se Páin.
Paranoidní øezaè prstù zabodává špièku zahnuté
èepele do zajatcova pravého ukazováku. Krev kape
na zem. "Ne, ne, néé", pláèe muèený chudák a
gorùdyjské zvíøe mu zacpává uslintaná ústa cípem
svého humusného pytlovinového pláštì, který
páchne bahnem, jehlièím, potem a rybinou. "Všecko
øeknu, na co se jen zeptáte", huhlá skrz ucpávku ten
zubožený muž. Vyšetøovatel Sarim povoluje sevøení
a na naøízlý prst vesnièanovi plive jednu druidskou
jedovou slinu, aby se prý zastavilo krvácení. Zvláštní
zpùsoby toho škudlilského mastièkáøe! "Zajímá nás
Zaikh", tváøí se vlídnì vùdce Llandaff, seètìlý
èarodìj, "Øekni všechno, co o nìm víš". "A taky vo
tý pevnosti, co se tváøí jako statek", doplòuje trpaslík
Páin z Nórienu. Erlanth Linfalas, mág a obdivovatel
bílé magie, se pro jistotu vyslýchanému nabourává
do hlavy, což jest kouzelnický výraz pro takzvané
ètení myšlenek. Potom jeho výpovìï upravuje,
samozøejmì s úsmìvem, do té podoby, aby co
nejvíce odpovídala pravdì.

Pan Thorgul Zaikh zdìdil statek i s
pøilehlými vinicemi, a pochopitelnì i s èeledí, pøed
nìkolika lety po zemøelých pøíbuzných. Byli to
pøíslušníci starého rodu Tugrinù, kteøí tuto obec
založili. Spolu s majetkem získal Zaikh i množství
pro nìj zajímavých knih, svitkù a pergamenù, které
zøejmì pocházely z doby života Lunduma Tugrina,
který byl mistrem olvornskkého cechu alchymistù,
a jako takový se velmi proslavil. Pan Zaikh se
rovnìž zabývá alchymií, už dlouhé roky, a zøejmì
pøišel na nìco, co považoval za velmi drahocenné a
vzácné. Celé noci se zavíral v pokoji a nechtìl být
nikým vyrušován. To tajemství si nechal jenom pro
sebe, možná ani jeho žena Snighaim neví tolik, co
on. Po èase se pán rozhodl ponìkud pøebudovat
statek. Nechal vymýtit asi padesátisáhový pruh
kolem statku, jeho zdi kázal obehnat vodním
pøíkopem a i vnitøek domu nechal poupravit. Naøídil
zazdít spodní okna a pøebudovat je na støílny.
Dokonce najmul pár žoldnéøù. Pán Zaikh celé noci
pracuje a øíká, že brzy pøijde èas, kdy všichni, kteøí
pilnì pracují pro nìj, zbohatnou. V poslední dobì

nìkolikrát na delší dobu opustil usedlost. Nikdo
neví, kam vedly jeho kroky. Nikdo. "Kolik lidí je
na statku?", zajímá se o podrobnosti Páin. "Asi
dvacet mužù, šest žen a osm dìtí", blekotá ogar a je
bledý jako stìna. "Eštì si nám nevodpovìdìl, cos to
metnul na støechu", pouští hrùzu pralesák Sarim, až
se mu krabatí jeho bílá pleš. "Pan Zaikh vyrobil
nìjaký alchymistický puchy a øek, že to máme hodit
na dvorek. Prej potom šicí usnou jako jelimani, tak
to vzkazoval". "Jó, tak jelimani? Jó, tak my sme
prej jelimani, jó?!", vøíská vztekle druid a šermuje
svým nožíkem, kterým obvykle stahuje zvìø, "Má
òákej problém? Má snad òákej problém, ten
Zaikh?!". A pøitom bodá zajatce do bøicha. Ten po
chvíli bolestí a køeèe umírá. "Je mrtvej. To je
jasný", praví malý Káin, "Prostì drsná jatkárna".
"Tys ho zabil, ty lesní prase!", tváøí se nespokojenì
Blajzvík Blùva, "Seš vrah a spravedlnos� sii tì
najde". "Byl to nepøítel a já ho bodnul v
sebevobranì", tøese se Sarim po celém tìle jako
osika a žadoní, "To mi všichni mušíte dosvìdèit,
kdybych z toho mìl òáký vopletaèky se soudama".
Hrdinové zahrabávají mrtvolu umuèeného muže do
sena.

"Veèeøe, èeládko!", svolává dívka
služebnictvo vysokou fistulí. Nurnští se scházejí na
dvoøe a pøidávají se i tøi místní èeledíni. Dcera
statkáøe staví na zem džber s cibulaèkou a jde pryè.
Hladoví èeledídi se vrhají na nevábnì vonící jídlo,
to se ví, že hladová Nurnská družina nezùstává
pozadu a nekrká, nefuní a nemlaská o nic ménì než
ostatní, dokonce se dá øíci, že v tomto oboru jsou
Nurnští opravdovými mistry. Dorgis nejí, je
uražený a poøád bloumá po ochozu. Ometá se
kolem dveøí panstva. Potom vytahuje mìšec a
poèítá zlaté. Nakradené a vyžebrané. Padesát zlatek.
To jde. Ardasan klepe slušnì na dveøe a pøivolává
Kypøíka Tøasoøitku. Po chvíli otevírá pantáta
Khúrned a diví se, cože to chasa zase chce.
"Pantáto", pronáší Ardasan velmi dùležitì, "Chtìl
bych vám nìco øíct, nìco, co sem chtìl tajit jako ten
hrob, ale co už nemùžu unýst". Statkáø Khúrned je
velmi zvìdavý a hned zve lstivého žebráka,
tváøícího se nyní jako Jeho velièenstvo Torgan
Gwendarronský. Ardasan jakoby náhodou upouští
na zem mìšec a padesátka žlutých penízkù sed
kutálí po podlaze. Sedlák tøeští oèi a sbírá mince.
"To nechte bejt, pantáto, to je dobrý", øíká
alchymista, "Pøece se pro pár zlatek nebudete válet
po podlaze. Pro mì peníze nic neznamenaj. To víte,
mám jich plný sklepy a už nevim, kam s nima".
Khúrned pøestává sbírat a civí na barbara jako u
vytržení. "A kdo teda ste, velkomožnej pane?". "Ve
skuteènosti sem", pronáší ten lháø vážnì a pomalu,
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aby svým slovùm dodal na významu, "Velkopán
Dorgis z Ardasanu, zvaný dobrotivý a šlechetný,
sem šlechtic, pøítel krále Gwendarronu, velkej vinaø
a znalec, co se vína tejèí. A taky sem velkej boháè".
Khúrned civí jako vyoraná myš a diví se ještì více.
"Jo, a todle je muj vosobní sluha Kypøík Tøasoøitka".
Kypøík se uklání jak svému pánu, tak pantátovi
Khúrnedovi a praví: "Ba, ba, velkej pán, ten
Ardasan. A to panství, jaký má. Až voèi pøecházej".
A ta krysa Ardasan lže dál, jako by se nechumelilo,
že má rád dobrodružný život, a tak se tu a tam
pøestrojí za nuzného poutníka a obchází vinaøské
kraje, nechává se najímat na práce pøi vinobraní, aby
naèerpal nové zkušenosti pøi pìstování révy.
Manuální práce, té on prý se nebojí, a navíc si
odpoèinì od toho protivného bohatství a blahobytu,
co mu už taky èas od èasu pìknì leze krkem. A
podlézavý Kypøík se kroutí jako dlouhá deš�ovka a
omílá poøád dokola to svoje: "Ba, ba, velkej pán, ten
Ardasan. A porád svobodnej. Taková partie. Škoda,
že nejsem kapánek vìtší a ještì ke všemu fešná
ženská". A Dorgis má ve tváøi útrpný výraz a praví,
že se mu všechno nìjak vymklo z ruky, když pøijel
na Khúrnedovu usedlost, proèež potkal sliènou dceru
a srdce mu zaplálo láskou, poprvé v životì, tak se
rozhodl, že to je ta pravá a požádá ji o ruku. Jenže
ona mu málem dala džberem, protože si myslila, že
jest jenom nuzným èeledínem. Panu Khúrnedovi záøí
oèi a hned vede velkopána Dorgise z Ardasanu k
veèeøi. Pøedstavuje jej ženì i dceøi, které už Dorgis
také není lhostejný, zvláštì poté, co všudypøítomný
slouha Kypøík øíká s vážnou tváøí to svoje: "Ba, ba,
velkej pán ten Ardasan. A má zlatý ruce, zlatý srdce
a zlatý sklepy. Je doèista celej zlatej, tak je to dobrej
chlap". Netrvá dlouho a š�astná Khúrnedova je
pøedstavena jako Númil a zbytek Nurnských jako
Dorgisovo služebnictvo.

Služebnictvo venku zatím dojedlo
nevábnou polévku. "Inu, štrejchnul sem si", prohlásil
Páin z Nórienu, který sní všechno, co se mu dá, a
táhle si odkrkl. Takové øíhnutí po dobré veèeøi je prý
tuze zdravé. "Ta polivka byla tejden stará a už jí
nežrali ani vepøi, to je jasný", tváøí se nespokojenì
Káin. "Polivka nebo poblivka. Dy� je to stejný", piští
neposedný Edudant Škorpík a skotaèí po dvoøe.
"Nezapomínejme ale, že sme vobklíèený", øíká
Blajzvík Blùva. "Hele, Erlanthe, co kdybys poslal
Kòourka k tý Zaikhový barabiznì. Abysme jako
všechno mìli z první ruky", pøedhazuje myšlenku
hloubavý Sivel Chrastník, kterého Éda jedenkráte
nazval Sivel Prïoch. "Zaikhùv statek je móc daleko.
Tohle poslání bysme asi s Kòourkem nezvládli. Viï,
Kòourku", drbe Erl svého chlupatého svìøence za
ušima. "Mòau", praví kouzelnický kocour rezolutnì.

Nad krajinou se zatím rozhostila tma.
Dorgis Ardasanský po dobré veèeøi

vyšel na terasu a poplácal si bøicho. Vyšlo mu to.
Dostal pohodlný pokoj, poøádné jídlo, možná bude
mít i ženu a mùže ostatním rozkazovat. Ale s tím
musí pozvolna. Pìknì pomalu. Nurnští jsou
kapánek nepoddajní. Ale nakonec se zlomí každý.

"Mìli bysme zahájit dobývání. Je už noc
a noc je Nurnskejch máma", øekl Llandaff a stáhl si
do èela svùj povìstný èerný klobouk, šitý po vzoru
klobouèkù bájných èernovršských horalù, kteøí
podle starých tradic zahánìli nudu a samotu tím, že
skákali pøes veliké ohnì a pøitom tuze juchali a
mávali takovými dlouhými smìšnými sekerkami.
"Navrhnìte nìkdo nìjakej plán", dí Sarim, jemuž to
nikdy moc nemyslelo. "Nó, nejlíp bude, když tam
vlítnu a vyrubu, co se jenom hne", navrhuje Páin. I
když je to nápad vskutku blbý a prostý, je pøijat,
obzvláštì druidem, protože pøi nìm nehrozí nižádné
nebezpeèí. Páin se s dopomocí sápe okýnkem ven
a mizí v èerné noci. Po chvíli èekání prohlašuje
Thandar Kall: "Já du taky. Chci si do nìèeho
poøádnì rubnout. Svrbìj mì, abych tak øek, ruce".
A hrne se ven. A za ním Sivel Chrastník a Éda
Tyglík. Samí stateèní hrdinové. Samí skvostní
dobrodruzi!

Páin Nórienský se proplazil kolem
vinohradu, ale na nic podezøelého nenarazil. Jedinì
se celý urousal od èerstvì padlé rosy. Kdesi ze tmy
vybìhl nerozvážný Thandar Kall s kuší v ruce,
následován hranièáøem a zlodìjem. Z vinohradu
vylétl šíp a zabodl se Kallovi do ramene. Trpaslík
Páin zaslechl Kallùv bolestivý sykot a vrhá se do
køoví. Tam naráží na záhadného støelce a ètvrtí jej
meèem. Zranìný alchymista se Sivelem a Édou
zatím dorážejí k bránì. Kall se znavenì opírá o
bránu a hranièáø Sivel vybaluje nìjaké léèivé
obvazy a masti. V dálce na cestì vyšlehl plamen a
tlustá ohnivá èára na chvíli ozáøila celé okolí.
Prásk! Místo, kde stáli tøi z Nurnských, se zahalilo
sirným dýmem a zzemì se otøásla detonací. "To
byla rachejtle! Navádìná rachejtle!", øve vztekle
šermíø Páin a øítí se po cestì dolù. Tam naráží na
záhadného odpalovaèe. Je jím statný barbar s
meèem. A v brnìní. Tentokrát žádný sedlák.
Nelehký protivník. Zaèíná tìžká øež dvou
zkušených váleèníkù.

"Mordyjé", zaúpìl Kall, válející se v
tratolišti krve, celý popálený a páchnoucí sírou,
"Sivel je mrtvej!". Chrastníkovo tìlo opravdu leží
bezvládnì na zemi. Ìda Tyglík mu plaètivì sahá na
tepnu. "Ještì žije. Dejchá", bulí Edudant a hladí si
spálené chlupy na nohou. "Co breèíš, když néjni
nebožtík?". "Ten voheò mi vožehnul mojí
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milovanou trumpetku", fòuká hobit. "Aha", praví
Thandar a hledí smìrem, odkud zaznívá øinèení
zbraní. Potom nabíjí kuši a dlouze míøí. Zranìná
paže bolí a chvìje se. Thandar Kall tiskne spouš�.

"Auuu", vyjekl posekaný Páin, když se
mu do zad zabodl Thandarùv šíp. Ve stejné chvíli
mu barbar tvrdou ranou zbranì pøerazil štít ve dví.
Trpaslík se tuze rozhnìval, ponìvadž to se nedìlá,
aby velký tloukl malého, a v nestøežené chvíli
propichuje zlého protivníka skrz naskrz. Ten sténá,
kleká si nejprve na kolena a pak padá hubou do
prachu. Je po nìm. V ten okamžik pøilétá druhý
Thandarùv šíp a zabodává se Páinovi do stehna.
"Kalle, ty jeden pøitroublej Kalle", nadává zranìný
trpaslík a belhá se zpátky, "Už koneènì pøestaò
støílet, když to neumíš, sic ti uøežu uši a povìsim je
do pérùvanu!". A pøitom ještì plive krvavé sliny.
Kall se nemottornì omlouvá, koktá páté pøes deváté
o to, že je moc velká tma a že má bolavou ruku.
Úderníci se vracejí a Éda táhne bezvládné tìlo Sivela
Chrastníka.

"Co se to tady dìje?", volá pán domu s
louèí v ruce. Nurnská družina vychází na dvùr.
"Òáký chlapi vám chtìli zapálit støechu nad hlavou.
Tak sme je zahnali na ústup. Zdrhli do vinohradu",
hlásí s nevinným oblièejem upravenou polopravdu
vùdce. "Jó, to sou moji muži", øíká Dorgis, "Tìm se
dá vìøit. Ty nikdá nelžou. Kdepak. Jakej pán,
takovej pes". Øíká to ale jenom tak potichouèku, aby
to tam dolu z ochozu nebylo slyšet. Družiníci jsou
totiž hroznì vzpurní a neohební. Ze stáje se ozval
šílený výkøik. To jeden z místních èeledínù,
pøevalující se ve slámì, objevil studenou mrtvolu
umuèeného zajatce.

"Mrtvola v mém domì?", zbledl Khúrned
jako stìna, "Co jste to za povedenou èeládku?".
Ardasan se tváøí jako hromádka neštìstí. Sesypal se
mu jeho lží a lstí postavený domeèek z karet.
"Zklamal ste mì, pane Ardasan. Ale abyste vìdìl, že
sem karakter a chopám k vám úctu, nic nevyzradím.
Ale ihned odtáhnete pryè z mého statku a už se tady
nikdy nevokážete. A toho nebožtíka vodvezete s
sebou". S tímto pantáta odchází. Nurnská družina si
balí vìci, mrtvolu háže Sarim na konì a smutné
procesí opouští Khúrnedùv statek. Po cestì hrdinové
odklízejí všechny mrtvoly samozøejmì do stínu
vinné révy a zastavují se na rozcestí. "Sivel
Chrastník pohlídá konì", káže vùdce, "A Páin,
Thandar, Erlanth, malej Éda a já se pokusíme
pøiplížit ke statku a vobhlídnout situaci. A vostatní
tady na nás poèkej". "Proè mám zase hlídat konì",
stìžuje si Sivel, "Furt jenom hlídám konì. Už vod tý
doby, co sem poznal Nurnskou družinu nedìlám nic
jinýho, než že hlídám konì. Pøipadám si jako nìjakej

sprostej honák". Družiníci se smìjí a pìtice se
vydává na cestu.

"Jukni na ty bílý hromady", ukazuje
Thandar Kall pøed sebe, "Co to je?". "Vypadá to
jako køemennej písek", dumá nahlas Erlanth
Linfalas. Na obou stranách cesty, v místech, kde
vbíhá na otevøené prostranství jsou dvì velké
navršeniny svìtlého písku. Druzi se neohroženì
plíží vpøed. Alchymista Thandar nabírá malý
vzorek na špièku nože, studuje strukturu
slouèeniny, její barvu, chu� a zápach. Pøesnì tak,
jak jej to uèili v alchymistické pøípravce. "Vzorek
je struktury granulovité, barvy šedobílé, chuti
nevalné nahoøklé, zápachu sirného", pouèuje Kall,
"Zdá se, že je to nìjaký sirný prach s pøímìsí
hoøèíku". "A co to jako znamená?", povytahuje
oboèí trpaslík Páin, který se umí jenom rubat, ale
jinak je spíše vzdìlání prostého. "Vodhadoval bych,
že to má dìlat velkej plamen. Bílý svìtlo", dodává
na vysvìtlenou alchymista. "Ale nebouchne to, že
ne?", tváøí se trochu nedùvìøivì Llandaff. "Nemìlo
by. Ale pro jistotu odeberu vzorek a udìlám
pokus". Potom ten vìdátor nabírá hrst a jde dále od
haldy. Tam zánovním køesadlem rozdìlává oheò.
Bílý prach hoøí jasným bílým plamenem. Žel
bohùm tak jasným, až je prùzkumná skupina
prozrazena.

Vedle brány se otevøela okenice. V malé
støílnì, která zbyla v zazdìném oknì se zamihotal
plamének svìtla. "A kruci, sme prozrazený",
posteskl si mladý Thandar, vysypal vìci z beztak už
vykradené torny a nacpal ji k prasknutí svìtelným
prachem. Právì vèas odskakuje, když z tvrze vylétá
zápalný šíp. Hromada sirného prachu chytá jasným
plamenem, tak jasným, že je rázem svìtlo jako ve
dne. V èelní zdi statku se otevírá množství støílen.
Thandar Kall vybíhá se svým batùžkem a pøebíhá
volné prostranství k vratùm. Obránci tvrze nestaèili
zareagovat. Stateèný alchymista vysypává
drahocenný obsah torny a vrací se zpìt. Je zasažen
dvìma šípy z kuší, jež mu zpùsobují bolestivá
zranìní. Za chvíli už š�astnì dosahuje ochrany
vinohradu.

Édo, vodpal to", syèí Thandar bolesí a
trhá svou starou rubášku, aby si ovázal rány. Také
vytahuje zbytky ztzalomených šípù z tìla. Nechutný
pohled. Ale Thandar se drží a nepláèe. Správný
chlap totiž nikdy nebreèí. A on správný je. A chce
být slavným dobrodruhem. Jednou. Možná.

Éda Tyglík vyrobil zápalný šíp a
vystøelil. Sirný písek se rychle vzòal a už zaèíná
hoøet i brána. Éda nabíjí další šíp a vyèkává. Však
oni vylezou. Musí vylézt. A opravdu. Po chvíli se
bráána otevírá a vybíhají tøi muži s vìdry s vodou.
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"Hele, Llanïoure, tam nejdu", odmítá rezolutnì
nesmyslný boj muže proti muži trpaslík Páin, jinak
slavný a neohrožený váleèník, "Sem dost ranìnej a
unavenej a na tom vodevøenym prostoru ze mì tak
akurát udìlaj šípovýho ježka". "Má pravdu, teï to
nemá cenu", valí své chrpovì modré oèi Erlanth,
mág a mnohdy ponìkud nerozhodný muž. Éda
Škorpík, pøezdívaný Tyglík, milovník pou�ového
harampádí, tiskne spouš�. Jeden zer Zaikhových
mužù je zasažen a øve vztekem. Po druhém zásahu
už neøve. Je mrtev. Zbylí muži zabíhají zpátky do
statku a zavírají bránu. Oheò je uhašen. "Máte
pravdu, teï to nemá cenu", rozhodujíe na nátlak
svých mužù Llandaff, "Vyspíme se na to. Ráno
moudøejší veèera".

Družina projíždí Tugrinem zpátky k lesu,
pøesnì tam, odkud je na Tugrin celkem slušný
rozhled. Llandaff rozdìluje hlídky a zranìní
družiníci se dávají dohromady. Noèní stráž probíhá
klidnì, poslední hlídku drží Páin s Thandarem. Je
ještì tma. V dálce po cestì projela malá skupina
jezdcù na koních. "Ty, Thandare", praví pojednou
trpaslík, "Co, kdybysme šli hlídat až k tý cestì?
Budeme mít lepší kontrolu nad tim, co se dìje". "Jó,
máš pravdu", øíká líbeznì Thandar, nebo� má èerné
svìdomí za to, jak Nórienského poranil.

Chodec Rolld jede na znaveném koni a
píská si jednu chodeckou písnièku, které se nauèil v
tìch vysokých horách, v nichž se nìkolik týdnù
trénoval v novém stylu chodecké chùze, jež je sice
ponìkud legraèní, ale toliko neunavuje a jest svižný.
Jel celou noc a teï je asi hodina po rozednìní. A
dole v údolí se koneènì objevila ta vesnice. Jak to
øíkal ten Blùva z krámku s mapami? Tugrin? Ano,
Tugrin. Tady nìkde by mìli jeho družiníci být.
Pokud je pøekotné události dávno nezavály jinam.
Musí být ostražitý. Zvláštì poté, co se dozvìdìl v
Olvornu. O tom soudu a trojnásobné vraždì Páina
Nórienského. A takový je to spprávný chlapík. Že
zabil tu šlapku, to se dá opominout. To je u
Nurnských bìžné, že nìkoho zamordují. I mistr tesaø
se obèas utne. Smrt Ušouna Rolldovi také nevadí.
Bylo to stejnì takové prase. Podivín a psychopat.
Úchyl. To udìlal Pája dobøe, že ho shodil z okna. I
když to není zrovna trpaslíkùv styl. Ale proè,
probùh, zardousil chudáka Nestora Burmu? Vždy�
Žouns byl takový dobrý pard a obìtavec. Kdo ví, jak
to všechno bylo. Na každý pád, Žounse je škoda. Ale
Páin je ve velké šlamastice. Jde po nìm totiž velký
vojenský oddíl. Rolld jej pøedjel nìkde u Duifinu.
Jeli pomalu.

Rollda z Erinu vyrušilo zasyknutí. Že by
signál? Rolld zaráží konì. "Tsssss", prská šermíø
Páin a plazí se z všudypøítomného révoví na cestu.

"Rollde, seš to ty, nebo mì šálí zrak?", šeptá Páin
vleže. "Buï zdráv, Pájo, to sem rád, že sem vás
našel. Kde sou vostatní?". "Tady v køoví spí
Thandar a zbytek je nahóøe v lese". "Jakej
Thandar?", diví se chodec. "Jó, ty ho neznáš",
vykládá potichu nórienský šermíø, "To je Thandar
Kall, brácha nebohýho Coreye". "Aha", svítá náhle
erinskému reku, "Corey vo nìm vobèas vyprávìl.
Byl to prej maminèin mazánek". "A taky je to
pìkný støevo. Vèéra mì dvakrát postøelil. Sem a
sem", ukazuje oplechovaný vousatý mužík, "Ale
jinak je docela správnej". "A umí psát? Corey byl
pologramotnej". "Myslim, že umí. Aspoò trochu. Je
to prej alchymista, ale asi to nebude nijak slavný".
Oba dva pøátelé budí spícího Kalla a jdou k lesu.
Tam budí zbytek spoleèenstva a pøipravují se na
boj.

"Nebude to lehký", praví vážnì vùdce,
"Je jich tak dvakrát víc než nás a nejsou to urèitì
žádný srabíci". "Co?", ozvala se postøelená husa
Sarim. Nikdo neodpovídá, tak si lesák rovná
pytlovinový odìv, obouvá sandále z hroší kùže,
rovná si tøi pestrobarevné pláštì na høbetì, leští
sbírku prstenù, èistí asi deset holí, které nosí ve
fusaku, spolu se zahradnickým náèiním, rozplétá
zašmodrchané svazky korálí, amuletù, všelijakých
odporných pøívìškù, mezi nimi i náhrdelník z
lidských prstù, a leští si pleš. Vypadá doèista jako
kašpar z cirkusu, ale ne takový ten veselý kašpárek
s rolnièkou. Pøipomíná spíš zlého poèmáranéhho
klauna, který je zlý a raduje se z každé špatnosti.
Pøesnì takového klauna, co muèí malé dìti a krade,
švindluje a podvádí.

"Takže vysvìtlím plán", pronáší
Llandaff,"Rozdìlíme se na dvì skupiny. Jedna pude
zezádu a jedna branou. A potom bude skupina
hlídaèù koní". "A kdože bude hlídat kobyly?", ptá
se Éda Tyglík, který se pøi noèní pøestøelce tuze
vyznamenal. "Sivel Chrastník, poèítám", zní
vùdcovo neoblomné stanovisko. "Zase já?", tváøí se
mistr Sivel ublíženì, "Proè já? Proè porád jenom
já? Já už si z toho myslim, že sem kùò, nebo co?!".
A stejnì bude hhlídat konì. I pøes své oprávnìné
protesty. Je to dobrý a poctivý hlídaè. Nikdo jiný tu
není. Édovi by se rozutekli, jen co by zatroubil na
svou trumpetku. Thandar by nejspíš usnul. Sarim
by je s nejvìtší pravdìpodobností prodal a pak by
lhal, že je nìkdo ukradl. Ardasan by je asi snìdl
nebo by z jejich kopyt extrahoval magenergii. Káin
je založením jatkaø, má rád krev. Kdo ví, co by
provedl. Ostatní budou potøeba pøi útoku a Blajzvík
Blùva je s odpuštìním blb. A vùdce Llandaff,
èarodìj ve službách èerné magie, zatím vykládá
zbytek svého plánu. První skupina, tedy Llandaff,
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Erlanth, Páin a Rolld vyrazí ke statku a obejdou jej.
Potom prorazí skrze zeï užitím jistého
kouzelnického kousku. Pøibližnì smìnu po první
skupinì vyrazí skupina druhá a ta zaútoèí pøes bránu.
Tak by se mìl odpor Zaikhových žoldnéøù rozdrobit
a oslabit. Koòák Chrastník zatím bude hlídat konì na
dohled od opevnìné usedlosti. To� vše. Jelikož se
zbabìlec Dorgis Ardasanský strachuje o svùj mrzký
život, za který by nikdo nedal ani zlámaný mìïák,
obšírnì vykládá, jak je tìžké udržet tak velké stádo
koní pro zkušeného honce, zvláštì pak pro takového
Chrastníka, který není pastevcem, ale pouhým
mistrem štìtce. Proto se i s Kypøíkem, který není
èlenem družiny, vtírá do hlídací skupiny. Druhá
skupina tedy èítá pìt osob, a to Thandara Kalla,
Káina, Édu Tyglíka, Blajzvíka Blùvu a Sarima
Gorùdyjského. První úderný oddíl vyráží pìšmo do
bitky, která rozhodnì nebude lehká.

Skupina Llandaffa Quonsettského obešla
Zaikhùv statek a teï hledí z vinice na zadní zeï. K
úpatí je dìlí padesát sáhù a šestimetrový vodní
pøíkop. Erlanth zneviditelòuje svého Kòourka
laciiným pou�ovým kouzlem a posílá jej na støech
domu. To pro mrštného kouzelnického kocoura není
žádný problém, jak by øekl Sarim. "Poèkáme, až
Édova skupina zpùsobí rozruch. Potom zaútoèíme".
Erlanth je doslova v transu, není divu, vždy� se snaží
s kocourem navázat spojení myslí.

"Už mám vize, už mám koneènì ty vizeù,
špitá Linfalas a drží se obìma rukama za hlavu,
"Muj kocourek vidí Ìdu Tyglíka. Stojí na cestì a
tahá z mošny tu voèouzenou trumpetku. Asi bude
troubit do útoku". "No jó, starej Éda", smìje se Rolld
Erinský, "Ten bude jednou troubit a blbnout i na
smrtelným loži". "Tak do toho, chlapi, ale nejdøív
vás všechny zneviditelnim", praví èarodìj Llandaff
a mocnì se soustøedí. Neviditelní hrdinové bìží k
pøíkopu, jehož hlubokou vodu pøekonávají použitím
magických vlastností prstenu èerné vodomìrky,
mocného to alchymistického bezmegu. "Dorman,
dorman natrah dor, irwe igni surfumor", pronáší
èarodìj Llandaff z Quonsettu zlovìstné zaøíkadlo a
mocnì mává pažemi. Jeho tìlo se zviditelòuje.
Uprostøed zdi díky èarodìjovì kouzlení zeje
nevzhledná díra o velikosti pøibližnì osmi
ètvereèních sáhù. Páin s Rolldem, oba neviditelní,
skáèou s tasenými zbranìmi dovnitø, následováni
Erlanthem. Llandaff, který je jako jediný vidìt,
zùstává tìsnì pøed vchodem.

Místnost, ve které se družiníci octli, je
velmi prostorná a prázdná. Pouze nìkolik stojanù na
toulce s šípy pro kušostøelce u støílen vypovídá, k
èemu tato svìtnice zøejmì slouží. Podlaha je pokryta
kusy starých prošlapaných kobercù. Je tady devìt

nepøátel a ti se ihned vrhají na Llandaffa, který stojí
v díøe. Barbaøi ve zbrojích však narážejí na
neviditelné Nurnské druhy a hned pøijímají
neèekané rány, jež jsou tím drtivìjší. Erlanth
Linfalas vysílá ze svých chrpovì modrých oèí
svazky zelených bleskù. Hrdinové se sice do
jednoho zviditelòují, ale nìkolik protivníkù padá
mrtvo k zemi. Boj je krutý a neúprosný, po zemi
teèe mnoho krve. Obzvláštì Páinovy rány meèem
jsou zkázonosné. Èáry kouzelníkù pøinášejí své
ovoce. A Rolldùv nový chodecký meè také rube,
seè mùže. Po nìjakém èase je dobojováno. Devìt
mrtvých barbarù leží roztroušeno po místnosti. Páin
Nórienský je vyèerpaný a jde ke dveøím. Náhle se
ozve výkøik a øinèení zbroje a trpaslík mizí v
podlaze. "Propadlo!", volá hranièáø Rolld, "Je btady
propadlo!". Erlanth bìží Páinovi na pomoc a
propadá se také. Rolld Erinský se vzniklým
otvorem pokouší slézt za obìma po lanì.

Když se nórienský trpaslík propadl,
zaèal se øítit po nìjaké skluzavce, jejíž stìny byly
porostlé kluzkými øasami, kkamsi dolù. Mával
rukama i nohama seè mu síly staèily, ale byl malý
a nemotorný, jako nìjaký brouk, a tak klouzal a
klouzal, potom strašlivì narazil do nìjaké zdi a už
jenom padal volným pádem kamsi dolù, do hlubin.
Plác! Trpaslíkovo potluèené tìlo zajelo do vody a
klesá dolù. Páin pouští zbraò, tornu, štít, a svléká se
i z brnìní. Ještì štìstí, že umí plavat. Vyplouvá na
hladinu a zhluboka se nadechuje.Neraduje se však
dlouho. Na hlavu mu dopadá tìlo Erlantha
Linfalase a posléze i tìlo vìrného psa, který vždy
následuje svého pána. Mág Linfalas se na hladinì
drží vcelku dobøe, protože má prsten èerné
vodomìrky. Pøesnì týž, s jehož pomocí hrdinové
pøekonali vodní pøíkop. Je tma a Páinovi zaèíná být
zima. Na hladinu dopadá lano a pøilézá i Rolld.
"Seš v poøádku, Pájo?", ohmatává chodec
trpslíkovu boulovatou hlavu. "Ale jó", funí Páin,
"Eštì sem na tom dobøe". Chodec má taky
vodomìrèí prsten, proto se staví na hladinu a za
pomoci Erlantha táhne mallého vousatého šermíøe
z vody. "Sme asi v nìjaký studnì", drkotá zuby
Páin Nórienský, "Aspoò myslim". "Ježkovy voèi!",
zavøeštìl Linfalas, "Spadnul na mì nìjakej had,
nebo co!". Rolld pouští trpaslíka a jde na pomoc
mágovi. Ale pomoci není tøeba. "To neni had, to je
lano", cedí skrze zuby choodec, "Nìkdo ho nahoøe
vodøíz". "Tak to sme teda v øiti", skuhrá Páin, který
už se zase, ostatnì stejnì jako jeho pes, plácá ve
studené vodì.

Když se Rolld zaèal slaòovat dolù za
Páinem a Erlanthem, skoèil do díry ještì trpaslíkùv
vìrný pes. Pak se náhle otevøely jedny z dveøí a do
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místnosti vešel barbar. Llandaff se tedy ukrývá za
rohem a po oèku sleduje barbarovo poèínání Ten
odøezává Rolldovo lano a volá na své kumpány.
Llandaff tedy èaruje jedno speciální kouzlo, které
jeho tìlo èiní jaksi rozmazaným, kontur nejasných,
a tím pádem hùøe zasažitelným. V družinické
hantýrce se mu øíká dudu nebo také vobrazy. Poté se
vykrádá jako stín pryè a jde prozkoumat jiné èásti
statku. Jelikož si však kouzelník uvìdomuje, že v
osamìní mùže snáze podlehnout, odchází dírou ve
zdi ze svìtnice a obchází usedlost kolem dokola.
Tam se pøidává ke zbytku Nurnské družiny.

 Tøi barbaøi se srotili kolem èerného
otvoru a nahrnuli mrtvoly na hromadu. Poté jeden z
nich ukazuje chlupatou prackou nìkam dolù. "Ug
khag", dali najevo po barbarsku svùj temný souhlas
ti zbylí na dùkaz, že chápou.

"Aùùù", zanaøíkal Erlanth Linfalas pod
drtivou vahhou padajícího pøedmìtu, "Moje hlava,
moje kouzelnická hlava!". Tìlo chodce Rollda
odlétlo a narazilo do zdi. Tìžký neforemný balík
dopadl na hladinu a strhl nebohého Páina pod vodu.
"Ukh, ukh", kucká mokrý trpaslík a praví to svoje:
"Hm, mrtvola. Házej po nás mrtvoly, abysme se
utopili". "Mám vošklivì vodøený záda", stìžuje si
pan Erinský. Plác! Nové tìžké barbaøí tìlo žuchlo na
hlavy dobrodruhù a za ním následují další a další.
"Tady umøem, já to vim, já to vim!", øve jednoruký
Erlanth bolestí a splašenì máchá rukama, tedy rukou
a železnou protézou, jíž obèas bací jak Rollda tak
Páina, což jim jistì nedìlá nikterak dobøe. Navíc se
snaží zbìsile soustøedit svou vytøíbenou vùli k
vyvolání nìjakého sebezáchovného kouzla. Už aby
byl pryè. Daleko odsud, tøeba na druhém konci
svìta! Ale Linfalasovo èarování neustále ruší pan
Erinský, který se snaží komínovat studnou vzhùru,
ale je co chvíli sražen padajícím trupem èi kusem
nìjakého železa, to jest barbaøí zbrojí, meèem,
pøilbou nebo kdovíjakou veteší, jež tam nahoøe po
onom inkriminovaném masakru zbyla. Navíc
trpaslík Páin je už tolik prokøehlý zimou, že drkotá
zuby a co chvíli se ledovatýma rukama køeèovitì
chytá Erlanthových zatím ještì zdravých dolních
konèetin, tedy nohou. Situace vypadá velmi vážnì,
když tu náhle se polomrtvému kouzelníkovi daøí
zmizet, asi jako pára nad hrncem. Jenom ozvìna
ještì vrací Erlanthovo zbìsilé zaøíkávání:

Hypersfera addonai
Linfálasa zahi bai

Nórienskému se mág doslova vypaøil
mezi prsty, trpaslík ztratil oporu, zajel znovu pod
hladinu a mohutnì se napil kalné vody. "Ukh, ukh",

prská trpaslík a chytá se svého psa, "Mor a
neštovice na všechny barbary!". Pøitom šlape na
hlavy všem mrtvým, kteøí se odmítají potoopit a
zabírají tedy Páinovi životnì dùležitý prostor.
"Hmm, sou nadmutý, proto plavou", konstatuje suše
trpaslík, kterému jinak ti mrtví nikterak nevadí. Je
totiž na krev a smrt natolik zvyklý, že ji považuje
za souèást svého života. Jak paradoxní. Rolldovi už
také není do smíchu, ale naštìstí pøíval padajících
pøedmìtù ustává. Proto se tento pøeborník v
komínování pomalu sune vzhùru, zatímco
nórienský šermíø plave dokola v závì su za svým
psem, aby si rozproudil rychle stydnoucí krev v
žilách.

Rolld z Erinu koneènì dosáhl místa, kde
ústí skluzavka. "Je to celý slizký", ohmatává chodec
øasami porostlé koryto, "Eštì že porád nosim ten
pytlik s pískem". Je to sice divné, proè s sebou
takový slavnýý pán vláèí posypový materiál, zvláštì
když je léto, nicménì chodec opravdu vyndavá
naditý sáèek a rozhazuje drahocenný obsah vùkol.
Jedinì díky této shodì náhod se po chvíli dostává až
ke svìtlu, pøesnì tam, kde ústí skluzavka v
dùmyslné propadlo ze svìtnice.

Špinavý mokrý chlap s chomáèem
hnìdých øas ve vlasech a poloprázdným pytlíkem
písku v rukou se vynoøil z propadla. "Cha",
zaradoval se barbar na stráži a stiskl spouš�. Rolld
pouští sáèek, chytá se za rameno a mizí zpátky v
díøe. "Pøipadám si jako òákej køeèek, jako podìlanej
køeèek v prašivý ïouøe", dopaluje se Rolld,
vytahuje si z rány zalomenou špici šípu a ovazuje
ránu fáèem, tøikrát máèeným v léèivém odvaru z
babského ucha a kozlích bobkù. "Musim nìco
vymyslet, jináè Pája pude ke dnu". Rolld zatím
odpoèívá a vymýšlí nový plán. Nechme tedy
zranìného chodce pøemýšlet a vra�me se o pár chvil
døíve do doby, kdy Llandaff došel k druhé èásti
družiny.

"Zdar a sílu, hlídaèi koní", praví s oèima
navrch hlavy èarodìj Llandaff z Quonsettu, když se
mu podaøilo v bezpeèí dosíci cesty a stáda koní,
hlídaného Sivelem Chrastníkem. "Proè já? Proè
zase já? Proè vždycky jenom já musim hlídat
konì?", stìžuje si na svùj hoøký údìl pan Chrastník
a ukládá do mošny uhel a skicák, do nìhož, když
má dlouhou chvíli pøi pasení stáda, maluje a èrtá.
"Co tady dìláte vy dva?", diví se upøímnì pan
Quonsettský pøítomnosti Sarimovì a Dorgisovì,
kteøí podle plánu mìli dobývat statek od padacího
mostu. "Pomáháme tuhle Sivelovi hlídat stádo, paè
je tùze bujný a divoký a von sám to nezvládne",
vykrucuje se proradný druid a rýpe si rezavým
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høebíkem špínu za nehty. "Jó, jó, Sarim má pravdu,
když øiká, že je to vodvážná èinnost, to hlídání
koní", pøitakává Dorgis, ještì pøed nedávnem
velkopán, ale teï už zase jenom vystrašená baba,
"To vám potvdí i Kypøík, viï, chlapèe". "Jó, to má
pravdu, ten Ardasan", uctivì se klaní osobní pánùv
sluha Kypøík Tøasoøitka, hobit a kradeník. "A kde
sou ostatní?", vyzvídá dále pan Quonsettský. "Éda s
Káinem lezou po støechách a šmírujou situaci, a
Thandar Kall leží v køoví a hlídá bránu. "Takže teï
všichni vstaneme a provedeme ten útok. Rolld, Páin
a Erlanth potøebujou naší pomoc". Gorùdyjský
špindíra se tváøí znaènì nakvašenì, proè jako on by
mìl pomáhat zrovna tìm, které z hloubi duše
nesnáší, protože jsou lepší než on, ale nic neøíká,
protože je nátury zbabìlé a falešné. Dorgis
Ardasanský se tváøí zrovínka jako druidovo zrcadlo,
ponìvadž pøípadné spojenectví se Sarimem je jeho
poslední životní šancí nìco dokázat a nìco také
znamenat. Rod Ardasanských se totiž už od èasù
Darionových pohybuje na mrzkém dnì celého
spoleèenstva, kudy taktéž prochází i hranice
morálního bahna. Llandaff velí k útoku a trojice
dobrodruhù, následována ještì odvážným koòákem
Sivelem, který nechává stádo bez dozoru, a posílená
o Thandara Kalla a tlustého Blajzvíka Blùvu, jež
vybíhají ze stínu vinné révy, útoèí na bránu. Ta je po
krátkém boji dobita a skupina vchází do statku.

Malý Káin se zašívá na støeše, pìknì v
závìtøí, a pozoruje okolí. Je š�astný, že mu nehrozí
žádné nebezpeèí a pøitom má celé to úžasné divadlo
jako na dlani. Celou tu skvìlou jatkárnu, pøi níž
vytékají celé kopy mìchù krve a ozývá se náøek a
bojový ryk. To má rád, to je jeho životní filosofie.
Jatka a krev, jak sám øíká. Ještì že našel tak dobrý
výhled, ještì že mu tady Éda Tyglík nechal to lano.
Ale kde je vlastnì ten prcek? Kdo ví. Tøeba se nìkde
objeví.

Ba ne, Éda Tyglík se jen tak neobjeví. Po
té, co vyšplhal jako dobrovolný prùzkumník na
støechu, když se nikomu nechtìlo do útoku, a
pøivázal lano za komín, vlezl oknem do prvního
patra a zaèal prohledávat pokoje. Hlavnì truhly,
almary, skøínì, ani slamníky nevynechal, a všechno,
co stálo za pohled, cpal do hlubokých kradenických
kapes. Pak potichu vyšel na ochoz do dvora, ale
zalekl se nìkolika ozbrojených barbarù. Proto se
rozhodl vrátit se na støechu a prolézat komíny.
Vždy� komín vždy vede do krbu a krb obvykle stojí
ve svìtnici, nebo ne? Proto zlodìj Éda, pøipomínaje
spíše mouøenína, zanechávaje za sebou èerné �ápoty
od sazí systematicky prohledává dùm a ukradne na
co pøijde, i když toho zase tolik není.

Prásk! Druhá vrata, tedy vrata vedoucí na

dvùr, se s praskotem rozlétla a dovnitø vbíhají
Thandar, Blajzvík, Dorgis, Sarim a Sivel a jako
lavina z Rugornských skal se vrhají na pøekvapené
barbary, kteøí jsou po chvilce marného odporu
skláceni do prachu. Ze støechy se slaòuje Káin,
jemuž oèka svítí nadšením a volá: "Dobrá jatkárna,
hoši, fakt dobrá jatkárna. Tady vytek docela slušnej
potok krve, to je jasný!". A na ochoz vychází ještì
malý èerný chlapík s kuší v ruce. "Hele, èernoch!",
køièí Sarim, protože nemá v lásce otrávené šípy, po
nichž se modrá v oblièeji a blbne. "Negry nemám
rád, to je jasný", øíká nenávistnì Káin,
"Zmasakrujem ho, až z nìj bude jenom èerný
smrdutý bahno!". "Neblbnìte, kamarádi", praví ten
èerný mužík, což jest divné, ponìvadž èernoši
zøídkakdy znají hovoøit starosvìtsky, "Já sem jen
váš špinavej Éda Tyglík, jinak taky Edudant
Škorpík, když je libo, vzpomeòte si pøece!". A na
dùkaz ukazuje èernou pou�ovou trumpetku. "No jó,
je to Éda, ten starej fištrón", veselí se Sivel
Chrastník, "Tak poï dólu, chlape, a� tì vobejmu".
Pøátelské objímání se však nekoná,l protože
hloubavý Blajzvík Blùva pøistupuje ke kašnì a
objevuje skrytý vstup do zemì. Kousek od nìj se
zviditelòuje mág Erlanth Linfalas, jenž úmyslnì
nakopl mramorový sokl, kteréhožto prudkého
pohybu se pro plánované zviditelnìní neviditelného
hojnì využívá, a držíc se vrzající protézou za
bolavou nohu, kýve hlavou a øíká: "Kòourek mi
zjevil, že toudletou dírou vodešel òákej chlap, co
byl fešnì voobleèenej, což mi øiká, že by mohlo jít
vo našeho chlapa, co se vo nìj zajímáme kuliva tý
krádeži v Nurnu". A tak se Nurnská družina øadí do
dlouhé øady a postupnì se družiníci soukají úzkým
prùvlakem v kašnì do tìsné prudce klesající
chodbièky se schodištìm. Všude kape voda.

Nurnští hrdinové s rozžehnutou lucernou
vcházejí do prostorného sálu s obrovským sloupem
uprostøed. "Tady vyslovenì nìco smrdí", špitá
tenounce Thandar Kall. "A� èmuchám, jak
èmuchám, tak nic necejtim. A to mám ten lesní
èmuch, co je nejlepèí na celym svìtì", tváøí se
nasupenì druid, který nedovolí, aby byl nìjaký
nováèek lepší než on. Pøitom dokazuje jenom svoji
vlastní malost, jež je politováníhodná. "Poïte,
vobejdeme ten sloup", máchá chlupatými prackami
tlus�och Blùva, který je sice celý takový
prapodivný, ale teï má pravdu. Hrdinùm z
Gwendarronu se naskýtá pohled na prostornou
peèlivì udržovanou alchymistickou dílnu, která je
osvícena množstvím louèí. "Nìkdo tu musí bejt,
když se tady svítí, to je jasný", pokyvuje hlavou
Káin, zatímco Dorgis s Thandarem nadšenì kmitají
po dílnì. Není divu, vždy� jsou to alchymisté.
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"Netopýøí køídlo, podívejte!", veselí se potichu nad
vzácnou alchymistickou ingrediencí pan Kall, ale
veselí se potichu, potichouèku, asi tak, jako
meluzína v komínì. "A já vobjevil úžovèí moè, chá",
koulí oèima ardasanský spratek a hned cpe ten
eklhaft do své žebrácké mošny. "Fùj", drží se za nos
Kypøík a dostává od pána pohlavek. "Ts, náhodou,
když budu chtít, tak mùžu mít úžovèí moèi plný
sudy, abyste vìdìli", naparuje se hanba všech druidù
a ukazuje, jak velké sudy by to byly, na což mu
ovšem nestaèí ruce, "Jenže já nechci, paè sem
èistotnej a moè je ee". "Hele, támhle sou dveøe",
pøerušuje náhle nesmyslnou debatu Erlanth, "Deme.
Pøipravte si zbranì!". Družina se øadí do bojového
postavení a blíží se ke kovaným dveøím. "Ty,
Dorgisi", prohazuje náhle jen tak na pùl úst škudlivý
lesák k Ardasanovi, "Je ta moè vážnì tak cenná? A
kolikpak by asi koštoval jeden soudek?". "Tìžko
øíct. Závisí na poptávce". "Moh bych si založit
malou hadí farmu. Takovej sto, sto padesát kouskù
by mohlo staèit. Teda pro zaèátek. Akurát mì hryže,
že nevim, kolik se z jedný slušný úžovky dá dennì
nadojit moèe. Tìžko øíc�. Všecko si budu muset
promysli� v tý svý tùze chytrý hlavì, aby se to jako
rentovalo, ten vobchod s hadí moèkou". Pøíval
Sarimových myšlenek byl násilnì zastaven, nebo�
kdosi otevøel dveøe.

Místnost, na niž se udiveným oèím
dobrodruhù naskýtá pohled, je pøekrásnì zaøízenou
alchymistickou pracovnou. U stìn stojí nìkolik
zdobených truhel, skøíní, podlaha je zakryta
drahocenným kobercem. Za pùlkruhovým dubovým
stolem, bytelnou to prací pøibližnì z pátého století,
sedí prošedivìlý muš, barbar, odìný v hezký a drahý
šat. Èiší z nìj jakýsi respekt, alespoò soudì z
nejistého chování Nurnských. Napìtí je ještì
umocnìno pøítomností dvou obrovitých barbarù
odporného zjevu. "To je Zaikh!", zatajuje dech Sivel
Chrastník. "Ano, jsem Thorgul Zaikh", praví vážnì
ten muž a otáèí se na své dva zavalité nohsledy,
"Nubride! Dubrochu! Zabte je!". "Zpátky. Zpátky!",
øve v dìsu kdosi, "Zpátky do tý velký komnaty!".
Družina se rychle stahuje zpìt do alchymistické
dílny a tam hrdinové zaujímají výhodná postavení za
stoly a lavicemi, žel, Nurnská družina se tím tøíští na
malé skupinky. Blajzvík Blùva se Sarimem
Gorùdyjským se tlaèí za stùl k západní stìnì.
"Erlanthe, zneviditelni mì!", køièí Thandar Kall a
velký mág kouzlí. O chvilku pozdìji už Thandar
Kall mizí a Dorgis s Káinem spolu s ním. Llandaff
èaruje své oblíbené dudu a zaèíná se cítit trochu
bezpeènìji. Éda Tyglík a Sivel Chrastník se
schovávají za jeho jaksi rozmazaným tìlem. Ve
chvíli, kdy se dva Zaikhovy tupé kolosy zjevují ve

dveøích pracovny, sesílá stejné kouzlo i mág
Erlanth. Dorgis Ardasanský se snaží neustále držet
se blízko Thandara. Drží se jej tedy za šos a dobøe
èiní. Neviditelný alchymista Kalltotiž vytahuje
dýku, obchází dva zlé mutanty a vchází s
Ardasanem v patách do pracovny pana Zaikha. Tam
èíhá a pøipravuje se k vraždì. Chudák Káin, jakožto
nezkušený dobrodruh, po odchodu Thandara se
dostává mimo pùsobení úèinkù kouzla a stává se
viditelným.

 Jeden ze Zaikhových mužù, tedy
Nubrid, obøími skoky skáèe k neš�astnému Káinovi
a rube jej hrbolatým kyjíkem. Ten se nevzmáhá na
nic, ani na chabý odpor a je na místì mrtev. Není
divu, Káin byl nezkušený dobrodruh a navíc mìl
kopec smùly.

Smùla se však nedrží druida Sarima, o
nìmž se øíká, že jej opatruje mocný Skrekh, patron
všech podvodníkù a švindlíøù. Ve chvíli, kdy se k
nìmu pøiblížil zavalitý Dubroch, chopil obìma
svými chlupatými prackami nebohého Blajzvíka
Blùvu a strèil jej pøed sebe. "Néé", køièí podivný
tlus�och Blùva a tasí krátký meèík. "Silnìjší
vyhrává!", šklebí se ten zbabìlec Sarim a lepí se ke
zdi, "Tak to bylo a vždycky bude. Proto sem dycky
tak nevohroženej v bojích a bitkách, proèež sem ten
Sarim dobromyslný z Gorùdye, též zvaný
SILNÝ!!!". Druidových trapných sebechvalných
øeèí není však Blajzvíkovi dáno vyslechnout, nebo�
ve stejném okamžiku má svoji podivínskou hlavu
na placku, èili na kaši, jak by øekl trpaslík Páin,
nebo na bláto, jak by øekl nebožtík Káin, to je
jasný. Jenom ten krátký meèík dopadá na kamenné
dlaždice a kovovì zvoní. Jenom ten špatný druid se
mlátí s Dubrochem, ponìvadž nemá, za èí záda by
se schoval, tak používá rùzných fíglù a úskokù, jak
by si zachránil svoji hroší kùži, ale nic mu to
nepomáhá, tak zaèíná skuhrat a žadonit: "Kamarádi,
pomoc, pomoc, rubou mì!". Ale nikdo
neposlouchá, ponìvadž druid z liscannorského lesa
je špatný a zlý èlovìk, který má rád jen sebe a svoje
špinavé peníze a pro svou podivnou lásku napáchal
už mnoho ostudných èinù, které znepøíjemnily život
mnoha jiným lidem. Druid se tedy bije nìjakou
holí, ve fusaku mu nadskakuje nìkolik klackù a
zahradnických nástrojù, vzduch je nasycen
nepøíjemným chøestivým zvukem svazkù korálí,
lebek a rozlièného lesního neøádstva, z tržných ran
mu støíká krev, je to trochu divné, protože ta krev je
temnì zelená, ale možné to je, že pralesáci ji právì
takovou mají. Tmavì zelenou. A ten chlap se
uchyluje k poslednímu pøíteli, bohu Skrekhovi,
vøeští jeho jméno, až se mu vlní vousy, a slibuje, že
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mu bude i nadále sloužit a nosit obìti, což je docela
možné, být Skrekhem, tak bych Sarimovi vìøil. A
opravdu, barbarových náøkù je zøejmì vyslyšeno,
ponìvadž z tìla se mu pøestává øinout zelená krev, a
pøitom stále žije a vesele se bije, ale vùdce Llandaff
se už na to nemùže dívat, zejména jej znepokojuje
pøítomnost odulce Nubrida, a tak velí k ústupu do
chodby, do které, podle jeho správných výpoètù, se
ti dva Zaikhovi poskoci nevejdou. "Pøi Skrekhovi!",
jeèí druid a máchá holí, zatímco se ostatní vytrácejí
z místnosti, dokonce i neviditelný Thandar s
Dorgisem, "Aj� chcípnou všicky zrádci, co se proti
mý vosobì kdy postavìj". Barbar však brzy zjiš�uje,
že je v místnosti poslední a nemá tedy, pøed kým by
se vytahoval se svojí silou, a utíká za ostatními, jako
by mu za hrošími sandály hoøelo. Nurnští vycházejí
na dvorek. "Ukrad sem ty knihy", praví pyšnì
Thandar Kall, jenž je èornul ve své neviditelnosti
Zaikhovi pøímo ze stolu. Brzy se však ukazuje, že
chybí pergamen s odkazem Lunduma Tugrina.

Rolld z Erinu, který si v tmavé a vlhké
díøe už dostateènì odpoèal, se zaèal potichu plížit
ven. Dobøe ví, že tam na nìj èíhá barbar s kuší, ale
Rolld je lepší støelec. Bude to vyrovnaný støelecký
souboj. Rolld vylezá na svìtlo a je zasažen šípem.
Hned však maèká spouš� a vyskakuje ven. Nepøíliš
obratný barbar nabíjí nový šíp, ale to už padá k zemi
s prostøeleným hrdlem. Krvácející chodec se shání
po nìjakém lanu, které hned spouští po skluzavce do
studny. Pøitom se ale chová velmi tiše. Snad ještì
žije, pøemýšlí Rolld, ale to už na konci lana ucítil
škubnutí a stálé pnutí. Po chvíli èekání už zimou
zmodralý a mokrý nórienský trpaslík vylézá na
svìtlo. Nemá na sobì nic, než promáèené kožené
kalhoty a hrubou lnìnou rubášku. "Kde máš psa?",
ptá se Rolld. "Šel ke dnu", odvìcí suše trpaslík.
"Utopil se chudák", opakuje si smutnì chodec.
"Hmm", dí Páin, "Byl to jenom pes". Oba dva
vycházejí dveømi, jelikož vstupní kouzlo, jímž prošli
zdí, už pøestalo úèinkovat. Jsou to dveøe na dvorek
a tam stojí zbytek Nurnské družiny. "Tak sme zase
všichni", raduje se chodec. "Né uplnì", øíká Sivel,
"Káin a Blazvik tam vostali". "Sou mrtví",
vysvìtluje smutnì Erlanth Linfalas. "Sou sice mrtví,
ale já žiju", naparuje se Sarim, "Byl sem totiž dìsnì
vodvážnej a rubal sem se jako hrdina. Jó, hrdinùm
štìstí pøeje. A já teda hrdina sem, to muší každej
vìdìt, dyk to mám už ve svym tùze slavnym ménu,
že sem též zvaný silný a bùhvíco eštì...". "Prosim tì,
už drž hubu!", zvyšuje hlas Llandaff, který to už
nemùže poslouchat. "Navrhuju voca� vypadnout,
vodject tøeba do lesa, tam se porádnì vychrápat,
abysme jako byli èilý, a pak se vrátit a vyèistit to

tady vod tý lúzy", navrhuje Rolld z Erinu, který sice
není dobromyslný, ani též zvaný silný, ani znalec
lesní moudrosti, je to prostì jenom Rolld z Erinu,
ale jeho slovo vždy platí a nemìní se jako korouhev
na nurnské radnici. Proto mají jeho názory jistou
váhu, vìtší, než názory nìkterých jiných. Družina
se tedy vrací ke koním a mizí v oblacích zvíøeného
prachu.

"Todle je docela pìknej palouèek, jen co
je pravda", øíká Kypøík Tøasoøitka, Dorgisùv
slouha, "Tady se to bude pìknì ležet". Družiníci po
vzoru hobita Tøasoøitky slézají z koní a uléhají do
trávy. "Máte volno", kyne ostatním pan
Quonsettský, "Mùžete si dìlat, co chcete". Nìkolik
chlapù rozdìlává oheò, nìkteøí pochrtupávají,
nìkdo si léèí šrámy z pùtek a nìkdo prostì jenom
tak klábosí. Po nìjaké dobì, když už všichni ostatní
poklidnì oddechují, se z táboøištì vytrácí Llandaff
Quonsettský, Rolld z Erinu, Páin z Nórienu, Erlanth
Linfalas a Thandar Kall. Všech pìt se schází na
domluveném místì a sedají si na zem.

"Já vám povim", protahuje svá slova
Thandar Kall, "Ten Sarim je nìjakej divnej. Vidìli
ste ten poslední souboj?". "Jo, taky mì to zmátlo",
vykládá své pochyby jako karty Erlanth Linfalas,
zvaný jednoruký, "Smál se a cákala z nìj zelená
krev". "A volal nìjakýho skøeta!", øíká Thandar,
"Skøeti smrdìj a sou vodporný". "Jako Jozlin", zní
Páinova pøipomínka. "To nebyl skøet, ale Skrekh,
na koho volal", kroutí nad nevìdomostmi svých
hloupìjších soudružiníkù hlavou èarodìj Llandaff,
"Skrekh je posvátnej patrón všech šejdíøù a
podvodníkù. S každym fikslem jeho moc roste,
proto svejm vìrnejm pomáhá. Ale naštìstí néjni
všemocnej". "Ale mùže bejt". "To nikdo neví". "Já
vám povim, kamarádi, mnì je ztoho chlapa
špatnýho uplnì šoufl", pronáší s odporem Rolld
Erinskýý. "Myslíš tim na blití?", ujiš�uje se
pologramotný Kall o významu slova šoufl. "Jo. Dy�
si vemte, že ty jeho šejdíøský èachry a pochybný
spolky se skøetama a Skrekhama vrhaj špatný svìtlo
nejen na nìj, ale i na nás a na celou Nurnskou
družinu. A trpíme tim jedinì my". "No je to
svinstvo". "Ale co je nejhorší", kýve hlavou ze
strany na stranu mág Erlanth, "Že já už ho nemùžu
ani cejtit. Mám vedle nìj furt takovej divnej pocit.
Kdo ví, co se v nìm dìje, když má zelenou krev.
Tøeba už ani neni živej. Tøeba už je zrovínka jako
òákej ghúl nebo jiná neèistá bytost. A ten Skrekh v
nìm sedí a pìknì mu øiká, co má udìlat. A tøeba
jednou øekne: %Sarime, rub je% , a dá mu do vínku
neuvìøitelnou sílu a neèistý kouzla". "Já si myslim,
že už je má. Možná je už pozdì", dumá Páin, který
vždy hodnì ví a zná. "Nejhorší je pohled na ten
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jeho vìènì ukøivdìnej kukuè", pøemítá Thandar
Kall, "To èlovìka unaví". "To jistì". "Bylo by tøeba
jednou provždy skoncovat s podlostí a falší",
navrhuje vùdce Llandaff vážnì. "To jako myslíš,
abysme druida vylouèili z Nurnský družiny?", ptá se
Páin z Nórienu. "To by bylo spravedlivý", zní
Rolldova odpovìï, "Co ty na to, Erle?". "Inu, já
neøíkám tak ani tak". To je Erlanthovo oblíbené.
Když je potøeba rozhodnout, neøíká tak ani tak. Je to
pohodlnìjší. "Blbost!", pøemýšlí nahlas èarodìj a
vùdce spoleèenstva, "Pøemejšlejte trochu. Když
vyhodíme Sarima ze spoleèenstva, bude ukøivdìnej,
všude bude roztrubovat lži a kdovíjaký spros�árny,
jak má ve zvyku, a urèitì zakáže Synkovi, teda
Grimovi, aby s náma zase nìkam vyrazil. Dy� už
toho zbabìlýho druida známe, tak nemá cenu si nìco
namlouvat. A Grima já mám, narozdíl od Sarima,
rád!". "A co teda, Llanïoure, navrhuješ?". "Zabít
Sarima. Jednou provždy". "Jasnì", øíká Páin, který
koneènì pochopil. Sarimova poprava se pøipravuje
na ráno a vymýšlí se složitý plán.

Následujícího dne je družina vzbuzena
hlídkou. Mezi stromy se totiž objevila podivná
dvojice malých mužíkù. "Vstávat, vstávat!", volá
Thandar Kall, "Je to trpajzlík a hobit". "Co to tady
nacvièujete, hehé?", smìje se ten malý hobit a
ležérnì si pohazuje rezavou železnou koulí. Je to
bomba. "Hele, dávej si pozor, abys náhodou nepøišel
vo prsty", køièí nejistým hlasem Llandaff,
mimochodem ještì neuèesaný a s nevyèištìnými
zuby, a schovává se za strom. "Já se nebojim, hehé.
Mì òáká bomba nemùže rozházet. Sem totiž krzeva
nì vodborník", smìje se hobit a cpe bombu do
batohu, "Menuju se Rulf Bombaø a sem vodrodilec
z Krvavý struny". "Nó, to zní drsnì", praví Dorgis z
Ardasanu, "Nìjakej kumštýø pøes výbušniny by se
nám tuze hodil". "Hehé, já teda drsnej sem, dy� sem
Rulf Bombaø, že jo, Filcko?". "Já tì zabiju", vøeští
trpaslí a je celý brunátný v oblièeji, "Ještì jednou
zkomolíš mý méno a já tì vážnì zabiju. A to platí
pro každýho, pohlaví nebo pùvod nevomlouvá". "A
jaký je teda tvý ctìný jméno, chlape?", táže se
Erlanth jednoruký. "Sem Filska Èepelák z
Jebousova". Družiníci se válejí smíchy po jehlièí,
nebo� takhle pitomé jméno už dlouho neslyšeli. A
dost možná už ani neuslyší. Filka slibuje, že se ten
smích nìkomu jistì nevyplatí. Ale pøesto, zvláštì po
Rulfovì pøemlouvání, se rozhoduje jet s družinou.
Oba tedy vstupují do spoleèenstva.

Nastává veliký okamžik, veliká chvíle.
Ona událost je pokøtìna jako akce Sarim, akce, která
má symbolický a nadèasový význam. Poprava
zrádce družiny. Llandaff má už promyšleny všechny
eventuality. Je to vùdce a má jasný plán. Za pomoci

Thandara Kalla, jenž byl v noci na stráži, pøedkládá
družinì vymyšlený pøíbìh o noèní návštìvì
nepøátelských zvìdù. Proto rozdìluje družinu na
dvì èásti. Llandaff, Páin, Rolld, Erlanth a Thandar
pùjdou zvìdùm po stopì. "Potøebujeme nìjakýho
vopravdu dobrýho stopaøe", pøemýšlí vùdce, "Tøeba
ty, Sarime. Ty seš fakt dobrej". Sarim hned
souhlasí. Je jistì potìšen pochlebováním ostatníh,
ale je od dnešního rána celý nìjaký zamlklý. Možná
mu jeho zvíøecí instinkt øíká, že se blíží konec.
Možná to má na svìdomí Skrekh, který všechno
odhalí a vše dokáže nìjak ufikslovat. Èarodìj
Llandaff pokraèuje: "Sivel Chrastník bude hlídat
konì...". "Já? Proè já?", tváøe se neš�astnì mistr
štìtce, "Proè zase jenom já musim hlídat konì?". "A
ostatní mu pomohou", pokraèuje vùdce, "Pojedete
k Zaikhovu statku. Tam se setkáme". Plán je
vysvìtlen a akceptován a družina vychutnává
poslední odpoèinek. Ardasan pøemlouvá Kypøíka
Tøasoøitku, aby okradl toho nováèka Rulfa
Bombaøe a jeho vìci rozházel po lese. Kypøík èiní
podle pánova zvrhlého rozkazu.

"Kde mám meè?", diví se Rulf Bombaø
a hledá další vìci, "A kde mám penízky, bombièku
a køesadlo?". Mròous se tváøí znaènì neš�astnì a
prochází se kolem. "Ty, vùdèe", otáèí se Rulf
nesmìle k Llandaffovi, "Ztratila se mi šablièka".
Vùdce má však plnou hlavu starostí a kdokoli jiný
nevìnuje Bombaøovým nesmìlým slovùm ani
špetku pozornosti. Rulf tedy krèí rameny a sedá si
ke koním. Je zcela neozbrojen, nemá ani jídlo.
Pìkná cháska, ta Nurnská družina. Hrdinové se dìlí
na dvì skupiny a prùzkumný oddíl vybíhá do lesa.

Sarim se tváøí zádumèivì. Poøád si nìco
mumlá pod vousy a nervóznì se plácá po pleši a
ulízává neexistující vlasy. Prùzkumníci se vynoøili
z lesa tam, kde zaèínají Zaikhovy vinice. V dálce se
tyèí stavba opevnìné usedlosti. "Tak kde máte ty
vyzvìdaèe, hoši?", dotazuje se podezíravì Sarim.
Hrdinové se staví do pùlkruhu. "Tady to nìkde
bylo, druide", ukazuje rukou èarodìj, "Zkus
stopovat". Sarim si kleká na kolena a reje rypákem
v zemi. "Aj� hledám jak hledám, nic nemùžu
vobjevi�". Llandaff upírá na lesního škudlila a
podfukáøe oèi a mocnì se soustøedí. Nesmí zklamat.
"Hledej poøádnì, Sarime, seš pøece velkej lesní
chlap", pobízí ješitného druida mág Erlanth
Linfalas. "No to teda sem, to muší každej vìdìt, že
sem ten dìsnì slavnej stopaø a vùbec", vychvaluje
se pralesák a oèichává pachové znaèky v pùdì.
Rolld Erinský snímá z ramene kuši a zakládá šíp.
"Kalenej šíp pro Sarima", myslí si chodec. Trpaslík
vytahuje sekeru. Z Llandaffových oèí náhle
vybleskl svazek bleskù tlustý jako krollí paže.
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Prásk! Smrtící blesky vjely do Gronova syna jako do
mokrého dubu na holé pláni a ten se svalil jako
støelené prase do bahna. Rolld pøidává ránu šípem z
milosti a Páin od popáleného tìla oddìluje sekerou
hlavu a ètvrtí ji jako meloun. "Aby už nevstal",
vysvìtluje šermíø, "Teï už tomu všivákovi
nepomùže ani Skrekh". "Tímto se Sarim, øeèený
Plešoun, pro švindlíøství a zradu družiny odsuzuje
polním soudem ku ztrátì živoota a cti", pronáší svùj
ortel Erlanth Linfalas. Sarimovy spálené ostatky jsou
hozeny do nejbližšího køoví. Jen sandále z hroší kùže
èouhají ven na chlupatých platfusáckých nohách.
Druidovy špinavé osobní vìci jsou rozházeny po
okolí. Naštìstí si je nikdo nechce nechat, protože
jsou neèisté a prokleté. Jenom ponìkud praktický
Páin Nórienský trochu reptá. Ale drží s ostatními
basu a to je hlavní. "Tak, a máme zase èistý nebe",
usmívá se chodec Rolld Erinský. "A jak se krásnì
dejchá", kýve hlavou Erlanth. "Deme k našim.
Musíme už dobít ten zatracenej statek", velí k
odchodu Llandaff Quonsettský.

Popravèí èeta se pøiplížila až k ležení
Nurnských ve stínu vinohradu pøed Zaikhovým
statkem. "Kde je vlastnì Sarim?", ptá se Dorgis
Ardasanský. Z odpovìdi vyplývá, že Sarim zabìhl
pøi potyèce se zvìdy nìkam do vinice a od té doby
jej už nikdo nespatøil. "A proè ste ho nestopovali?",
diví se Sivel Chrastník. "Ztratil jsem stopu a už jsem
jí nenašel", øíká Rolld. "Nevadí", konstatuje
Llandaff, "Sarim se nikdá neztratí. Uvidíte, že se
nìkde objeví. Ale teï musíme koneènì dobít ten
statek". "No dobøe, ale potom ho pudeme hledat, že
jo?", pøemlouvá družiníky Sivel, Sarimùv lesní
soused. "Stejnì si myslim, že se mu nìco stalo. Nìco
móc vošklivýho", otravuje vlezlý žebrák Ardasan,
"Že jo, Kypøíku?". "Jó, má pravdu ten pán Ardasan",
vtírá se slouha a Dorgisùv poskok. Zaèíná tøetí a
naprosto zdrcující útok na Zaikhùv statek.

Nurnští vyrážejí bránu a støetávají se s
chabým odporem zbylých žoldákù. V boji se
vyznamenává zejména Éda Tyglík a jeho vìhlasná
kuš. Na ochozu stojí nìjaká žena a odpaluje rachejtli.
Rachejtle vylétá vzhùru a ve výšce exploduje. Žena
zabíhá do nìjakého pokoje, zavírá dveøe a ozývá se
zvuk zasouvané závory.

"Prohledat dùm!", velí vùdce Llandaff,
"Možná tu budou ještì nìjaký žoldáci. Nikoho
nešetøte!". Družina se rozprchává po statku. Rulf
Bombaø se žene na pùdu a tam probourává díru do
doškové støechy. Vzniklým otvorem se sápe na
støechu. Rolld Erinský se sápe na ochoz a tam se
rozhoduje pro zbourání celé støechy. Tasí tedy meè
a zaèíná bobrovat tlustý nosný trám. Jak bláhové
konání! Inu, každý jednou šlápne vedle a ukáže se

jako hlupák.
Zbytek družiníkù, kteøí vìdí, kde je

vstup do podzemní alchymistické dílny, prolézají
kašnou do nitra zemì. Dílna i Zaikhova pracovna
jsou však prázdné. Zmizely truhly, cenné pøedmìty,
i Zaikhovi posluhovaèi. Družiníci se vracejí nahoru.
"Najdeme tu ženskou, tøeba z ní dostaneme nìjaký
informace", huláká bojovnì trpaslík Páin. "Ale
ženský nezabíjet!", varuje vùdce, ale to už se ostatní
ženou po schodech vzhùru. Z druhé strany se
ozývají údery Rolldova zbìsilého bobrování. Inu,
hranièáø. Má blízko ke døevu i k manuální práci.

Rulf Bombaø se plazil po støeše a
zaslechl podezøelé zvuky z venkovní strany statku.
Doplížil se k okraji støechy a vystrèil hlavu. Z okna
v prvním patøe je spuštìno lano z natrhaných cárù
prostìradel a po nìm se spouštìjí nìjaké vesnické
ženy s dìtmi. V plátìných pytlích a cejchách mají
sbaleny nejnutnìjší osobní vìci a cennosti. Za
vodním pøíkopem stojí žena v modrých šatech a
zapaluje pochodeò. Rulf nabíjí svoji kuš, ale už je
pozdì. Hoøící pochodeò dopadá na doškovou
støechu a oheò, hnaný vìtrem, se po støeše rychle
rozlézá. REulf zahazuje kuši a hledá, kudy by se
vrátil na pùdu. Ženské ze Zaikhova statku se
rozebíhají i se svými ubreèenými dìtmi, které
vesmìs do jednoho pøišly o své milované tatínky,
do vinohradu.

Páin s Dorgisem a Filskou Èepelákem se
rozebìhli proti zavøeným dveøím, ale narazili na
bytelnou práci tugrinských tesaøù. Teprve na
nìkolikátý pokus dveøe povolují. To už je místnost
prázdná a z okna vyskakuje poslední žena. "Nechte
je bìžet", káže Llandaff a vybíhá k Rolldovi, který
stále bobruje ten prokletý trám. "Rollde, najdi,
prosim tì, Thorgula Zaikha, sic mì trefí šlak",
pøemlouvá chodce quonsettský èarodìj, "Máš pøeci
ještì to èarovný zrcátko, nebo né?". "Pro tebe
udìlám všechno, Llanïo, všecko na tom placatym
svìtì", záøí chodci oèka a vytahuje své povìstné
zrcátko. Potom øíká: "Zaikhu, chlape bídnej a
všema mas�ma pomazanej, zjev se. Zrcátko mý
èarovný, ukaž mi toho chlápka neèistýho". A v
zrcátku to tak jako blýskne, pak se zamlží a zèeøí
jako hladina v horské tùni a najednou zèerná a
ukazuje obrysy nìjakého barbara v v tmavé
prostoøe porostlé øasami, jak se drží nìjakého lana.
"To vypadá zrovínka jako v tý skluzavce! Ten
chlap je vevnitø!". Družiníci se hrnou k díøe a stráží
východ. V tom se otevírají vrata a do dvora vjíždìjí
vojáci na koních. Asi tucet chlápkù ve zbrojích.
Vojákù, kteøí èekali kousek za Tugrinem na signál
k útoku. Na signál ze Zaikhova statku. V podobì
odpálené rachejtle.
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"Jménem správce nezávislého území
svobodného mìsta Olvorn, jménem olvornského
vojska, vzdejte se, vzbouøenci, a složte zbranì!",
volá jeden z jezdcù, zøejmì velitel. Nurnští se však
zásadnì nevzdávají a tak se s šílenou urputností
vrhají na vojáky. Bitka je krátká a svižná. Brzy jsou
vojáci pobiti. Na ochozu se objevuje oèouzený Rulf
Bombaø a volá: "Hoøí støecha, hehe. Bude peklo!".
Díky tomuto výkøiku si vìtšina družiníkù myslí, že
statek podpálil právì on a mají mu to za zlé. Nurnští
zalézají do alchymistické dílny, která je hluboko pod
zemí a tudíž v bezpeèí.

V podzemí je z dlouhé chvíle objeven
tajný otvor do oné inkriminované studny, kde Páin
ztratil brnìní a všechny své vìci. Družiníci se
oddávají spánku, aby naèerpali nových sil, pøièemž
chodec Rolld díky kouzelnému zrcátku neustále
kontroluje Thorgula Zaikha a jeho nohsledy. "Mají
stejnej problém jako my", sdìluje tìm, kteøí nespí,
"Hoøí mu barák nad hlavou. Myslim, že taky poèká,
až to shoøí". Poté, co zemì nahoøe už vychládá,
vyrážejí Nurnští ven. Jen Filska z Jebousova za
pomoci Édy Tyglíka a hlídaèe koní Sivela
Chrastníka se potápí ve studnì a snaží se vytáhnout
nìjaké Páinovy vìci. Studna je však velmi hluboká
a navíc plná mrtvol. Daøí se mu vytáhnout jen
minimum pøedmìtù a je naprosto vyøízený a
promrzlý. Proto se nechává vytáhnout a zhluboka
oddychuje.

Družiníci vvybìhli mezi doutnající trosky
statku a zaèínají hledat místo, kde ústí skluzavka.
"Jedna z tìch voblud se sápe ven!", hlásí Rolld, jenž
poøád vejrá do svého zrcátka. A opravdu. V ruinách
oné velké svìtnice se odhrnula halda teplého popela
a vyskoèil obrovitý barbar s truhlou na zádech. "To
je ten Nubrid, co zaplácnul chudinku Káina!", øve
Llandaff a spolu s Erlanthem soustøedí svou mysl.
Páin Nórienský tasí meè a po jeho vzoru èiní i druzí.
Dva strašlivé svazky bleskù vjely do Nubridova
svalnatého tìla a to se doslova roztrhlo na kusy.
"Leze další, leze další!", køièí Dorgis Ardasanský a
schovává se za Kypøíka Tøasoøitku. Tlustý Dubroch
se cpe ven otvorem v zemi, ale jeho tìlo se zakliòuje
o obrovskou dubovou truhlu. Nurnští druzi vytahují
kuše a jiné støelné zbranì a støílí, seè jim síly a šípy
staèí. Dubroch umírá a jeho mrtvé tìlo mizí ve
skluzavce. Rolld zase hledí do svého zrcátka: "Zaikh
vytahuje nìjakej flakónek! Zøejmì chce zmizet...".
Dorgis rychle vypoèítává, jak daleko by se Zaikh
užitím takovéhoto lektvaru asi dostal. "Ba né, tak
všechno je jinak. Dubrochovo tìlo s sebou strhlo
Zaikha dolù do studny. Deme do dílny. Rychle!".

Z dílny, kde leží hromádka mrtvol,
vytahaných potápníkem Filskou, kterému nikdo

neøekne jinak než Filcka, je do studny spuštìno lano
a mokrý Zaikh je vytažen a ihned svázán. Páin
chodí okolo hromady tìl a vybírá nìkteré své
vylovené vìci. Potom si výstroj doplòuje o mírnì
upravené plandavé brnìní. Rulf Bombaø si bere meè
a je zase š�astný. Jen kdyby mìl nìjakou tu bombu
nebo jiné to tøaskátko èi explozivní bezmeg! Poté
komický Filska Èepelák z Jebousova vymýšlí
ššílenì složitý postup, jak dostat tìžkou truhlu, jež
je pøišnìrována k zádùm tlus�ocha Dubrocha a
navíc potopena ve velké hloubce. Jeho plán je
shledán smìšným, ale pøesto úèinným, a tak je
kýžená truhlice záhy vytažena.

"Porád ale ještì nevim, k èemu nám ten
Zaikh bude dobrej", øíká pochybovaènì Páin
Nórienský, "Když se všechny jeho vìci utopily".
"No jó", vzpomíná si matnì Sivel Chrastník,
"Pokud vím, tak nám šlo hlavnì o ty lejstra z
Nurnský knihovny". "Pøiznej se, chlape, kams ten
poslední pergamen dal?", otáèí se na Thorgula
Zaikha Erlanth Linfalas. "Já? Já ho ztratil, když
sem zahuèel do tý ledový vody", klepe se zimou a
trochu strachem ten alchymista. "Já to øikal, že sme
v háji", praví Dorgis Ardasanský, "Je utopenej,
doèista utopenej!". Rolld se pobavenì dívá jak na
své druhy, tak na pana velkostatkáøe. "Hele,
Dorgisi, víš ty co?", protahuje chodec, "Šáhni tudle
tomu prolhanýmu šmejdovi za košili". "Myslíš?",
diví se ardasanský alchymista a šmátrá levou
prackou Zaikhovi po chlupatých prsou. Potom se
mu rozzáøí oèka a vytahuje umáèený pergamen.
"Kdepak, to moje zrcátko je fakt dobrý", drbe se
chodec fištrónsky ve vousech. A teï druzi
vycházejí ven z dílny, aby prohledali Nubridovu
truhlu, která, jak se pozdìji ukazuje, obsahuje
Thorgulovo jmìní. Éda Tyglík však s družinou
nejde, otevírá vylovenou truhlu po Dubrochovi a
cpe si do torny cennosti za sedm tisíc zlatek. Inu,
Éda. To je koumák. Pak jde s nevinným oblièejem
za ostatními a troubí na svou pou�ovou trumpetku
veselou zlodìjskou písnièku. Vše, co jde na
Zaikhovì statku sebrat, je ukradeno a Nurnští
utíkají do lesa. Tam je pøeci jenom bezpeènìji.
Teprve teï je otevøen onen pergamen a uèený
Erlanth Linfalas nahlas procítìnì pøedèítá, pøesnì
tak, jak jej to uèili v kouzelnické škole na hodinách
pøednesu kouzelných formulí:

Odkaz Lunduma Tugrina

Vìz, pergamen, jenž tøímáš, jest
mùj odkaz, neb zøím konce cest,
já, Lundum Tugrin, mistr vìd,
jak v mátohách ètu naposled
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svùj testament, vždy� mysl má
tak èasto bývá zkalena

v zlých obavách, že v útlumu
já ztratím svého rozumu,

teï v kalamáøi smáèím brk,
než rozum dá se na úprk

Vše zaèlo dávno, pøed lety,
jak prokletí šlo v ústrety,

pìt mistrù cechu v Olvornu
si mlèky sedlo na mornu,

když zjevila se Eliel,
ta knìžka temných øemesel,

a dávala nám z èíše pít
vìdomostí mocných blit,

však krok za krokem, pokradmu,
se stala paní našich snù,
ta odvrhlice vyšších sfér

svou daò si brala, ber kde ber,
a osud zlý byl každým dnem

èerným cejchem zpeèetìn

Aè ne vše bylo temné, snad,
my zaèali se vážnì bát,

že pilné práce záøný plod
by Eliel moh pøijít vhod,

tak pohøbili jsme dítì své,
aè sotva bylo zrozené,
by� otec dobrý, ale žel

vždy matkou bude Eliel!
Tak Zurghund ve tmì zùstal skryt

a Laviah jak ostrý bøit
na vlastní prosbu ze dna sil

jej z myslí s�ala jako jíl

Pak vzepjalo se druhù pìt,
že v bezmoci než lenivìt,
to lépe bude zpravit tìch,

jež v pøíštích dobách zvednou cech,
až mrtvi budem, nebo snad?

V to radìj ani nedoufat
Hned v noci sepsal každý vèas

svou závì�, prostou, bez pøíkras,
v pozùstalost cechu jen,

by Zurghund moh být nalezen

Kdo z pìti byl by nejdýl živ,
ten mìl dát v odkaz na odiv,
co smyslu všemu náhle dá,
aè slova zdáním zmatená

Vìz, pergamen, jenž tøímáš, jest
mùj odkaz, neb zøím konce cest,
já, Lundum Tugrin, mistr vìd,

jsem zbyl z mých druhù naposled

Co zbývá dodat na závìr?
Bych doplnil zde vzniklých dìr,
chci øíct jen tolik, bùh tì chraò,

své druhy radìj cti než haò,
v své víøe hledej mocnou zbraò

a nepøátelství, lži se straò,
pak s písmem našich zpronevìr
jen moudøe uvaž kvapný smìr,
kde z písku, jako z dásnì kel,

èní k nebi Hlava Eliel

Mezi Zaikhovými osobními vìcmi je
dobré pohovoøit o nìkterých z nich. Tak pøedevším
takový zvláštní trojúhelníkovitý kámen. Je z velmi
tìžké horniny, podle Zaikha prý stejného složení, z
jakého je tvoøen Elieldol. Ten kámen spolu s
dalšími ètyømi prý otevøe bránu skrytou kdesi v
Žíznivých píscích na jihovýchodì olvornských
území. Dalším zajímavým objevem je nález deseti
velkých cínových flakónù, obsahujících rtu�. Zaikh
vehementnì tvrdí, že tato zvláštní slouèenina rtuti
reaguje podobnì jako známý alchymistický bezmeg
na pøítomnost elieldolské horniny. 

V Lundumových písemnostech je
objevena ještì stará mapa okolí svobodného mìsta
Olvorn spolu s roztodivnými podlouhlými útržky
pergamenu, jakýchsi motákù. "To jsou odkazy pánì
Lundumových spoleèníkù", pronáší s tichou úctou
zajatec z tugrinského statku. Družiníci rozkládají
ony pøedmìty na zelený mech a podle poøekadla
více hlav více rozumu dávají takøíkajíc hlavy
dohromady. Tedy ne všechny. Malá vousatá hlava
trpaslíka Páina z Nórienu chybí.

Nórienský šermíø v nestøežené chvíli
sebral ze zemì svùj tolik let nebroušený meè a
nepozorován zmizel v hustém mlází. Teï už peláší
nejkratší pìšinou k vinohradu, co mu jeho trpaslièí
nohy staèí, zhluboka oddychuje a obèas hlasitì
zakleje, to když mu nìjaká obzvláštì nepoddajná
vìtévka šlehne bolestivì do tváøe. Páin se neohlíží
a bìží, tváø má zakabonìnu starostmi. Ten všivák
Dorgis se neustále ptá po Sarimovi. Urèitì nìco
tuší. A jistì jej také bude chtít hledat. Kdyby
náhodou využil stopaøských schopností koòáka
Sivela, jistì by popraveného druida objevil. A to by
nebylo dobré pro klidné poøádky v družinì.
Kdepak, to Páin nesmí dopustit. Musí Sarimovy
ostatky dobøe ukrýt. Nejlépe by bylo, kdyby úplnì
zmizely, kdyby tu vùbec nebyly. Mohly by se
pøemístit tøeba na druhý konec svìta, jen aby byly
pryè odtud. To je Páinovým úkolem.

Malý uøícený nórienský mužík vykoukl
zpoza révoví, odplivl zpìnìnou slinu, zhluboka
vydechl a zlehka se usmál. Právì proti nìmu z køoví
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èouhají dva obrovské hroší sandály. "Hmm", bruèí
po trpaslicku Páin, "Už sem myslel, že to místo
nikdá nenajdu". Na Sarimovì mrtvole zatím vládnou
krkavci. Jeden z nich právì mohutným zobanem
klovl už lehce zapáchající mrtvolu do oka a zdvihá
splasklou oèní bulvu. "Oèní nerv je opravdu
dlouhý", pobrukuje v skrytu keøù liscannorský
šermíø a sedá si na zem, aby se mohl naposledy
pokochat Sarimovým koncem. Takový cirkus už
nikdy v životì neuvidí. Krkavce, kteøí uklovávají
zvláštì vybraná sousta z druidova nemytého tìla,
neposedné vrabce, vyzobávající oøíšky a rozlièné
lesní plody z druidových korálí a amuletù,
mravence, stavìjící si na barbaøí mršinì nové cesty
a cestièky pro svoji úpornou a nekoneènou
koøistnickou èinnost. Každý si chce nìco vzít, nìco
urvat, ale jenom proto, aby sám pøežil. Ani o ždibec
víc. Kruté, drsné, a pøeci spravedlivé jsou zákony
pøírody, v níž Sarim sice celý život žil, ale nikdy
nepochopil. Kdo s èím zachází, tím také schází.

"Tak, Lesáku, dost bylo melancholie",
šklebí se na nebožtíka Páin a dává se do práce.
Meèem krájí cirkusákovy ostatky na kusy a ty
peèlivì roztahává po okolí, zvláštì s nekoneènými
provazci støev, s tìmi si dává práci, nebo� právì ony
smrdí ukrutnì, pøehnusnì, a mohly by pøípadnì
pøilákat zvìdavého stopaøe. Poté Páin zametá
pøípadné stopy bøezovými vìtévkami, a když se zdá,
že je všechno takøíkajíc pintlich, odebírá se na
zpáteèní cestu.

*  *  *
Nechme však Páina být, má svých starostí

dost, a vra�me se k ostatním. Ti svou pozornost
obracejí k mapce a odkazùm, kde lze vyèíst
následující pozoruhodnosti:

OLVORN   * 22,2 * 184 *
LUNDUM

ASCARANT * 26,0 * 123 *
statek

TUGRIN   * 15,6 * 235 *
BIRK

DUIFIN   * 15,8 * 189 * dílna

HAKH * 28,0 * 337 *
SAGAR

TUGRIN   * 28,8 * 306 * srub

HAKH * 32,0 *  30 * ORN
NURR * 26,6 *  86 *

vodopád

NURR * 23,0 * 140 *

DUBUR
KHELEB   * 22,8 * 211 *

dùm

"Tomu teda òák moc nerozimim", kroutí
hlavou alchymista Thandar Kall a tváøí se znaènì
zkroušenì. Nìkteøí družiníci však svou
prostoduchost maskují tím, že hledají jinou práci,
ve které by našli vìtší uplatnìní, napøíklad pøípravu
ohništì a shánìní otopu. Rulf Bombaø si jde hrát se
jde radìji hrabat ve své alchymistické truhle a baví
se pøedstavou, co by bylo, kdyby mìl bombu nebo
alespoò prachobyèejnou malou rachejtlièku. Sivel
Chrastník jde hlídat konì, aby se náhodou
nerozutekli, a tentokrát bez jakýchkoli argumentù
nabo zlolajností. Dorgis Ardasanský si uraženì sedá
po strom a šušká si se slouhou Kypøíkem cosi o
Sarimovì nepøítomnosti. Éda radìji èistí svou
ohoøelou pou�ovou trumpetku a pøitom
nevybíravým zpùsobem popichuje Filsku Èepeláka,
jenž z toho dùvodu na nìjaké pøemýšlení nemá
náladu ani èas, neb se musí Édovým lumpárnám vší
silou bránit. Jedinými, kteøí se opravdu snaží vìci
pøijít na kloub, jsou vùdce Llandaff, chodec Rolld
a jednoruký mág Erlanth Linfalas, ovšem za jistého
pøispìní pana Kalla.

"Kdybysme aspoò vìdìli, co znaèej
slova Nurr, Hakh nebo tøeba Kheleb", pohlíží
tázavì na svázaného pana Zaikha vùdce, "To by se
nám hned pøemejšlelo líp. Aj� koukám, jak
koukám, žádný vesnice tìch jmen v mapì nevidim".
"To nejsou vsi, ale jména lidí", leze pravda na
svìtlo jak z chlupaté deky, "Jména Lundumových
pøátel, mistrù cechu. Birk Hakh, Sagar Nurr, Orn
Kheleb a Dubur Broll". "Aha", praví sklesle vùdce,
jemuž rázem došly nápady. "Teda, já bych jako vo
nìèem vìdìl, jestli mùžu", vmìšuje se do váznoucí
debaty Kall, "Námoøníci pøi moøeplavbì používají
zvláštní metodu k urèení polohy, kerou vždycky
vztahujou k severce nebo jiný dùležitý hvìzdì, co
se nehejbá". "Ale Kalle, tady pøece nejsme na
moøi", ohráží se Rolld z Erinu. "To já vim, ale
tendle zpùsob se dá dost dobøe využít i na pevninì,
aè se to nevyužívá. To já dobøe vim, dy� sem
vostrovan a navíc z rybáøskýho kraje". "A jak to
teda funguje?", táže se se zájmem èarodìj Llandaff
Quonsettský. "Inu, každý místo lze popsat
vzhledem k jiným dvìma místùm užitím dvou
údajù, to jest vzdáleností a námoønickym stupnìm
vztaženým k jednomu nemìnnýmu bodu, jež je
vodevšaï vidìt, proto se používá severka",
vysvìtluje alchymista a pøitom divoce máchá
rukama, "Vono to teda vypadá, že sem nìjakej móc
chytrej, to zas né. Ale tyhle základní vìci musí
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vovládat každej moøeplavec a každej jeho pøíbeznej,
alespoò ten blízkej". Rolld se sice poøád tváøí
ponìkud nechápavì, ale Llandaffovi a Erlanthovi,
dvìma uèeným elfùm, už zaèíná svítat. S novì
nabytými vìdomostmi se ihned vrhají k mapì a
uhlíkem z ohništì do ní èmárají nìjaké èáry a
koleèka, a pøes nì zase další èáry a koleèka, pøitom
se tváøí tuze zamyšlenì a docela neelfsky nadávají a
hubují. Hubují nejen na svou nevìdomost a
námoøníky celého svìta, ale i na pány Tugrina,
Hakha, Nurra, Kheleba a Brolla, kteøí prý se ve
svých výpoètech a odkazech dopustili chyb, což jest
docela dobøe možné, když vezmeme v potaz jejich
tehdejší nahnutou situaci. "Tak a teï se na tu
dlouhou cestu vyspíme a ráno vyrazíme", praví
unavenì vùdce k družiníkùm a jde si sednout k
plápolajícímu ohníèku. "A ráno najdeme kamaráda
Sarima", omílá stále jedno a to samé po�ouchlý
Ardasan. "Pro mì za mì".

Všichni už usnuli. Bombaø obtoèený
kolem své milované truhly, slouha Kypøík pøitulený
k Ardasanovi, jenž má i ve spánku tváø staženou
ukøivdìným šklebem, Sivel Chrastník pod kopyty
svìøených pofrkávajících koní, Filska z Jebousova
zabalený až po hlavu v nepraktickém a smìšném
bledìmodrém fusaku, ze strachu, aby jej
nepokousala nakažená klíš�ata a divoké lasice,
Erlanth Linfalas s hlavou podloženou železnou
protézou, o kterou po poslední nedobrovolné koupeli
v Zaikhovì studnì musí obzvláštì starat a olejíèkem
potírat, aby nezrezivìla, i ostatní druzi hlasitì
oddychují, všichni v míru, nataženi jeden pøes
druhého. Kdesi blízko zapraskala vìtévka a kolem
ještì rudých uhlíkù v z ohništì se mihl èerný stín. To
se vrátil Páin z Nórienu, š�astný, že v té husté tmì
nalezl Nurnské ležení, rozbalil si deku a tak jak byl,
v botách a brnìní, ulehl do voòavého mechu. No co,
Páin je drsný chlapík, to každý pøeci už dávno ví.

Pøíchod nového dne oznámily
nervydrásající falešné tóny Édovy trumpety. "Trá
dáááá", fouká z plných plic ranní ptáèe Edudant
Škorpík do pestrobarevného náústku a brzy je
zasypán pøívalem rozlièných pøedmìtù, zejména
botami, prázdnými lahvemi od oleje a nedojedenými
zbytky potravin. Vùdce Llandaff, vìren svým
povinnostem, se rychle obléká a pohání své
rozespalé a nerudné svìøence ke spìchu. Filska
vylézá z fusaku a pprohlíží své sádelnaté tìlo, zda
pøeci jenom nebylo poïobáno nìjakým neèistým
tvorem. To by bylo zlé. Lesní havì� totiž roznáší
hrozné choroby, kterým se èlovìk jen tìžkop ubrání.
Tak praví jebousovská moudrost dìdìná z pokolení
na pokolení.

Onedlouho už Nurnská jízda se

spoutaným zajatcem vyráží kolem Tugrinu k jihu.
"A co Sarim? To ho tady necháme bez pomoci?",
dotírá opìt neúnavnì Ardasan. "Když chtìl odejít,
odešel", odsekává vztekle quonsettský elf, "Až bude
chtít, tak se vrátí". "Vono se mu urèitì nìco stalo, já
to vim, a vy to víte taky", uráží se Dorgis a pohlíží
významnì na Sivela. Ten však má svých starostí
dost s koòmi a ani v nejmenším se mu nechce odejít
od ostatních a po všech hvozdech hledat nìjakého
Sarima. Je to sice jeho soused ze Samoty, ale na
každý pád je to pøinejmenším podivín a ve svìtì se
rozhodnì neztratí. "A kam to vlastnì jedeme?", ptá
se Kypøík Tøasoøitka. "Do Rawwanský bažiny.
Mìla by tam bejt dílna toho Hakha". "Poèkejte, v tý
bažinì je nìjakej dùm", oživuje svou pamì� Rolld
z Erinu, "Èet jsem o to v Historii. Myslim, že tam
kdysi umøeli dva z Nurnskejch". "A kdo to byl?".
"Nìjakej Iásón a Letto". "Neznám". "Ten Iásón byl
Ruindor", upøesòuje Páin Nórienský, "A Letto
nìjakej wallimorskej pirát nebo tak nìco". "Aha".
"Hlavnì když nechcípnu já", myslí si ardasanský
skrèek, šklebíc se pøenáramnì, a nemyslí si jen to,
myslí si spoustu ještì horších vìcí. "Tak mì napadá,
jestli bysme se pøedtím nemìli stavit dóle v
Mondragonu a doplnit zásoby", navrhuje Erlanth
Linfalas. "Dobrej nápad", raduje se Rulf Bombaø,
"To si aspoò koupim nìjaký bombièky". Nurnští
objíždìjí obloukem Rawwan, stoupají do kopcù
nogolského pohoøí a a posléze podél horské
bystøiny Nolinil sestupují k moøskému pobøeží, na
jehož písèitých pláních se k nebi tyèí vìže a støechy
mondragonských staveb. Družiníci ihned míøí k
hostinci Na provaze, který je známý v širém okolí
a navíc je úzce spjat s Nurnskou družinou, která zde
pøed šesti lety prožila velké útrapy, jež se od té
d o b y  z v o u  K r v a v ý m i  p r á z d n i n a m i
mondragonskými. Ty doby však již nikdo ze
stávajících hrdinù, bojujících za slávu spoleèenstva,
nepamatuje a zná je jenom z vyprávìní.

Tehdy v šestadvacátém roce mohutná
pøílivová vlna mìsto srovnala témìø se zemí, v té
dobì bylo pomálu stavení, jichž se katastrofa
nedotkla. Dnes však již Mondragon dosáhl opìt
takového rozkvìtu, jako kdysi, a není lze spatøiti
pøehršle stop po tehdejších událostech. I hostinec
Na provaze, znovu opraven a bílým vápnem
omítnut, mùže se honosit svou starou historií v
kvalitì pokrmù a bujarých radovánkách. Není tedy
divu, že nurnští hrdinové míøí právì sem a ne
jinam, jak by se dalo domnívat.

"Hej, hospodo, nìkolikero peèení a víno
vybrané chuti pro mne a mé kumpány!", porouèí
vùdce Llandaff, ledva hrdobci usedli za poctivý
dubový stùl. Krèmáøùv pøisluhovaè ihned odbíhá
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splnit pøání podivných hostí. "Jen mi tu chybí ta
severská Èinèila", smutnì obhlíží prázdný parket
Erlanth Linfalas, øeèený Erl. "Jó, tak pánové, hvìzda
severu, Cinda Cincila, skuteènym ménem Gloxinia,
už tady nevystupuje, nehledì na to, že eštì néjni
veèír, kdy se takový hudební produkce provádìjí",
rozkládá své znalosti jako hrací karty na stùl chodec
Rolld, "Nejèko je z ní vážená pani starostová a je
tuze vážená. Já vo tom náhodou vim hodnì, vona
totiž kdysi mìla patøit do rodiny. Von s ní muj
nebožtík brácha Yorg mìl jakýsi avantýry, abyste
jako rozumìli". "Co na tom", køiví ústa alchymista
Rulf Bombaø, "Ženský sou pitomý husy, co vám
mám povídat. Vo ty mi vùbec nekráèí. Jó, kdybych
tady mìl nìjaký bombièky nebo detonátka, to bych
byl š�astnej jako nikdá døív".

K malému nespokojenému hobitu se
pøitoèil jakýsi chlapík, na první pohled host, ale na
pohled druhý už nikoliv. "Maji zájem vo bombièky,
mladej pane?", dotazuje se slušnì a smeká plátìnou
èapku z prošedivìlé hlavy, "Jsem prodejce všelikých
pøedmìtù i zvíøeny domácí, jen øeknou, co jich
trápí". Malému Rulfovi mžikají oèièka pøekvapením,
i když trochu nedùvìrou. "No, bomby bysem chtìl".
"Tak to jim pane povim, že nemohli udìlat líp, než
natrefit na takovýho pøímýho chlapa, jako sem, s
vodpuštìním, já". A s tìmito slovy pokládá pøed
hobita dvì natluèené rezavé koule bez sirných knotù,
pøedtím nepoøádnì uložené ve vìtší lnìné mošnì.
"Nó, abych øek pravdu", prohlíží si Bombaø s
nedùvìrou dva šišaté pøedmìty, "Sou òáký použitý.
Aby vùbec buchaly!?". "To sou nejbuchavìjší
bombièky na celý širý zemìplacce, ce se kdy vidìl.
Dy� jim taky neøeknu jinak, než explodivky. Nadìlaj
jistojistì takovou paseku, že z toho budou, velectìnej
pane, až u vytržení". Z Rulfa Bombaøe rázem spadla
nedùvìra jako jarní sníh. "Za kolik?". "Dvì zlatky".
"Beru". Pokoutní prodejce je opravdu rád, že nemusí
pronášet svou omlelou prùpovídku o zlé ženì a
jedenácti hladových krcích. Po dobrém pozdním
obìdì se družiníci rozebíhají po všelikých
mondragonských krámcích a shánìjí potraviny a
výstroj pro prùchod nezdravými moèály. Filska
Èepelák dokonce pøináší dva podivné pøedmìty
upletené z rákosu, proutí a koženého øemení. "Co to,
Filcko, u všech kancù, vleèeš za bezmegy?", smìje
se na celé kolo Páin Nórienský, až se za své chlupaté
bøicho popadá. "To sou snìžnice, troubo", krotí
trpaslíkovu bujarost hranièáø Sivel Chrastník, "Nosej
to na nohou horalové, když padnou hluboký snìhy".
"Tohle jsou blatnice, když padne hluboký bahno,
pitomci", vzteká se jebousovský pr�avec. O chvíli
pozdìji, když Filska pøišnìroval své podivné blatnice
pevnì k sedlu, si jdou Nurnští zamluvit pokoje na

noc.
Rolld Erinský si zámìrnì bere na starost

Thorgula Zaikha a ubytovává jej ve své komùrce.
Dobøe ví proè. Má jisté pochybnosti. Zaikh je sice
mlèenlivý a vzpurný, ale pøesto k nìmu chodec
necítí pražádnou nenávist. Navíc mu vrtají hlavou
temné náznaky z Tugrinova odkazu a Khúrnedova
narážka o údajné Zaikhovì chorobì. "Pane Zaikhu,
stojíme sice každy na jiné lodi, ale pøesto jsem vám
ochoten pomoci", rozhoduje se erinský hranièáø
nechodit kolem horké kaše. "Nemám, s èím byste
mi mohl pomoci". Rolld tedy vysvìtluje své
pochyby a domnìnky a Zaikh rázem obrací.
Vypráví o starých èasech, kdy pøièichl k
alchymistickému øemeslu i o tom, jak se dozvìdìl
o èinnosti svého pøedka Lunduma. Vypráví i o tom,
jak je zneužívání moci vyšších astrálních sfér
nebezpeèné a vrtkavé. Dokonce se svìøuje, že jej v
dohledné dobì jistì èeká osud jeho pøedka, jako i
mnohých jiných, nebo� v jeho tìle už dlouho žije
zárodek démona, larva. Rolldovi záøí oèi nadšením,
nebo� už teï ví, že Zaikhovi mùže pomoci a larvu
z nìj vyhnat. Vlastní totiž jistý mocný pøedmìt,
modrý kámen, dovezený z Órridoru, který má
schopnosti bájných vymýtaèù. Okamžitì jeho moci
využívá a od té chvíle se Thorgul Zaikh stává
Rolldovým oddaným pøítelem. Od toho veèera také
na chodcovo pøimluvení u vùdce nemusí chodit s
pouty. Zaikh navrhuje chodci, že se s ním a se svou
ženou Snighaim, jíž se podaøilo z dobývaného
statku utéci, na konci cesty za Zurghundem rozdìlí.
"Jen my tøi", opakuje tugrinský alchymista, "Ostatní
zemrou, jak jim po právu náleží". "Poèkej", drbe se
erinský rek ve vousech, "Mezi tìmi bezbožníky
jsou i mí pøátelé. Rozhodnì nechci aby se komukoli
nic stalo. A do spolku pøibereme ještì Llandaffa a
Páina. Tak zní má nabídka". "Umluveno. Až pøijde
èas, dám ti vìdìt".

Druhý den po ránu družina vyrážejí
vstøíc bažinám. Rawwanský moèál je pruh
neúrodné mokøinaté zemì, ležící na sever od pohoøí
Nogol. Celý kraj je zamoøen hejny dotìrných
komárù a jedovým puchem z hnijící stojaté vody. A
co zkazek se o blatech mezi místním lidem vypráví.
O bludièkách a bludných koøenech, ènìjících jako
pokøivené lidské údy z bahna. Je jich nepoèítanì.
Díky starým zkušenostem z procházení mokøadù,
zejména pak Rawwanské bažiny, však nurnským
dobrodruhùm neèiní žádnou svízel držet správný
smìr. Staèí pouze nìkolik pochodní a sud oleje. A
na ten dobrodruzi nezapomnìli. A oèekávaná
pøítomnost nìkolika bahenních zrùdièek pomalý a
obtížný pochod jenom zpestøuje, alespoò mùže Páin
ukojit svou neuhasitelnou touhu po mordu a
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nikomu neuškodí. Co je však zlé, Nurnští jsou
nuceni v moèálech nocovat, a aèkoli noc probíhá
vcelku pokojnì, ráno není nikomu pøíliš do smíchu.
Asi kolem desáté hodiny následujícího dne se pøed
druhy z Liscannoru zjevuje mlhami opøedený
ostrùvek, cíl putování.

"Támhle jsou trosky nìjakýho domu",
jeèí a ukazuje ponìkud vpravo Edudant Škorpík,
tikelský to hobit. "Vím o nìm", zní vùdcova ledová
odpovìï, "Je to dùm, jehož podlaha už jednou v
minulosti vsákla krev Nurnských a možná ukojí svou
žízeò znovu, když nebudeš držet hubu".
Gwendarronští bijci se rozestupují do rojnice a
pomalu postupují k poboøeným plesnivým zdem
kdysi jistì honosného venkovského sídla. "Támhle
asi bejvaly dveøe", ukazuje Rulf Bombaø na nevlídnì
vyhlížející díru a vytahuje z batùžku jednu ze svých
tak lacino nabytých bomb. "Poèje, vem si radši
tuhle", nabízí Sivel Chrastník svùj osobní majetek k
volnému použití, "Je sice vobyèejná, ale pro bìžnou
manipulaci naprosto bezpeèná". Dem dovnitø, hoši",
šeptá bázlivì Llandaff, "Ale hlavnì vopatrnì. Èlovìk
nikdá neví, i když je to elf". Dùm, tvoøený nìkolika
zpustošenými místnostmi, jejichž podlaha je pokryta
vrstvou naplaveného jílu a zelení náletových rostlin,
je procházen vskutku s nejvìtší obezøetností. I
takovému šprýmaøi, jakým je Éda, není do zpìvu, a
dobøe že tak. Liscannoøané totiž k dìsivému úleku
objevují doupì spících haterií. Vzápìtí už letí
vzduchem nìkolik zapálených bomb a družiníci
práskají do bot. Venku se uskupují do obranného
postavení, a to tak, že vpøedu stojí bijec Páin
Nórienský po boku s vynikajícími støelci, jakými
jsou bezpochyby Rolld Erinský a Sivel Chrastník.
Hned za jejich zády vybalují své peèlivì udržované
knihy kouzel bezkonkurenèní kouzelníci Llandaff
Quonsettský a jednoruký Erlanth Linfalas. Ostatní
družiníci se však spíše skrývají, ovšem spíše tím
zpùsobem, že se šikují v hemžící se stádo. Obzvláštì
Dorgis Ardasanský se chová zbabìle jako stará baba
a klepe se po celém tìle. Pøitom vøíská na chudáka
Kypøíka, aby mu dìlal živý štít, k èemuž nemá jistì
valné chuti, ale co jiného mùže dìlat.

Ozval se silný výbuch a nìkteré chatrnìjší
èásti zdí se vyvalily. Z domu zaèínají vybíhat
rozezlené haterie. Jejich slizká tìla jsou však
zasypávána sprškami šípù, vzduch je nasycen
nenávistným zaøíkáváním mága a èarodìje, naprosto
sehrané dvojice, jaké v dìjinách spoleèenstva ještì
nebylo. Co dodat? Ty ze zranìných ropuch, kterým
se podaøilo ve zdraví dosíci prvních øad, jsou
dotluèeny nelítostným meèem slavného nórienského
šermíøe. Však ani Rulf Bombaø nelení. Jak by také
mohl. Tìší se, až zapálí svou novou bombu. A tak

také èiní. Nestaèí ji však už odhodit, nebo� detonuje
ve chvíli, kdy dopadla první jiskra.

Buch! Ohromná tlaková vlna rozmetává
okolostojící druhy po blízkém okolí. "Hehehe,
hehehe", smìje se jako pominutý hrùzným
zpùsobem zkrvavený Bombaø a poèítá, zda má
všechny konèetiny pohromadì. Vùbec mu nevadí,
že mohl zemøít, je š�asten jako nikdy v životì,
"Hehehe, hehehe, bum, prásk, bum!". Filska z
Jebousova, tìžce pochoumán vzlyká v blízkém
køoví, v jehož pichlavé ostny se doslova vyválel.
Špatnì dopadl také chudák Llandaff, jemuž se
pokroucené železné støepiny zabodly do zad. Teï
navzdory svým uctívaným elfím zásadám kleje jako
ten nejsprostší trpaslík který neprošel ani obecnou
školou. Naopak Erlanthovi více než tržné rány vadí
zneèištìný odìv a skuteènost, že se mu opìt dostala
voda do soukolí mechanické protézy nahrazující
levou paži, o níž pøišel verdiktem mallikornského
nejvyššího soudu za padìlání penìz. Nebohý elf
totiž plnou vahou dosedl do hluboké kalné kaluže a
zaboøil se do odpornì mazlavého jílu. Zato Páin
Nórienský nad celou neš�astnou pøíhodou jenom
kroutí hlavou: Hm, buchla bomba. Hm, byla blbá".

"Mùžu tomu chudákovi zatroubit na
fùnusu?", fòuká s notnou dávkou èerného humoru
nad nehybným tìlem Dorgise z Ardasanu Éda
Tyglík, obèas pøezdívaný Trumpetka. "Jó, ten by si
to zasloužil. Byl to velkej pán, ten Ardasan. Choval
v lásce dìlnej lid a...". "Cože, ten bídák chcíp?", øve
vztekle vùdce. "Všechno zlý je k nìèemu dobrý",
poplácává èarodìje po ramenou Thandar Kall, držíc
si dvìma prsty nos, aby zastavil nepøíjemné
krvácení. "Ba né, hoši, zapla� to Prozøetelnosti, ten
žije", osahává barbarovy tepny hranièáø pan
Chrastník, "Až se teda probere z bezvìdomí, Sivel
má plné ruce práce pøi ovazování ran svých druhù
a mezitím se upatlaný nezmar Dorgis sbírá ze zemì
a nechápe, co se vlastnì pøihodilo. zjistíme víc.
Jestli to teda nenechalo nìjaký následky".

"Bombaøi!", huláká quonsettský elf až se
zemì otøásá. "Co?", poulí ustrašené oèi pùvodce
neštìstí a tváøí se jako hromádka neštìstí. "Tak za
tohle ti budu krátit podíly na koøisti". "Však já to
odèiním. Uvidíš, že to odèiním. To slibuju jako že
se Bombaø menuju", dìlá hobit známé gesto a poté
vybaluje svou druhou bombu z hostince Na
provaze, "Teï už vim, jak s tim mám zacházet,
takže až bude pøíštì nìjaká pøíležitost, pøedvedu
vám øízenou explozi v plný kráse, hehe". "Pøíštì?
Nebude žádný pøíštì!", køièí na šíleného alchymistu
Rolld, který si uvìdomuje možné následky dalších
pokusù, "Už nebude žádná pøíležitost. Nikdy!". A
s tìmito slovy nevybíravì vykopává Rulfovi bombu
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z rukou a kope ji po svahu k moèálu. Rulf se sice
šklebí, nadává a dìlá na hranièáøùv úèet posmìšné
opièky, ale nijak zvláš� se zásahu samozvané
spravedlnosti nevzpìèuje. Zato podvratník Filska z
Jebousova, který má do vìci nejménì co mluvit, ten
ano. Okamžitì skáèe po Rolldovi a oba se zaèínají
prát v bahnì a pøetahovat o nebezpeènou bombu.
"Hned to vra�, ty vykoøis�ovateli vobyèejnejch lidí".
"Co chceš, Filcko. Kouslo tì vzteklý hovado?". "Já
tì zabiju, já tì zabiju", vøeští Filska brunátný vzteky
a bezmocí. Buch! Rolldovi došla trpìlivost a udeøil
vší silou potrhlého trpaslíka do oblièeje. Ten se
bezvládnì svalil k zemi a ráchá si svoji úskoènou
hubu v blátì. Erinský chodec má koneènì volné ruce
a metá nebezpeèný pøedmìt kamsi do bažiny.
Zostuzený trpaslík Filska se zvedá ze zemì, tváøí se
vzpurnì a celý se prohlíží, zda na sobì nemá nìjakou
pijavici. Pijavice jsou totiž hnusné a pøenášejí
nemoce.

"Tak a teï k vážný robotì", nabádá ke
spìchu mág Erlanth jednoruký, "Myslím, že naším
úkolem není rvát se v bahnì kùliva blbý bombì".
"Jo, pravdu díš", pøitakává èarodìj a vylévá na zem
jeden ze Zaikhových flakónkù. Kulièka rtuti se
kutálí smìrem od domu, ale neustále se zmenšuje až
zaniká docela. "Ještì že tìch lahvièek máme vícero",
smìje se vùdce a vylévá obsah dalšího flakónku.
Posléze je na zemi køížem oznaèeno místo, kde bude
potøeba kopat. Nastává obvyklá pøenice o tom, kdo
z jakého dùvodu právì nemùže kopat, ale nakonec je
vybrán Kypøík Tøasoøitka a Páin Nórienský.

Hloubení jámy je zdlouhavé a úmorné,
zvláštì když jako pracovní nástroje slouží starý
dìravý okov, sekera a meèe. Po nìkolika sázích a
neménì hádkách, že práce smrdí a ta zbyteèná
dvojnásob, Kypøík Tøasoøitka naráží na jakousi
prostoru. Jelikož se však bojí, je ihned vytažen a na
jeho místo se spouší šermíø Páin a souká se do
tmavého prùvlaku, ve kterém doèista mizí. "Chodba!
Je tu nìjaká chodba!", ozývá se z díry, a tak
nezbývá, než nahodit torny na ramena a lézt za ním.

"Hej Pájo, co si vo tom myslíš?", optal se
chodec Rolld, když doskoèil na dno chodby. "Hm,
chodba. Nemáš lucernu?". "Ne". Odpovìï však
docela zanikla v trpaslíkovì výkøiku. Šermíø se brání
seè mùže a chodec jej naslepo podporuje palbou z
dlouhého luku. Po chvíli protivník padá k zemi.
"Nevíš, co to je?", dotazuje se Nórien. "Na vomak to
vypadá jako nìjaká velká ropucha. Uvidíme, až tu
bude svìtlo. Svìtlo je rozžehnuto za chvíli, když
doráží zbytek skupiny. "Myslim, že je to bradavec.
Žijou prej hojnì nahoøe na severu", mudruje nad
mrtvolou hnìdého bradaviènatého plaza Thandar
Kall. "Inu, já neøíkám tak ani tak. Možná to bude tak

a možná naopak", pøidává svou dvojseènou špetku
do mlýna jednoruký Erl. Teprve nyní vìnují
dobrodruzi vìtší pozornost chodbì. Je velmi
neumnì hloubena v jílu a vede pøibližnì ze severu
na jih, pokud se to dá takto zjednodušenì øíci.
Navíc pohyb znaènì ztìžuje skuteènost, že zem je
pokryta tlustou vrstvou øídkého bahna. Družina se
staví do pochodového šiku, první Páin s Rolldem,
za nimiLlandaff a Erlanth, družinu uzavírá dvojice
Sivel a Filska.

Hned na prvním rozcestí èelo
pochodující skupiny naráží na chabý odpor
nìkolika dalších bradavcù, kteøí sice ostøíleným
dobrodruhùm mnoho škody nenadìlají, ale zato
hodnì vydrží. Daleko horší je vývoj situace na
ocase družiny, nebo� i ten je napaden útoèícím
bradavcem. Málo zkušení dobrodruzi mají co dìlat,
aby vyvázli alespoò s holým životem, ale s
obìtavostí Sivela Chrastníka se nerudné bažinné
zvíøe nemùže zdaleka mìøit.

Nurnské spoleèenstvo, hnáno vpøed
nadávkami nervozního vùdce, kterému zdejší klima
nesvìdèí, nechává mrtvoly bez vìtšího ohledávání
tam, kde padly a vbíhá do jakési prostornìjší kobky.

"Stujte", táhle zavyl Dorgis z Ardasanu
a nastražil své mnoho dní nemyté uši. Družina se na
místì zastavuje. Kobka je prázdná, neútulná, na
podlaze rozbøedlé bahno, nepøíjemnì zatékající do
bot. "Co zase máš, Ardasane?". "Zaslech sem òákej
divnej zvuk. Takový jako mlaskání, èi co?", kaboní
tváø alchymista. "No jó, má pravdu ten pán
Ardasan", vtírá se do barbarovy pøíznì slouha
Kypøík, "Já to taky slyšel. Myslim, že to šlo
votamtajï z tej ïoury". A pøitom máchá rukou
smìrem k èernému ústí nevábnì vyhlížející chodby.
A aby ne. Z onoho smìru se v té chvíli vyøítilo
zrùdné stvoøení, které, divoce šavlujíce svými
ètyømi dlouhatánskými pažemi, se vrhá na
nebohého ardasanského alchymistu. Plác, plác,
plác, plác! Ètyøi sukovité klacky dopadají na
Dorgisovu barbaøí hlavu a místnost se naplòuje
nervydrásajícím zvukem praskajícího lebu. V tu
chvíli z øady vyskakuje rubec Páin a s pomocí
Rollda a všudypøítomných kouzelníkù klátí tu
ubohou zrùdièku do bahna. Z ocasu družiny vybíhá
odvážný Sivel Chrastník s Édou Tyglíkem a jímají
se vyèistit dvì z pøilehlých kobek. Tam podstupují
nerozhodný boj s goblochy, ale vycházejí jako
vítìzové. Teprve teï nastává èas na bližší ohledání
mrtvoly. Ne té Dorgisovy, ale ostatkù blátivce, jak
byl tvoreèek z mokøadu brysknì nazván.

Malé tìlo, kryté nahnìdlou blátem
obalenou kùží, je velmi roztodivné. Vybíhá z nìj
šest údù, tedy konèetin, tedy dvì nohy s prsty
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spojenými oblanìním a ètyøi paže nepøirozenì
dlouhé a kostnaté. Ještì podivnìjší je blátivcova tváø.
Zcela v ní chybí nos, tedy orgán èichu, a uprostøed
bezvlasé holé lebky je posazeno jediné vyvalené
oko, teï již naprosto vyhaslé a obrácené v sloup.
Což jest však velmi zajímavé, blátivcovi,
opatøenému øitním i ústním otvorem, zcela chybí
orgány pohlavní. To družiníky vyvádí z míry
natolik, že pøedlouze mudrují, jak se ten bezpohlavní
hybrid vùbec rozmnožuje, naèež Filska tvrdí že
samoplozením, a to z bahna. Pro skuteènost, že jde
zøejmì o tvora velmi primitivního hovoøí i to, že
nebyl vùbec, ale vùbec odìn, a to ani do nejmenšího
kousku hadérku èi plátenka. Nasnadì je prosté
Filskovo vysvìtlení, že blátivec, jakožto tvor
bepohlavní, se zøejmì nemá za co stydìt. To takový
Filska, jež jest prokazatelnì tvorem pohlavním, musí
jistì dobøe vìdìt, nebo� on sám se pøi jakémkoli
svlékání stydí pøevelice, pøidržujíc si obvykle klín
chlupatou prackou.

"Hej chlapi", pøemýšlí nahlas chodec
Rolld, "Ten blátivec byl dost drsnej, žádná chudinka.
Dy� z toho hajzla Dorgise støíkal mozek na všecky
strany a to si ani neškrtnul. Mìli bysme asi vzít
zpáteèku a dát se trochu do cajku". "Jó, a tìch
šmejdù tady mùže bejt víc, hehe", pøitakává Rulf
Bombaø. Kupodivu nikdo nic nenamítá. Chvíli nato
se vracejí dva goblochorubci, Sivel a Éda a táhnou
velký zahnívající sud. "Je plnej takovýho hnusnýho
èernýho bahna, a hroznì to páchne", hlásí vesele
hobit Edudant. Bahno je vylito a družina dìlá èelem
vzad. "Dem do Mondragonu", ozývá se Erlanthovo
rozumování. "A co s chudákem Ardasanskym?".
"Nìkde nahoøe ho pohodíme". "Jó, jó, byl to dobrej
pán, ten Ardasan. Ale jinak to byl pìkná svinì",
kýve hlavou za zatáèkou mizející Kypøík Tøasoøitka,
kdysi slouha, ale teï už zase svobodný zlodìj.
* * *

Po nìkolika dnech Nurnská družina opìt
stanula na zabahnìném ostrùvku uprostøed
Rawwanské bažiny. V Mondragonu to bylo pìkné,
velice pìkné. Všichni si nechali odbornì zhojit
zanícené jizvy, vykoupali se, nabaštili a napili, též s
pochybnými dìvèaty pošpásovali. Rolld Erinský
dokonce navštívil bývalou lásku svého bratra Yorga,
dnes už ženu tamního starosty, paní Gloxinii, a
schoval si u ní pytel zla�ákù, o než mìl zøejmì pøed
Nurnskými strach. Pryè však jsou dny pøepychu a
duševní pohody v hostici Na provaze. Na hrdiny z
Gwendarronu se usmívá ona stará známá èerná díra,
vedoucí do nitra ostrova. Družiníci se spouštìjí po
konopném lanì dolù a spìchají do kobky, v níž
zahynul barbar z Ardasanu. Trpaslík Páin se tváøí
nasupenì, zøejmì se pøipravuje na nadcházející boje.

Nikdo ani nedutá, jen mlaskání øídkého bahna ruší
klid srdce Rawwanu.

"Támdle tou chodbou!", velí nórienský
šermíø a vbíhá do dlouhé chodby. Družiníci ve
slepé dùvìøe klušou za ním a nic nepøemýšlejí o
tom, co se mùže stát, nechají-li si odkrytá záda.
Stateèný trpaslík si klestí cestu vpøed, avšak
blátivcù je objeveno pomálu. Po nìjakém èase
nastává rozhodující okamžik. Páin svým svalnatým
ramenem vyráží prohnilé dveøe a zavádí nurnskou
tlupu do chodby, která zvolna klesá schodištìm
kamsi dolù. Tam se štola otevírá do jakéhosi
prostorného svažujícího se sálu, zpola zatopeného
bahnem. Tam, na suché zemi uplácaný z bahna stojí
vysoký stolec, na nìm jakýsi zabahnìný chlapík
mává ètyømi pažemi a ukazuje na èelo družiny.
Smìrem k Nurnským vybíhá nìkolik blátivcù a z
bahna se vztyèují další a další. Je to doslova šok.
"Voni se na nás pøipravili!", køièí Thandar Kall. "Je
jich jako much, snad deset nebo patnáct!". "Pryè,
rychle pryè!", vøeští v dìsu Llandaff a družina se
obrací na bezhlavý úprk.

Filska z Jebousova a Kypøík Tøasoøitka,
šlapající do této chvíle na konci družiny dìlají hup,
hup, následováni ostatními vybíhají nìkolik schodù,
ještì jeden a potom ještì pár krokù, tam už budou
v bezpeèí. Ne, nebudou. Jsou zaskoèeni hordou
máchajících paží. "Sme v kleštích. Uplnì
vokleštìný!", blekotá Filska Èepelák a staví se na
chabí odpor. Bum, bum! Filska je doslova zatluèen
do bláta. Kypøík Tøasoøitka zasahuje nejbližšího
blátivce, ale jeho smrt je neodvratná. Jeho špinavá
zlodìjská duše za chvíli následuje mrtvého Filsku.
Na rozcestí chodeb se kupí hromada mrtvol, padli
už i první blátivci. Nastává strašlivý chaos, boj o
pøežití, davová panika. I na konci družiny dochází
ke krvavé srážce. Ti mocnìjší z Nurnských
pøemýšlejí, jak spasit alespoò nìkolik životù vèetnì
tìch svých. Hrdinové, z jedné strany kryti zuøivým
a krvácejícím Páinem a ze strany druhé masovým
hrobem, vysypávají obsahy svých toren, hledajíce
ty patøièné magické bezmegy. Rolld Erinský dává
panu Zaikhovi vypít vzácný lektvar mlhoviny, sám
se zneviditelòuje a prchá. Thandar Kall, mladý
alchymista užívá jednoho ze svých vlastnoruèních
výrobkù a jako obláèek mlhy se vypaøuje do
ztracena. Pøitom dìkuje mamince a jiným bohùm,
že se neotrávil. Není nutné zvláštì hovoøit o
kouzelnících, nebo� ti doslova práskli do bot,
ovšemže magických, hned v prvních chvílích.
Staèili pouze dopomoci Sivelu Chrastníkovi, jenž
stál nejblíž a, pøipravujíc se na smrt, dloubal se v
nose. Družina øídne a zbývají ti nejslabší, opuštìní.
V následném okamžiku je blátivci nevybíravì
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umlácen Rulf Bombaø a i chudák Éda Tyglík umírá
pod nelítostnými ranami kamenných palic. Pou�ová
trumpetka opisuje oblouk a s plácnutím dopadá do
bláta. V pøíštím okamžiku je rozšlápnuta utíkajícím
Páinem, který je sice tìžce ranìn, ale pøesto má ještì
dosti sil, aby prorazil šikem zuøivých blátivcù,
pøelezl hromadu dvourukých i ètyørukých mrtvol a
opustil podzemí.

Na ostrùvku vládne pohøební nálada.
Vùdce Llandaff chodí okolo a poèítá ztráty na
životech a vybavení. "Tak to sme teda dopadli", sedá
si èarodìj na zem, nedbaje toho, že si zašpiní pláš�,
a svírá hlavu v dlaních, "Dorgis je mrtvej, Kypøík je
mrtvej, potom taky ten vùl Filska Èepelák, chudák
Éda a Rulf Bombaø. A to neni zdaleka všechno.
Thandar je nahej, Zaikh je nahej, nechali dóle
všecko, co nesli". "Jó, to dìlá ta mlhovina, to je
prevít", praví smutnì Sivel Chrastník, "Vypiješ,
vyšumíš, a nemáš nic, jen holej zadek". "A� si mám
tøeba holej zadek, mnì to nevadí. Hlavnì že žiju",
èertí se alchymista Kall, èlovìk chatrné tìlesné
konstrukce, ale teï š�astný ze své existence.

Hrdinové se ukládají ke spánku, bahno
nebahno, choulí se k sobì, snažíc se z vyspat z
nejhoršího a utéci do bezstarostné krajiny snù. Jen
vùdce Llandaff naøizuje zostøené hlídky.

Po nìkolika dnech odpoèinku a táboøení
na blatech se zbytek Nurnských odhodlává k odvetné
akci. Jako uragán probíhají hrdinové hnusnými
katakombami a dobíjejí zbytky kdysi poèetného
blátivèího spoleèenství. Jisté však je, že mnoho z
tìch zpropadených tvorù uteklo pryè do bažin.
Poslední blátivec je objeven ve velké prostorné
místnosti právì ve chvíli, kdy se chystá ponoøit do
bahna. V tu chvíli je lapen do pevného oka Rolldova
koženého lasa. Blátivcova hlava mizí pod hladinou
a Rolld se s tvorem pøetahuje. Je však patrné, že
blátivec je silnìjší. Teprve ve chvíli, kdy v øídké
kašovité hmotì mizí asi ètyøicátý sáh lana,
pøiskakuje na pomoc silák Páin ještì s nìkolika
dobrovolníky. "Héj rup, héj rup", burácí ozvìna
mnohohlasým sborem, lano je taženo rychle zpátky,
když tu pojednou jsou tahaèi pøekvapeni náhlou
neoblomnou silou na konci lana. "Ten prevít se tam
nìkde zaklínil nebo co!", vzteká se chodec, jemuž je
líto hlavnì krásného lasa spíše než neúspìchu.
"Vidíte ty klacky? To vypadá jako kus nìjakýho
køoví", ukazuje Erlanth na kusy køovisek
zamotaných v lanì a teï trèících jako prsty utopencù
z bahna, "To ètyøruký hovado musí bejt urèitì nekde
na povrchu". "Jó, mnì bylo hnedka divný, jak vocaj�
ty proklatý bastardi tak rychle zmizeli. V tom bahnì
je pohøbenej urèitì nìjakej votvor, kerej vede dál do
bažin", pronáší moudrou myšlenku Thandar Kall.

Rolldovi z Erinu náhle svítá, jak by také ne, to by
musel být skuteènì hloupý jak boty, pouští napjaté
lano a spìchá nejkratší cestou ven z podzemních
štol. Pak už není velkou pøekážkou objevit asi deset
sáhù od ostrùvku ubohého blátivce zamotaného do
køovisek a plácajícího se v bahnì, jenž se marnì
snaží rozvázat uzel na konci poctivého provazu.
Chodec vkládá do tìtivy šíp s kaleným hrotem,
napíná ji a dobøe míøenou ranou si bere nepøíteli to,
co jest na svìtì nejdražší, jeho život. Druzi
odøezávají zbylý provaz, vynášejí na povrch ostatky
svých nìkdejších spolubojovníkù a vše, co po nich
zbylo, i Édovu znièenou trumpetku, hloubí
hromadný hrob a pochovávají potluèená tìla. Poté
se vydávají peèlivì píï po pídi prohledat celé
podzemí, je sveden poslední boj a je objeven
Tugrinùv kámen, druhý v øadì. "Tak lehký spánek,
kamarádi", mává bílým šátkem dobrák Sivel na
rozlouèenou k malému rovu, když se proøídlá
skupina vydala smìrem k Mondragonu.

Mondragon uvítal Nurnské svou
pohodou a klidným odpoèinkem. Nikdo netuší, jak
trpké budou události následujících dní, nikdo nemá
ponìtí, jaká krušná doba pøijde do jejich støedu,
jaký oheò nenávisti zahoøí v jejich støedu. Ten
plamen se už vznítil. Zaplál v srdci jednoho z
Gwendarroòanù. Jméno tohoto èlovìka zní Bukvoj
Draplák. Kdysi býval mírumilovným dobrým
èlovìkem. Pak jej však posedla èerná mùra a
zakalila jeho mysl. Ta zlá mùra byla možná
poselstvím astrálních sfér, byla zhoubným
zárodkem zlých démonù, poselstvím smrti. Spletité
a nevyzpytatelné jsou cesty alchymistických vìd.
Bukvoj Draplák kráèí prašnou pìšinou a v dálce z
ranního oparu vystupují první stavby
mondragonské. V jeho patách jde kouzelník Keron
Arratský, pochybná existence, zkrachovalý
kouzelník, jenž si po dlouhé vìky vydìlává na
živobytí pøedvádìním laciných kejklí o jarmarcích.
Kdysi býval také dobrodruhem, bylo to dávno, za
èasù kdy patøíval do Nurnské družiny. Tehdy
zemøel jeho bratr Argille. Od tìch skvostných dob
už uplynula fùra let. Až teprve teï se na nìj usmálo
štìstí. Bukvoj Draplák patøí právì k Nurnským.
Mohl by jej mezi nì opìt vetøít. Dobrý pøítel.

Bukvoj Draplák se jakoby náhodou
setkává na mondragonském rynku s Rolldem
Erinským, jehož zná z Liscannoru. "Buï zdráv,
pøíteli", prýští alchymista falešnou vøelostí.
"Bukvoji, kamaráde", výská Rolld, "Jdeš právì jako
na zavolanou. Teï, co už se ti povedlo sesbírat
všechny magický chrousty z celý zemìplacky, ses
koneènì vrátil?". "Jó, sem tady. A mám s sebou
pøítele", zatváøil se medovì kudùk Draplák a pevnì
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sevøel svoji na míru vyrobenou truhlu, nesoucí smrt.
Ta truhla je naplnìna výbušninou. Jednou pøinese
smrt.

Nurnští po mondragonských ulicích
pøemlouvají místní lid i poutníky, aby se za mírný
žold pøidali k nim do spoleèenstva. Nakonec se do
hostince Na provaze kromì Bukvoje a elfího skrèka
Kerona dostavuje i jistý pan Salinger, údajný bratr
Filingerùv. Dalším pøírùstkem do spoleèenstva je
hobit alchymista Asasinn zvaný Bastard, shodou
okolností prý nevlastní bratr Bombaøùv a pochybný
zlodìj z místního tržištì, øíkající si Kori Soliton. V
tomto pestrém složení se následujícího dne skupina
Nurnských vydává do pøístavištì vyhandlovat
nìjakou tu loï èi škunérek. Další cíl výpravy je totiž
vùdcem Quonsettským stanoven do lúrinarské delty,
místa odlehlého a tajemného.

"Héj, hóu", huláká ostrovan Thandar
Kall, "Plachty nahóru, héj rup, héj rup". Plachty
vzhùru letí, laciná kocábka nevalné vizáže se hýbe
vpøed. Bukvoj Draplák døepí na zádi, objímá svou
hnusnou truhlu a tváøí se zádumèivì. Kori Soliton,
jelikož je neskuteènì blbý, drhne palubu. Keron
každému podlézá, aby se zavdìèil. O nìkolik dní
pozdìji doplouvá posádka do lúrinarské delty.

Kocábka s unavenou posádkou na palubì
proplouvá mezi ostrovy. Ptáci zpívají, mezi travou a
bujnou vegetací zarostlými bøehy se obèas mihne
nìjaký vodní tvor, tu a tam i šupinaté tìlo krokodýla
zapluje tiše pod hladinu. Není zde však vidìt jediná
známka osídlení, jediná známka civilizace. "Víte
co?", ozývá se pojednou pištivý hlásek nováèka
Asasinna, "Nejlepèí bude, když nìkde zakotvíme a
vydrápeme se na zem". "Jó, to vìèný houpání mì už
taky zmáhá", pøiklání se k hobitovu návrhu barbar
Salinger. Jelikož se tento plán zdá být rozumným,
pøirážejí Nurnští k nejbližšímu bøehu.

"Na prùzkum pudou Páin, Sivel a Rolld.
Vostatní budou hlídat loï a vodpoèívat", rozkazuje
vùdce Llandaff, "A nezapomeòte, hledáme srub toho
Sagara Nurra". "Kdo to je?", ptá se pøitrouble Kori
Soliton a odkládá do kouta vìdro a mokrý hadr. "To
byl pøece ten chlap z pìtice mistrù olvornskýho
cechu, hledáme totiž ten jeho kámen", mateøsky
vysvìtluje Erlanth jednoruký. "Aha".

Trojice prùzkumníkù vyrazila do hloubi
hustého lesa a teï si prosekává cestu bujným
podrostem. "Eštì štìstí, že ty vostrovy nejsou moc
rozsáhlý", ztìžka oddychuje šermíø Páin. "Co to je?",
vykøikuje znenadání hranièáø Sivel Chrastník. "A to
jako co?", drbe se ve vousech chodec Rolld Erinský.
"Támdle mezi køovisky snad leží nìco jako modrej
hadr". Trojice gwendarroòanù se zastavuje. Rolld s
Páinem mhouøí oèi, ale a� koukají jak koukají, nic

nevidí.
Svist! Vedle Páinovy hlavy se do stromu

zabodl šíp s kachním opeøením. "K zemi, k zemi",
huláká nórienský trpaslík. Druzi skáèou do úkrytù
a rozhlížejí se kolem. Sivel Chrastník na sebe
nahrnuje padlé listí. Mezi stromy se mihl obrys
malé postavièky. V tu ránu trojice liscannorských
vyráží vstøíc nepøíteli. Z okolních houštin vylétají
šípy. Rolld se zastavuje a odráží smrtonosné støely
zbìsilým mácháním svého chodeckého meèe, jenž
je k takovému manévru obzvláštì uzpùsoben, ale
jinak je to zbraò doslova na prd. Trpaslík Páin kluše
dál, nic nevnímá svištící šípy, není ani divu, má
opravdu skvostnou zbroj. A tak si to supí mlázím a
tu a tam uplivuje zbytnìlé sliny nenávisti. Jenom
Chrastník má smùlu. Jeho chudièká kožená kazajka
jen stìží mùže odolat pazourkovým a kostìným
špicím luèištnických støel. Po nìkolikanásobném
zásahu klesá na kolena a se smrtelným výkøikem
dopadá hlavou na bukový koøen.

Páin dostihl jednoho ze zákeøných
støelcù. Je jím malièký èernoch èerný jak
hrobníkova bota. Plác! Ostrá èepel šermíøova meèe
pro�ala divochovo hrdlo tìsnì pod bradou. Jeho
malé tìlíèko se zhroutilo jako domeèek z karet.
Rolld s Páinem proèesávají okolí a dohledávají
zbytek útoèníkù. Dva objevení divoši nemají
valnou nadìji na úspìch a tak jejich krev se brzy
mísí s kyprou zeminou. "Tak a teï deme k tomu
modrýmu hadru", køièí rozvášnìnì trpaslík,
"Myslim, že to bylo nìkde támdle". Svist! Z hloubi
lesa vyletìl šíp a zasáhl Páina do paže. Trpaslík v tu
chvíli modrá v oblièejí a kácí se mrtev do prachu.
"A kruci!", kleje Rolld a schovává se ve
vykotlaném stromu. Tam potichu jako pu�ka èeká,
až jej pøijdou zachránit.

"Už sou tam òák dlouho", straší
Llandaffa, jenž nese odpovìdnost za své druhy,
obavy. "Mìli bysme se jim vydat po stopì",
navrhuje Thandar Kall a družina zachráncù vyráží
èerstvým prùsekem. Jediným, kdo zùstává na lodi,
je neduživý elf Keron. Brzy je objeven chodec z
Erinu, maskující se v trouchu. "Páin a Sivel sou po
smrti, je to hrozný", podává zprávu o neúspìchu
prùzkumné skupiny. Gwendarronští hrdinové se
rozbíhají po okolí a pátrají po neznámém støelci,
také však hledají tøetí kámen k Elieldolu. Objevují
však jen zcela rozboøené kamenné základy srubu a
u nich cár modrých ženských šatù. Všichni se
scházejí nad zvláštním nálezem. Zaikh znatelnì
bledne, nebo� jak sám pozdìji pøiznává, v kusu
látky poznává šaty své ženy Snighaim. Rolld,
známý š�oural odchází o pár krokù dále a vytahuje
své kouzelné zrcátko. Obraz v zrcátku se mlží, asi
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jako když se v liscannorském údolí za letních nocí
válí mlha, øta se však pozvolna rozplývá, z ní
vystupují malé èerné siluety, jsou to divoši, køepèící
divoši, v obludném tanci krouží dokola dokoleèka,
pøitom tuze juchají a mávají nad hlavami
roztodivnými klacky a vybìlenými lebkami, tancují
kolem jakéhosi pøedmìtu, kulatého pøedmìtu, jehož
stìny olizují plameny ohnì, ten pøedmìt to je
prachobyèejný kotel, to už bystrý Rolld jasnì
poznává, a v tom kotli to škvíøí a bublá, asi polévka,
øíká si v duchu ten zvìdavec, a jaká polévka? Želví?
Hrachová? Na hladinu se v mastných ocích vyplula
dívèí paže...

Zsinalý Rolld, jenž v houští ulevil svému
žaludku, pøistupuje k Zaikhovi. "Tvoje žena, parde",
pronáší tøesoucím se hlasem chodec, "Je mrtvá.
Mrtvá". Zaikh se složil do prachu a hlasitì se
rozvzlykal, držíc si na tváøi útržek ženina roucha.
"Cos to udìlal, ty hajzle?", atakuje Rollda vùdce
Llandaff, "Tos nemoh koneènì jednou držet hubu?".
"Øek sem pravdu, nic víc", ohrazuje se vztekle
Erinský. "Rozvracíš morálku družiny", huláká
nepøíèetnì vùdce, "Za to ti strhnu podíly na koøisti!".
Rolld uraženì držkuje, což morálce družiny mnoho
nepøidá. "Probùh, Keron!", ozývá se náhle Bukvoj
Draplák, jenž se do této chvíle hrabal v práchnivém
paøezu, hledaje zøejmì larvy magických chroustù,
"Keron je sám na lodi!". S tìmito slovy nechává
paøez paøezem a olifantími skoky peláší zpátky k
lodi. Ostatní se ještì chvíli dohadují, pak berou na
høbety své mrtvé druhy a smutnì se vracejí.

Zplavený Bukvoj Draplák dorazil k lodi.
"Kerone, Kerone!". Žádná odpovìï. "Pøíteli, kde
jsi?", fòuká pomatený alchymista, jenž byl kdysi
modrý a dobrotivý, ale bohùm žel se na nìm neblaze
podepsala vìda. Z protìjšího bøehu vyletìlo nìkolik
šípù a ošklivì alchymistu zranilo. Jedem potøené
špièky šípù však nepáchají mnoho škody, nebo�
Draplák je ze svých dlouholetých zkušeností pøi
práci s jedy proti jejich zhoubným úèinkù èásteènì
odolný. Zranìný kudùk se plazí k bortu a v jeho
skrytu si cucá jed z ran.

Zbytek družiny dotáhl mrtvá tìla Páina a
Sivela k lodi a ta jsou prozatím uložena v malém
podpalubí. "Zachraòme Kerona, zachraòme
Kerona!", skuèí zranìný Draplák a koulí svýma krví
podlitýma oèima. "A kde vlastnì je?". "Asi ho unesli
kanibáci, já nevim", piští prosebnì kudùk Bukvoj.
"Když tak kanibalové", opravuje nevzdìlance ledovì
Llandaff. Družiníci pøeplouvají šíøku øeky a na
protìjším bøehu za pomoci stále ještì smrtelnì
uraženého stopaøe Rollda sledují stopy záhadných
ostrostøelcù. Ti však zøejmì ostrùvek opustili na
loïce skryté v rákosí kus po proudu øeky Lúrinar.

"Teï sme v koncích", hodnotí situaci modrooký
Erlanth Linfalas. "Zachraòte Kerona", bulí Draplák.
"Prostì poplujeme po øece dolù a uvidíme. Nic
jinšího se nedá robit", zcela správnì rozhoduje
vùdce. Nervy družiníkù jsou napjaté, každou chvíli
hrozí, že nìkomu povolí. "Kanibáci sou èerný
svinì", skuèí alchymista Bukvoj a už zase pevnì
tiskne tu svoji truhlièku.

Po dlouhém èase bezvýsledného pátrání
je u jednoho ostrùvku objeveno malièké molo s
chýší bez stìn. Tam na dlouhých lanech visí
množství roztodivných kultovních pøedmìtù,
divoce chøestících ve vìtru. "Co to mùže bejt?", ptá
se bázlivì barbar Salinger. "Tìžko øíct. Vidíte?
Támdle je nìjakej chlap", ukazuje Kori Soliton na
podivného èernošského starce, døepícího ve stínu
pøístøeší. "To bude urèitì nìjakej šaman",
upozoròuje své druhy Asasinn, "Slyšíte? Von zpívá
nìjakou písnièku". "Kanibáci sou èerný svinì",
omílá poøád dokola ubožák Draplák. "Ale tendle
neni tak èernej, alespoò rozhodnì ne jako
hrobníkova bota. A má vlasy pomatlaný òákou
rezavou hlinkou". V tu chvíli kdosi zpozoruje i
podivná døevìná lože zbudovaná ve vìtvích. Na
nich leží vyschlé mrtvoly èernošských bojovníkù.
"Tý brïo, to je pohøebištì", kulí bulvy Thandar
Kall, "Tam nejdu, tam bloudí urèitì jejich neèistý
duchové!". I ostatní mají nedobrý pocit, svírající
jejich duše, a snad právì proto nemíní pøistát a
vylodit se. Vùdce Llandaff se staví ke stožáru: "Héj,
chlape, kudy se dostaneme k èernošský vesnici?".
Èerný chlapík se zlovìstnì zdvihá a cosi mumlá.
"Vokažte nám aspoò smìr, dobrej pane". "Bum
bum, dug dam", huhlá staøík a vztekle chøestí
koráli. "Von je snad blbej, nebo co", pronáší nahlas
svou myšlenku Rolld Erinský. "Dug dum, bug
bug", zní odpovìï na Erlovu urážku. "Hele, ten
trouba to snad dìlá schválnì", èílí se Soliton a dìlá
smìrem k ostrovanovi posmìšné opièky. "Mluv
normálnì, kašpare, nebo si tam pro tebe dojdu!",
vzteká se jindy tolik rozvážný pan Quonsettský.
Onen kašpar se chápe dlouhé hole a zlobnì jí máchá
ve vzduchu. "Hug dan, hug dan!". "Kanibáci sou
èerný svinì!", hrozí pìstí kudùk Draplák.
"Pádlujem voca�, ten chlap je debil a nic dobrýho z
toho nekouká", navrhuje Rolld a lod Nurnských se
vydává proti proudu zpátky. Rameny øeky se nese
Llandaffovo zlostné kibicování a poèítání: "Héj rup,
héj rup, makejte! Pádlujete jako stádo povaleèù!".

Bárka asi po pùlhodinì intenzivní plavby
proti proudu doplouvá ke kamennému mostu, pøes
nìjž prochází merrithská obchodní cesta. Je to v
místech, kde se øeka Lúrinar rozlévá svými èetnými
rameny do lúrinarské delty. Zaèíná se smrákat,
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nikde není vidìt živáèka. "To je blbost, tady už to
nebude. Podle mapy už øeka protéká civilizovaným
územím Podgrullských plání. Mìli bysme to votoèit
zpátky", navrhuje Bukvoj Draplák, který ještì
neopustil touhu spasit bezvýznamného kouzelníèka
Kerona, jenž padl do zajetí jen a jen ze své
hlouposti. Mužstvo už je unavené tìžkou døinou a
neustálým šikanováním afektovaného vùdce a
kapitána, a proto všichni souhlasí se zmìnou smìru
plavby po proudu k moøi.

Noèním tichem zaznívá vzdálené dunìní
tamtamù. Chodec Rolld užívá svého kouzelného
zrcátka, aby zjistil, kde planou ohnì, jež by v tuto
hodinu mohly pøivést družinu na správnou stopu.
Brzy je jedno takové místo objeveno. Kocábka
potichu pøiplouvá ke bøehu a Nurnští druzi,
ozbrojení až po zuby, se neslyšnì vyloïují. Potom se
plíží lesní stezkou až na dohled divošských ohòù.
"Do útoku", zaøval zlobnì vùdce Quonsettský a
skupina nasupených hrdloøezù vyráží vpøed. Mezi
divošskými chýšemi nastává zmatek a panika. Ženy
jeèí a shánìjí své dìti. Nìkolik mužù se s
primitivními zbranìmi shlukuje a staví na chabý
odpor. Vzduchem sviští šípy, temnotu tu a tam
prosvìcují pestrobarevné záblesky kouzelnických
bleskù. Domorodci jsou ubíjeni jako stádo prasat v
chlívku neblaze proslulého nurnského øezníka Jelita.
Gwendarronští hrdloøezové se neštítí rozpárat dítì
ani ženu, jsou ve své zlobì nemilosrdní. Vùdce
Llandaff dokonce jedno pomalejší dìcko chytá za
hrdlo a ve výšce dvou stop nad zemí jej rdousí. Jen
málo divochùm se daøí ve zdraví dosíci okraje lesa
a zmizet v houští. Chodce Rollda, vraždícího
skupinku èernochù na malém kopeèku, náhle zaráží
nìkolik drobností a zaèíná v nìm rùst vlna
pochybností. Tito èernoši jsou trochu odlišní od
tìch, jež zabili Páina se Sivelem. Pøedevším nejsou
tolik èerní. Jejich vlasy jsou pomalované rezavou
hlinkou. Také nepoužívají otrávené šípy. A kde že
jsou kotle, v nichž vaøí své nebohé obìti, jako
chudinku Snighaim?. "Zpátky, spletli jsme si
vesnici", køièí na celé kolo Rolld, jemuž koneènì
došlo, jakého hrùzného omylu se liscannoøané
dopustili. Družiníci ustávají ve svém nechutném díle
zkázy a kvapem spìchají zpátky k lodi. Hodnì mužù
trápí výèitky svìdomí, najdou se však i tací, kteøí
tuto pøíhodu berou spíše jako nácvik nadcházejícího
pøepadení.

Kocábka pluje po proudu a Nurnští si
èistí zbranì. Když tu náhle dochází k neèekané
události. Otevírají se padací vrátka na zádi a z
podpalubí vylézá Páin se Sivelem. "Duchové!",
choulí se do kouta Thandar Kall. "Jaký duchové,
herdek, seš blbej nebo co?", kleje Páin, jemuž není

zrovna dvakrát dobøe. Sivel je bledý jako stìna a
nemluví. Druzi jsou opravdu velmi pøekvapeni a
zjiš�ují, že chudák Páin si vùbec nepamatuje, co se
stalo. "Sou takový jedy, kerý zpùsobìj, že se
èlovìku zpomalí srdeèní èinnost a pak vypadá jako
mrtvej", praví moudøe alchymista Bukvoj Draplák,
"A kanibáci, to sou èerný svinì, když používaj na
svý šípy takovej vodpornej blit". Páin se Sivelem s
napìtím poslouchají vyprávìní druhù o všem, co se
za dobu jejich podivné smrti událo. Ve chvíli, kdy
se dovídají o plánovaném rabování vesnice, je jim
už o nìco lépe. Tábor lidožravého kmene je
objeven tak, jako prve.

"Do útoku!", zaøval znovu vùdce
Llandaff a Nurnští, teï už dostateènì procvièení v
masovém mordování vraždí bez milosti. Jsou
zapalovány chýše a dobíjeno vše živé v dohledu.
Každý se zapojuje, každý chce rozbít nìjakou tu
èernou hlavu, žen a dìtí nevyjímaje. Je to hrozné a
nechutné divadlo, ale to už k životu dobrodruha
neodmyslitelnì patøí. Jediným, kdo nevraždí, je
Bukvoj Draplák. Plíží se se svojí podivnou truhlou
v podpaží lesem a hledá Kerona. Chce jej zachránit.
Potøebuje jej pro svùj hnusný plán, jenž se mu rodí
v hlavì. Ale ještì nepøišla ta pravá chvíle. Kdo si
poèká, ten se doèká.

Keron stojí u døevìného kùlu, pouta se
mu zaøezávají do masa. Bojí se o svùj nicotný život.
Snad mu jeho soudružinící pomohou na svobodu
døíve, než se ho nìjaký èernoch rozhodne ranou
kamenné sekery zprovodit ze svìta. Vedle Kerona
stojí ještì jeden kùl. Teï se tam klimbají volné
smyèky lana, ale ještì pøed chvílí zde stál druhý
zajatec. Nìjaký Yargell. Cizinec. Taky kouzelník.
Takový docela správný chlap, stejný zmetek jako
Keron. Ale mìl vìtší štìstí. Chvíli se soustøedil,
vyøkl kouzelnou formuli a rozplynul se. Prostì
zmizel. A Keron pøi svém kouzlení zvadl jako
lilium. Hrozná rána. Hrozná potupa. Nikdo se to
nesmí dozvìdìt.

Bukvoj Draplák koneènì objevil
spoutaného Kerona a pomohl mu na svobodu. Oba
dva mizí v houští a vracejí se k lodi. Bukvoj
vykládá Keronovi svùj hnusný plán. Odkrývá svou
nenávist k Nurnské družinì. Nenávidí slavné druhy.
Nenávidí jejich hrdinství a slávu, zdejší poøádky.
Možná je to závist, možná chorobná touha škodit.
Tìžko øíci. Døíve takový nebýval, ale je jiný.
Doèista jiný. Zjevil se mu Skrekh a nabídl mu
procitnutí. Hnusný bùh Skrekh, patron všech šejdíøù
a podvodníkù. Bukvoj svìøuje Keronovi do
opatrování svou truhlièku a vysvìtluje její poslání.
Keron, ten zrádný bastard, ihned souhlasí. Oba se
zavazují, že do svých øad Skrekhových služebníkù

- 40 -



získají co nejvíce lidí. "Až nás budou milióny...", sní
úchyl Draplák svùj hnusný sen.

Neviditelný elf Yargell, Keronùv pøítel ze
zajetí, celým jménem Yargell z Ardosui, ale jinak
tvor neèistý a zákeøný, se plíží za dvojicí vyznavaèù
Skrekha a daøí se mu vyslechnout celý rozhovor.
Kdepak, škodit, to je jeho. Komukoli a kdykoli. Ti
dva jsou jistì správní kumpáni. S jejich pomocí se
stane slavným a obávaným. Už nebude žebravým
elfem, už nebude muset dojídat odpadky, škemrat o
almužnu, dìlit se s krysami o nocleh v kdejakém
kanálu. Zatím ale poèká. Èlovìk nikdy neví. Zùstane
neviditelným co jen to pùjde a od tìch dvou se nehne
ani na krok. Draplák a Keron nastupují na loï,
Yargell mizí v podpalubí. O chvíli pozdìji se vracejí
rozvášnìní družiníci a nesou koøist. Nìkolik cenných
pøedmìtù, zlatých sošek a další z Tugrinových
kamenù. Posádka se jde vyspat a ráno vyráží podle
Llandaffovy navigace proti proudu Lúrinaru k
dalšímu cíli, Lúrinarskému vodopádu. Tam nìkde
kdysi bývala alchymistická dílna pánì Orna
Kheleba. To však už bylo dávno, dávno. Kdopak ví,
jak tato místa vypadají dnes.
* * *

Po nìkolika dnech klidné plavby, kdy
vìtšina družiníkù spíše odpoèívá, nežli vesluje,
doplouvá døevìná loï do blízkosti lúrinarského
vodopádu a na rozkaz kapitána, tedy vùdce
Quonsettského, je vyhozena kotva. Samotný
vodopád sice ještì není vidìt, ale hømìní padajících
vod je znaènì hlasité. Øeka je však plná kamenù a
zrádných vírù a mohlo by pøi další plavbì dojít k
poškození lodi. Dobrodruzi se brodí na bøeh a
pokraèují pìšky. Za ohbím øeky spatøují vodu
padající z dobrých tøiadvaceti sáhù výšky. Je tu
takový hluk, že není slyšet vlastního slova. Kolem
dokola se do výšky zdvihají strmé skály, patøící
zøejmì k jednomu z výbìžkù pohoøí Grull. Hrdinové
postupují po písèitém bøehu kam až to jde.

"Landaffe", snaží se pøekøièet hukot vody
Páin z Nórienu. "Có?". "Mìli bysme to spíš
vobhlídnout na protìjším bøehu". "Cožé?", pøikládá
vùdce dlanì k uším. "Že bysme mìli pøebrodit",
huláká Páin. "Já tì neslyšim", øve Llandaff, "Ale
myslim, že bysme se mìli dostat na druhou stranu.
Ty skály tam vypadaj pøístupnìjc". "A pùjde tam
nìkdo dobrovolnì?", piští Thandar, "Já se teda vody
bojim, ve vodì sou totiž nebezpeèný víry a ty
stahujou lidi". "Poudaèky a babský tlachy", praví
vùdce a rozhlíží se kolem sebe. Jelikož se však nikdo
k brodìní nemá, rozhoduje se jíti pøíkladem. Zouvá
si botky a svléká kalhoty. Kolem tìla se pøepásává
lanem, jehož konec jistí silák Páin, a v trenýrkách a
vykasaném plášti vstupuje do vody. "Je studená",

syèí Llandaff, jehož elfí tìlo jest neotužilé a bílé
jako ovèí sýr. Èarodìj skáèe po mokrých kamenech,
hop a skok, jak jen to jde, obèas zapadne po pás, tu
se zase vysápe na jiný balvan, když tu pojednou
plác, noha mu podklouzla, tìlo opsalo oblouk,
poslední výkøik a Llandaff mizí pod hladinou,
pøièemž jej strhává proud a smýká s ním pøes
kameny. Páin však nelení a hrubì vytahuje
poloutopeného èarodìje z vody. "Kakraholte, prdim
vám na to", zcela neelfsky kleje zmáèená
postavièka s pavouèími nohami, která ve vodì
ztratila klobouk, hùl a dùstojnost, "Já tady nebudu,
balim a hajdy domu!". "Neblbni, Llanïoure, dyk
jsme už skorem na konci cesty a navíc se zase tolik
moc nestalo", uklidòuje vynervovaného vùdce Sivel
Chrastník. "Nestalo, nestalo. Moh sem se utopit,
napøíklad", durdí se pan Quonsettský, obléká si
kalhoty a šnìruje botky. "Hele, Llanïoure, a proè
ses tam nehyperprostoøil?", rýpe do zdeptaného
èarodìje Erlanth Linfalas, "Seš snad kouzelník,
nebo ne?". "Co je ti do toho, co je ti, krucinál, do
toho?", nadává Quonsett, "To je snad moje vìc, co
dìlám a co nedìlám. Nechte mì už všichni bejt,
hampejzníci". "Ale von ten Erl zas nemá tak blbý
nápady", zastává se zmrzaèeného elfa chodec Rolld.
Llandaff brunátní a mocnì se soustøedí. Kolem pasu
má však stále pøivázané lano, jehož konec drží silák
Páin. V okamžiku èarodìjovo tìlo mizí a zhmotòuje
se o pár sáhù vlevo, kde s sebou hlasitì práská o
zem. Potluèený pan Quonsettský je vzteky bez sebe
a jeho sprosté nadávky nejsou slyšet jen díky
hømotu padající vody. Myslím si, že by se za nìj v
nìkterých chvílích jeho ctnostný strýèek asi stydìl.
"Když se už chceš øídit mýma radama, tak si aspoò
vodvaž to lano", nevìdomky píchá do vosího
hnízda dobrák Erlanth. Nepøíèetný Llandaff však
vybuchuje jako sud s prachem, zasypává ostatní
pøívalem sprostot a nadávek, pøièemž neopomíjí ani
astrální sféry, což mùže být mnohdy životu
nebezpeèné, a notnou chvíli vybíjí svoji agresivitu
tím, že metá do vody kameny. Potom, když se mu
daøí dostateènì se uklidnit, jistým èarodìjnickým
kouskem se pøemís�uje na druhou stranu. Tam se
zaèíná drápat do kopce.

Yargell z Ardosui, už tøi dny se válející
v zatuchlém podpalubí, zjistil, že krysa, se kterou
sdílel lože, jej zcela jistì zpozorovala a zakousla se
mu do nohy. "A jéje, to moje kouzlo už pøestalo
pùsobit", øíká si potichu kouzelník, "To budu asi
muset vyrukovat s pravdou ven". A potom škvaøí
ubohou krysu tenkým svazkem modrých bleskù a
pojídá ji k snídani. Krysy mu nevadí, krysy jedl. I
koèku jedl. Život ho nauèil. A navíc, maminka
vždycky øíkala Doma snìz na co máš chu� a v
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cizinì co ti dají. Po jídle elf vylézá ze zahnívajícího
podpalubí a klátivým krokem jde po èerstvých
šlépìjích v písku.

Když Llandaff zmizel z dohledu, rozhodli
se druzi k èinu. Sejdou pár set sáhù dolù po proudu
a tam na nìjakém klidnìjším místì pøejdou pøes
øeku. Za tímto úèelem trpaslík Páin vybírá prsteny
èerných vodomìrek. Družiníci na své cestì potkávají
nìkolik dní nemytého a plísní zapáchajícího
Yargella. "Nazdár, nazdár. Du pøesnì za váma", køièí
na celé kolo Ardosuiský a v oèkách mu hrají falešné
plamínky. "Co chceš, žebráku?", tváøí se nepøístupnì
Rolld z Erinu, "Nic ti nedám". "Ale to je mùj
známej", veselí se Keron Arratský, "Je to dobrej
chlap". "Ten špinavec?", oklepává se odporem
Thandar Kall. "Jak se menuješ, chlape?". "Yargell",
pyšní se ten odranec. "Kurwill?", zvedá oboèí v
pobaveném úšklebku bijec Páin. Yargell se uráží a
zarytì mlèí. Mlèí i Keron a pøemýšlí o své pøísaze
Skrekhovi. Družiníci podle Páinova návrhu
pøecházejí øeku, samozøejmì za velké pomoci mága
Linfalase.

Llandaff se vyšplhal po úboèí a mezi
dvìma kopci se dostal až do lesa v úrovni vodopádu.
Tam se rozhoduje sledovat lesní pìšinu, míøící na
východ.po chvíli dochází k tunelu ve skále. Na zemi
leží zašlá mosazná tabulka, z níž se dá vyèíst nápis:

Lúrinarský vodopád
Pozemek pánì O. Kheleba, vstup se zakazuje

Llandaff Quonsettský se ihned vrací k
ostatním a vede je k tunelu. Yargellovì pøítomnosti
nevìnuje mnoho pozornosti. Další chudák, co si za
jakoukoli cenu potøebuje pøijít k nìjaké té zlatce.
Obyèejný živý štít.

Tunel je krátký, vytesaná díra do skalního
pøepažení, a vystupuje na úzkou øímsu pod
vodopádem, tedy mezi padající vodou a skálou.
Proto nebyla zdola vidìt. Øímsa vede asi ve výšce
ètrnácti sáhù nad zemí. Dost velká výška ke zlámání
vazu. Stezka je kluzká, skála se drolí. Jen díky tomu,
že vpøedu jdou ti z obratnìjších a ménì zavalitých,
kteøí zkoušejí terén a na nebezpeènì vyhlížející
místa vehementnì upozoròují, se nikomu nestane, že
by mu ujela noha. Tam, kde øímsa konèí, vede do
skály vytesaný otvor. Družina v obvyklém uskupení,
tedy vpøedu Páin a Rolld, hned za nimi Erlanth a
Llandaff, ve svìtle právì zažehnutého plaménku
lucerny vtrhávají po ètyøech sázích chodby do jakési
prostory, shodou okolností nyní sloužící za doupì
zvláštních suchozemských chobotnic, obèas v
nìkterých pramenech nazývaných chapadlovec. Osm
nestvùrek je tvrdším oøíškem, než se zdá, ale není

síly nad Nurnské, zejména na obzvláštì sehranou
ètveøici starých pardù. Ti zbylí, zejména pak Keron,
Draplák, Soliton, Salinger a Asasinn, se bojùm a
jakékoli práci zámìrnì vyhýbají, neustále si nìco
šuškají a mají vìèné pøipomínky. Na hlavu vùdce
naopak padá, že jejich nezájem pøiložit ruku k dílu
nikterak nepotírá, a to ani snižováním podílu z
koøisti. Tak se stává, že v družinì nekontrolovanì
bujejí zhoubné zárodky èehosi, co by jednou mohlo
pøerùst v cosi, co lze pøirovnat k morové epidemii.

Družina rychlou chùzí klopýtá vpøed, na
ocase si to šine Draplák, když tu náhle èísi ruce jej
chápou za hrdlo a táhnou pryè. Ètveøice s Páinem
vèele zatím doráží do prázdné kobky, na jejíž
protìjší zdi je železná páka. V tu chvíli pøibíhá
zdìšený Sivel Chrastník. "Zmizel ve zdi, zmizel ve
zdi!", køièí známý mistr štìtce. "Kdo, pro pána
krále!", lze spatøit protáhlé oblièeje ostatních nad
Sivelovým náhlým pomatením smyslù. "Bukvoj",
zmatenì gestikuluje pan Chrastník, "Prostì zmizel
ve zdi". Páinovi svítá. On totiž, aè se to možná
nezdá, není hloupý. Má rozsáhlé vìdomosti. Už
jako dìcko èítával staré svazky, namísto aby se jako
blbec honil s ostatními nìkde po pískovišti a plácal
bábovièky. Co se v mládí nauèíš, ke stáru jako když
najdeš. Páin dobøe ví, že není všecko zlato, co se
tøpytí, ví také, že není všecko zeï, co tak vypadá.
Proto vede ostatní zpìt na místo, o nìmž mluvil
Sivel, a k údivu ostatních vchází do zdi. Ostatní èiní
taktéž.

V místnosti, do které tak neèekanì
Nurnští hrdinové vstoupili, se v koutì krèí pìt
permoníkù a jeden z nich drží vykulenému
Bukvojovi na krku nùž. "Všichni pryè, nebo to
prase zabiju", tøese se strachy malý skalní permoník
a snaží se vypadat neohroženì. Draplák vypadá na
omdlení a ani nedutá. Páinovi èiší z oèí smrt.
"Pøicházíme v míru, pánové", uklidòuje rozvášnìné
strany vùdce Llandaff, jenž chce zabránit
zbyteènému krveprolití. Už tak toho má Nurnská
družina na svìdomí ažaž. "Pus�te pìknì našeho
pøítele a my zase pùjdem". "Kam?". "Hledáme
alchymistickou dílnu pana Kheleba", vykládá na
stùl karty Thandar Kall. "Tady nic takovýho neni,
to bysme museli vìdìt", odsekává permoník,
ohrožující stále hrdlo Bukvoje Drapláka. "A k èemu
je ta páka tam ve vedlejší sednici?", ozývá se Rolld.
"Nevíme. Je tak rezavá, že s ní nejde hnout. A co
taky s pákou, he?". Vùdce Llandaff uplácí
permoníky nìkolika zlatkami z družinového
majetku a strachy podìlaný Bukvoj Draplák je
propuštìn na svobodu. Druzi odcházejí prozkoumat
páku. Ani Páin s ní nepohne sám, ale za vydatné
pomoci Rollda a Sivela Chrastníka se otvírají v
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jedné zdi kamenné dveøe. "Uf, to byla fuška", otírá
si èelo pan Kall, který se na celou práci pouze díval,
a zaøazuje se do støedu bojového šiku.

Spoleèenstvo Nurnských prochází
dlouhou chodbou a míjí tøi výklenky. Potom po
starém schodišti sestupuje do podivné kruhové
místnosti. Z ní vedou tøi další kamenná schodištì
ústící do dvousáhových chodeb, zakonèených
pøepažením s malými otvory ve zdech.
Prozkoumáním otvorù je jakožto jediný družinový
zlodìj a specialista na pasti povìøen Kori Soliton.
Ten se k svìøenému úkolu staví ležérnì, ale pøesto
brzy vùdci pøedkládá výsledky svého pozorování. "V
každý ïouøe je páka. Podle mì se za všechny tøi
páky musí zatáhnout", hlásí podivný zlodìj Soliton,
"Tìžko øíct, co to udìlá, ale pasti tam podle mýho
názoru nejsou". Družina tuší trable. A právem.

Gwendarroòané se rozdìlují na tøi
skupiny. Za jednu z pák jde zatáhnout Bukvoj
Draplák. Jemu kryjí záda Thandar Kall a Páin
Nórienský. Ke druhému otvoru se hrne Rolld z Erinu
a za ním mág Llandaff Quonsettský se Sivelem
Chrastníkem. Na Asasinna pak pøipadá úkol
zatáhnout za tøetí páku. U nìj se tísní zbabìlec
Yargell z Ardosui, po�ouchlý elf Keron, barbar
Salinger, záda jim kryjí jednoruký mág Erlanth
Linfalas a zlodìj Kori Soliton. Na Llandaffovo
odpoèítání je pákami pohnuto.

Blaf! Místnost na zlomek okamžiku
ozáøil prudký záblesk svìtla, svìtla tak oslnivého, že
jsou užaslí družiníci na nìkolik drahocenných vteøin
doslova oslepeni. Jenom do jejich mozkù se vrývá
zvùk posouvaného kamene. "Ježkovy voèi", zaklel
nahlas Erlanth Linfalas, jehož chrpové oèi se
vzpamatovaly jako první a spatøily tu hrùzu.
Místnost se zdála byt najednou jakoby vìtší,
prostornìjší. Pøipomínala spíše motýla, a poøádnì
velikého. To se zøejmì vysunuly posuvné èásti stìn
a odkryly tak prostory tolik let lidským okem
nespatøené. A co víc. Druzi tu nejsou sami. V
útoèných smeèkách už se blíží tìla vlkù. "To nejsou
obyèejní vlci", je slyšet Llandaffovo upozoròování,
"Ty sou sakra magický". Vlci jsou šedavé barvy, i
rozbìsnìné tesáky mají šedé. Jako by ani nebyly ze
zuboviny. "A kùži maj jako z kamene!", køièí Páin,
jenž právì jedno vzduchem letící tìlo vší silou
pøetáhl mìèem a z místa støetu zbranì s pokožkou
odlétl proud žhavých jisker. V družinì nastává
panika jako už mnohokrát bìhem tohoto
strastiplného tažení. Erlanth Linfalas se mocnì
soustøedí a temnì zaøíkává:

Kdo se nerdí, v tváøi nach,
nezná vlastní krve pach,

to je vìru divný brach,
zajde bídnì, churšeláh

Z poslední zdravé mágovy dlanì vylétá
nìkolik malých bílých bíle záøících koulí a ty ve
støedu sálu vybuchují. Místnost je zaplavena ostrým
bílým jasem. "Bílá støela!", juchá Llandaff, který o
tìchto vìcech nìco ví, "Erl vypražil bílou støelu!".
A s tímto výkøikem doplòuje Erlanthùv ohòostroj
nìkolika paprsky jasnì zelené barvy. Krásná
podívaná. Ale ne v tuhle chvíli. Asi tøináct vlkù se
nehybnì válí na zemi. Teï pøicházejí na øadu
poctivé zbranì. Rolld as Páin, každý z jiné strany se
neohroženì vrhají vpøed. Vlci jsou však stále v
pøesile a svými tesáky trhají, na co pøijdou. Je jisté,
že nebýt Erlanthova èarování by byl boj asi brzy
hotov. Spolu s masovým hrobem. Thandar Kall je
napaden jedním vlkem a má s ním znaèné potíže. A
navíc nikdo není nablízku. To takový Draplák pøed
sebou zažehl jakýsi magický oheò, takže k nìmu
vlci nemohou. Je mu sice kapánek horko, ale je v
jistém bezpeèí. Daleko nejhorší je vývoj situace na
Erlanthovì stranì. Mág se kryje pod schody a je
pøipraven v nejhorším pøípadì èarovat hyperprostor
do nìjakého bezpeènìjšího místa. V chodbì se teï
tísní Salinger, Yargel, Soliton a Asasinn a bijí se o
bezpeèná místa tím, že se navzájem vytlaèují.
Korimu Solitonovi náhle povolují nervy a rovnýma
nohama skáèe doprostøed smeèky vlkù. Ubohý
zlodìj je v mžiku doslova roztrhán na kusy. Ani
Sivelu Chrastníkovi nepøeje štìstí. Dostává se do
støetu s nìkolika vlky a je zatlaèen ke zdi. Kamenné
tesáky jako ostré bøity vytrhávají z jeho tìla kusy
masa. Po chvíli marného boje umírá. Mezitím Páin
s Rolldem prorážejí hlavní smeèkou a nìkolik
zbylých vlkù se rozprchává na všechny strany.  Ti
se stávají snadnými cíly Llandaffových bleskù.
Brzy je po boji. Unavení druhové se shlukují
uprostøed a vyprávìjí si zážitky z tvrdého boje.
"Kori Soliton byl vùl, ale chudák Sivel si takovej
konec nezasloužil", hodnotí situaci vùdce. Thandar
Kall si se zájmem pozornì prohlíží nové prostory
sálu. "Ty, Llanïo, myslim, že sou tady teleporty",
pøináší po chvíli dùležitou zprávu. "Já nevim jak
vám, ale mì se v tuhle chvíli nikam nechce", dí
Rolld, "Spíš bych pøivítal odpoèinek". I vìtšina
ostatních sdílí jeho názor. Ne však Páin. To by ani
nebyl on, aby se okamžitì nehnal do každého
nebezpeèí. Nórienský trpaslík je prostì takový
neposeda. Proto se chápe meèe, nadhazuje si na
záda tornu a bezhlavì vchází do jednoho z
teleportù. Udìlá to janom takové plaf, a trpaslík je
pryè, doèista pryè. "Jestli tam nìco je, tak to Pája
vyrube", pøemýšlí nahlas vùdce, "Poèkáme v klidu
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a bezpeèí tady, až se vrátí". Jenže Páin se dlouho,
dlouho nevrací.

Páin se zhmotnil v malém výklenku ve
skále. Vidí padající vodu, ohlušuje jej rachot
vodopádu, ale krásy pøírody jej vùbec nezajímají.
Naopak. Páin na pøírodu zhluboka kašle. Má jiné
potíže. Stojí pøímo v doupìti chapadlovcù. Je jich
šest, a tak i pøes veškerou odvahu vyráží nurnskému
šermíøi na èele studený pot. Páin je ale protøelý
váleèník a dokáže pro své vítìzství využít
nejprotøelejších šermíøských taktik. Brzy jsou
chapadlovci nelítostnì pobiti a trpaslík znavenì padá
mezi klubko bezvládných chapadel, aby upadl do
spánku. Inu, každý si èas od èasu potøebuje
odpoèinout. Zvláštì když døe jako mezek za tìch pár
šupù, jako je podíl na koøisti.

"Ten Páin mi dìlá starosti", stìžuje si
Erlanth Linfalas. Thandar Kall se zdvihá a
odhodlává se k obìtavému èinu. Vchází do teleportu.
Ale neobjevuje se u Páina, jak pøedpokládal. Stojí v
prostorné místnosti s velikým schodištìm a ètyømi
truhlami. Ty jsou po zevrubném prohledání shledány
prázdnými. Tedy až na pìt svitkù. Ty Thandar
peèlivì uschovává na dnì své torny. A ještì jeden
pøedmìt pøidává. Novì objevený Tugrinùv kámen.
"Teï už máme ètyøi", libuje si alchymista, "Chybí
už jenom jeden". Poté se odvážný pan Kall vrací k
teleportu, který leží u protìjší stìny.

Erlanth Linfalas je sice mrzák, ale nic mu
nechybí z jeho velkého srdce. Jde s Thandarem.
Nenechá ho jít neznámo kam samotného. Nerad by
jej vidìl umírat. Jaké je však Erlanthovo zklamání,
když se namísto u pana Kalla zjevuje osamocen v
temné kobce. Na zemi køupe písek, je slyšet dunìní
vodopádu. Erlanth vylézá z malé jeskyòky na bøehu
øeky. Èerstvé stopy dávají vìdìt, že se tu dnes už
Nurnští pohybovali. Tady se Llandaff nedobrovolnì
potápìl. Erlanth se hyperprostoruje na druhý bøeh a
sápe se do vysokého kopce.

"Pomóc, pomóc", snaží se pøekøièet hukot
vody Páin z Nórienu, jehož hlava se objevila ve
výšce šesti sáhù nad pøístupovým traversem k vstupu
do podzemí, "Kde ste kdo? Pomozte mi voca�!".
Chudák Páin. Nemá lano, nemá možnost dostat se
dolù, nikdo jej neslyší. Zbývá mu jídlo a voda asi tak
na tøi dny. Možná vydrží i sedm, možná osm. Ale
potom umøe, umøe v køeèích. Opuštìn a sám. Sám.

Plaf! Na úzké øímse se objevil Thandar
Kall a zmatenì se rozhlíží kolem. Náhle spatøuje
trpaslíkovu ježatou hlavu. "Pomoz mi, Kalle, pomoz
mi", huláká trpaslík. "Jak ses tam dostal,
Nórienskej?", chláme se Kall. "Já nevim, já vážnì
nevim, ale hlavnì mi pomoz!". Thandar Kall bìží do
jeskynì ke zbylým druhùm. Potom je pøivádí na

øímsu a cestou vypráví své zážitky. Venku všichni
narážejí na Erlantha Linfalase, kterak se smìje
Páinovu neštìstí. Vyprostit Páina na svobodu však
není pro nurnské kouzelníky žádným tìžkým
oøíškem, a tak si odvážný šermíø brzy potøásá s
ostatními pravicemi. Druzi pomalu sestupují k øece,
nebo� nesou tìlo hranièáøe Sivela, který, aè nežil v
Liscannoru, byl tamními starousedlíky velmi
oblíben.

Nsa bøehu øeky je vykopán hrob a tìlo
nebožtíka s pietou uloženo k vìènému spánku. Na
prostý rov navaluje silák Páin obrovský balvan, na
nìjž Thandar Kall vysekává perlíkem nápis:

Sivel Chrastník
hrdinný to muž

24. 9. 1034

Hrdinové mlèky stojí okolo hrobu, když
tu pojednou Yargell z Ardosui ruší obøadné ticho a
rudou hlinkou èmárá na hrob text následujícího
znìní, pøièemž se hlasitì chláme:

Sivel Chrastník
øádný chlapík

"Ty Ardosuiskej šmejde!", bouøí
spravedlivým hnìvem Rolld a vráží špinavému
nactiutrhaèi pìstí do zubù. "Au, au, au", simuluje
neúmìrné zranìní prohnaný elf a snaží se vyhrotit
situaci. Thandar Kall nabírá vodu do dlaní a omývá
zneuctìný náhrobek milovaného družiníka. Družina
se dìlí na dva tábory a nastává krutá rozepøe. To
hraje do noty úchylnému Bukvoji Draplákovi a
vražedný plán v jeho mysli zaèíná nabývat
obludných rozmìrù. Yargell uraženì nohou èmárá
v písku to své 'Sivel Chrastník, øádný chlapík' a
pøitom sprostì uráží, koho mùže. Rozhádaní
družiníci se vracejí k lodi a nechávají se nést
proudem smìrem k moøi. Tam napínají plachty
staré dobré kocábky a onedlouho pøistávají v
Mondragonu.

Hrdinové se rozbíhají do ulic doplnit své
vybavení a výstroj pøed nadcházející poslední èástí
výpravy. Chodec Rolld jde na zdvoøilou návštìvu k
paní Gloxinii a zároveò se chce ujistit, zda jeho
pytel zlatých je poøád tam, kde má být.

Thandar Kall bloudí ulicemi a pøemýšlí,
jestli nemá pøemluvit své pøátele k delší pøestávce
v tažení. Tajemný Zurghund jim pøeci jenom
neuteèe. Snad. Thandar by si totiž chtìl zaplatit
další kurs u cechu svého oboru. Nastal èas. Jen aby
s tím osstatní souhlasili. Proto hned obchází nìkolik
alchymistických mistrù, aby posoudil kvalitu a cenu
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takového kursu.
K dramatickému rokování však dochází

v jednom zastrèeném zákoutí tohoto mìsta. Tam se
na starých bednách od psího loje schází tajné
zasedání služebníkù Skrekha. Je zde mozek celého
spolku, pomatený Bukvoj Draplák, nechybí
samozøejmì Keron Arratský a spratek Yargell z
Ardosui. Kupodivu se dostavuje i barbar Salinger a
hobit Asasinn. Zde Draplák pøednáší svùj plán
pomsty, která má jednoupostihnout všechny
zpropadence. S tìmito slovy podává svoji truhlu
Salingerovi. Densir od Drapláka dostává darem
sluneèní prsten, další èást plánu. Všichni vìdí, co
mají dìlat, všichni se pøipravují na nadcházející
události. "Skrekh je v nás!", vøeští fanatik Draplák.
"Až na vìky vìkùv!", odpovídá sbor hlasù.
"Chvalme jeho sílu!", pokraèuje tlusté prase. "Nième
zástup pobloudìných!". Poté, co se Draplákovi
podaøilo zfanatizovat dav, považuje svou úlohu za
dovršenou. Balí si tornu a s výrazem zadostiuèinìní
pokradmu jako zlodìj opouští mìsto. Pùjde dál
svìtem a bude šíøit víru. Bude žít životem svìtce a
stane se nesmrtelným.

Nurnští se scházejí v hostinci Na provaze.
Zmetek Ardosuiec se tváøí jako cukrkandl a s
každým se poplácává po zádech. Pocukrovaná zmije.
I Keron se snaží vypadat jako dobrák. Všichni pijí,
bujaøe se veselí. Barbar Salinger v nestøeženém
okamžiku podstrkuje pod Yargellovu sesli
Draplákovu truhlu obalenou v kusu látky. Pøesnì
podle plánu. Dùvìøiví družiníci nemají ani ponìtí, co
se na nì chystá. Yargell všem objednává rundu.
Thandar Kall nadnáší, že by se chtìl v tomto mìstì
zapsat do alchymistického kursu. Hobit Asasinn se
vytrácí na záchod. Kouzelník Keron se pøipravuje
vyvolat kouzlo. Salinger døepí na své židli a trápí jej
výèitky svìdomí. Teï všichni zemøou. Asi si to
zaslouží. Za to vìèné urážení a nedoceòování jeho
schopností. Ale ze Skrekha má strach. I ze všech
tìch jeho pøívržencù. Barbar Salinger se v této chvíli
rozhoduje zemøít s ostatními. Prostì spáchá
sebevraždu. Yargell pod záminkou, že jde objednat
další rundu, odchází k výèepnímu pultu a dává signál
Keronovi. Ten se v mžiku hyperprostoruje z dosahu
a tu se na Yargellovì prostøedníku sotva znatelnì
blýskne prsten. Sluneèní prsten. V tu chvíli z nìj
vylétá svazek modrých bleskù namíøených proti
Draplákovì truhle.

Mìstem se rozlehla strašlivá detonace a
èást hostince Na provaze se zbortila. Oblak prachu
vzlétl k obloze a v mnoha okolních domech tlaková
vlna roztøíštila okna. Kolem místa katastrofy se
zaèíná srocovat dav zvìdavcù, z hromady suti je
slyšet náøek zmrzaèených lidí. Davem se prodírá

Keron a pátrá po svých kumpánech. Nachází
Asasinna, ale po Yargellovi a Salingerovi ani stopy.
Na místo neštìstí dorážejí vojáci a celou oblast
uzavírají. Zaèínají záchranné práce. Po nìjakém
èase je vyproštìn zle pošramocený Yargell, který se
hlásí jako oèitý svìdek sebevražedného útoku
skupinky úchylných cizincù. Podle nìj však nejspíš
nalezli v rozvalinách smrt. "Kde je Salinger?", ptá
se Asasinn, jenž mìl barbara pøeci jenom rád. "Byl
pomalej, tak chcíp. Neni ho škoda", ukazuje doteï
skrytou stránku svého pokøiveného charakteru ten
špinavec z Ardosui. "A co udìláme teï?", dotazuje
se Asasinn. "Pøihlásíme se k záchrannejm pracem a
ukradneme, co mùžem", vykládá svùj krkavèí plán
Skrekhùv zaprodanec Yargell. "Tak to se mùžem
docela pìknì napakovat. Ty hajzlové byli pìknì
bohatý", mne si pracky Keron, "A mìli spoustu
móc zajímavejch vìcièek". Trojice zrádcù však
místním vojskem není vùbec na místo neštìstí
propuštìna. Yargell se však nevzdává. Najímá si
vùz a jde pøemlouvat vojáky, jestli si mùže vodvézt
mrtvoly svých ubohých pøátel, kteøí pøi neštìstí
pravdìpodobnì pøišli o život. Je mu sdìleno, že až
práce skonèí, bude si moci odvézt, koho chce.

V pozdním odpoledni jsou ostatky
vydány. Tìla Nurnských jsou ve zuboženém stavu.
Vìtšina osobních vìcí jim chybí, ale to ty tøi vrahy
vùbec nezajímá. Kochají se pohledem na potrhané
ostatky svých nìkdejších nepøátel. "Kdepak, mrtví
nekoušou", chechtá se Ardosuiec a kope nebožtíka
Rollda do hlavy. Zálibnì si prohlíží pahýl jeho ruky
a jde se shánìt po zmizelé konèetinì. Tu brzy
pøináží a metá s ní na vùz. Asasinn se tváøí
pochybovaènì, možná se mu nezdá, zda
znesvìcovat lidské ostatky je správné, ale Keron a
Yargell øádí jako zvíøata. "Tak z Thandara toho
vopravdu moc nezbylo", vøeští Keron, "Jenom ta
hlava mu na krku drží jako pøibitá". "A ty dva
pitomý kouzelníci sou taky uplnì na kaši", huláká
Yargell, zatímco nabírá tìla vidlemi a háže je na
vùz, "Nó a to ani nemluvim vo tom blbci
Salingerovi, toho by ani vlastní máma nepoznala".
"Ale podívej se na toho krávu Nórienskýho. Ten
snad vydrží všechno, teda až na malej detail. Chybí
mu život, he hé", tlemí se Keron, který v životì
nikdy nic nedokázal a teï si koneènì vyléèil jeden
ze svých èetných mindrákù, "Kdepak, ten Bukvoj to
mìl všecko do podrobností spoèítaný". "Ten všivej
trpaslík totiž chodil poøád v plechu, doèista jako
òákej plechatec, proto vypadá ještì poøád jako
èlovìk". "Byl to chlap jako hora, a teï je z nìj
brambora, cha chá", svíjí se primitiv Keron a s
pomocí druhého kouzelníka hází Páinovo tìlo na
hromadu jeho mrtvých pøátel. "A teï hijó na
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høbitov. Tam uvidíte, co sem vymyslel", køièí
mrchožrout Yargell Ardosuiský.

Yargellovo pøekvapení je to, že u
místního hrobníka za nemalý peníz objednává
vcelku dùstojný, rychlý pohøeb Salingera a Thandara
Kalla. Poté nechává složit zbytek tìl na hromadu v
místní márnici s tím, že uplácí hrobníka, aby tyto
ostatky za nìkolik dní pohøbil do masového hrobu
bez náhrobku. Dále do budoucna skládá pohøebné za
vyskytnuvší se mrtvoly ètyø chudákù, kteøí budou
bez pøíbuzných a tudíž za nì nebude mít kdo zaplatit
dùstojný pohøeb. Yargell však požeduje, aby na
jejich náhrobcích byla uvedena jména: Páin z
Nórienu, Erlanth Linfalas, Llandaff z Quonsettu a
Rolld z Erinu. Hrobník ochotnì souhlasí, jak by také
ne, když pán platí, a zavírá márnici. Yargell si však
bere jako upomínku Rolldovu zkrvavenou paži. "A
teï vás všechny zvu na vyjížïku lodí po moøi",
holedbá se svým dalším nápadem. Daleko na moøi
trojice nechutných vrahù háže Rolldovu ruku do
moøe a všichni hlasitì juchají, pøièemž se patøiènì
ožírají jako prasata. Potom prodávají loï, dìlí si
peníze a nastává otázka, co dále.

"Já bych jel do Ardosui, mám tam
babièku", pøemýšlí Yargell. "Co u tvý babièky?",
diví se Keron, "Já bych se vrátil do Nurnu, kde žiju".
"Já se vod vás asi vodpojim", praví už trochu
znechucený hobit Asasinn. "Víte co? Tak se na
babièku vykašlem", spøádá nové plány Ardosuiec,
"Dojedem do Liscannoru, tam co žili ty bastardi,
sednem si v hospodì, dáme nohy na stùl a tøeba nás
napadne ještì nìjaká dobrá švanda". "Jó, to se mi
líbí", dí alchymista Asasinn, "A Keron nás tam
dovede". Povedená trojice vyráží k Liscannoru.

Tím však pøíbìh nekonèí. V
mondragonské márnici leží hromada mrtvol a
pøibývají další a další. Tu však pojednou jedna
bezvládnì trèící paže pohla prsty. Nejsou všichni
mrtvi. To trpaslík Páin pøežil svùj osud. V kterési
dražbì koupil jeden pøedmìt. Prsten. Kouzelný
prsten. Ten prsten mu vrátil život. Jen proto, že se
Skrekhovi zabijáci štítili hrabat v haldì vyhøezlých
støev a moskomíšního moku. Páin si se dá a snaží si
srovnat myšlenky v bolavé hlavì. Vylézá z márnice
a na okraji mìsta usíná v køoví. Spí dlouho, dlouho.
Nabírá ztracených sil. Po nìjakém èase se jde omýt
a vykoupat do moøe. Strašlivì páchne. Potom dlouho
bloudí mìstem a zjiš�uje, co se stalo. A vzpomíná,
vrací se mu pamì�. Vše mu dochází. V jedné z ohrad
krade konì a vyráží k Liscannoru. Štve ubohé zvíøe
až do úplného vypìtí sil.

Yargell, Asasinn a Keron se svornì
ožírají v liscannorském hostinci U hrocha a hýøí
èerným humorem. Hostinský Jeremiáš obskakuje

marnotratné hosty, ale má obavy, aby mu
neroztøískali lokál. Chovají se pánovitì a
nevybíravì. Náhle se rozrážejí dveøe a v nich stojí
zsinalý Páin s døevorubeckou sekerou v rukou.
Asasinn bledne, Yargell se schovává pod stùl a
Keron se snaží zmizel. Buch! Keronùv leb se
roztøíštil na nìkolik kusù a vodnatý mozek ohodil
bíle vymalovanou stìnu. "Né, ušetøi mì, prosím",
skuèí ta krysa Ardosuiec, žadoníc o svùj nicotný
život, "Já za nic nemùžu, to voni mì navedli".
"Chcípneš, èerve!", høímá nórienský šermíø a vší
silou rube toho nestoudného spratka do bøicha. Z
hluboké rány prýští krev a høeznou smrduté výkaly.
"A tys v tom jel s nima?", otáèí se na nejvyšší míru
rozhnìvaný trpaslík. "Ne, ne, ne", spíná ruce
Asasinn a kleká si na kolena. "Špatná odpovìï!".
Asasinn je vzápìtí rozmatlán po zdech. Jeremiáš
lomí rukama. Jeho krásný lokál se v mžiku zmìnil
v jezero krve. Páin beze slova odchází a jde shánìt
trakaø. Poté odváží mrtvoly tøí vrahù kamsi do
liscannorského lesa. Na hospodì se klimbá cedulka
Zavøeno. Ve vsi vládne smutek. Nejtíživìjší
smutek, jaký kdy obec zažila.

Následující události na sebe nenechaly
dlouho èekat. Ubohá vdova Rion opustila Sarimovo
stavení, vzala dcerku a pár svých vìcí a odjela
velkým vozem pryè. Už ji víckrát nikdo nevidìl.
Mezi lidem se povídá, že se vrátila domù na Asker.

Grim se nìkde ztratil. Tìžko øíci. Byl v
té dobì už dospìlým mužem. Možná se stal
dobrodruhem, možná se nìkde daleko usadil a
oženil. Ale v Gwendarronu po nìm nezùstala jediná
stopa, jen tìch pár ulámaných vìtví na Drsoulovì
hrušni.

Z Dorgisova rozestavìného srubu zbyly
jen kamenné základy, které však rychle zarostly
travou. Dorgisova pøítelkynì Kirian, prodejná
dìvka od èervené sedmy, totiž hned po Ardasanovì
odjezdu sbalila peníze, prodala všechno, co se dalo
prodat, i stavební materiál, a s lehce nabytým
jmìním se vrátila do zamìstnání.

Bukvoj Draplák zmizel v propadlišti
dìjin. Buï mu Skrekh naklonìn, a� se nikdy
neobjeví. Stihla by ho nejstrašnìjší ze smrtí!

Vzácné knihy ukradené z Nurnské
knihovny se už nikdy nenajdou. Netøeba je hledat.
Skonèily v rozvalinách mondragonského hostince.

P o  k r u š n ý c h  u d á l o s t e c h
mondragonských vyplynuly dva nejdùležitìjší
úkoly pro poslední dva pøeživší dobrodruhy, Páina
a Lynhaarda, udržet jméno Nurnské družiny a dále
rozvíjet její slávu. Dále pak uchovat existenci
vesnice. Proto se rozhodli hrát v kostky o nového
nástupce do starostovského úøadu. Novým starostou
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se stal kroll Lynhaard. Z obecních penìz byl novì
vymalován hostinec U hrocha a kousek za
Liscannorem odhalen pomník památce
mondragonského atentátu. V Nurnu byly vylepeny
pergameny k náboru nových družiníkù. Nurnská
družina musí mít pokraèovatele!

Co dodat na závìr?
V hostinci Na provaze našlo smrt

tøiapadesát lidí. Tìžko lze popsat utrpení jejich
pøíbuzných, vdov a sirotkù. Odporným a hnusným
èinem byl mondragonský atentát. A to vše jen pro
fanatickou víru ve zvrácené ideály, pokøivené
morální hodnoty nìkolika zaprodancù. Zurghundovo
tajemství spí dál pohøbeno v hloubi Žíznivých pískù.
Hlava Eliel èní k nebi a bude ènìt dál. Dokud se
nenajde nìkdo, kdo dokáže víc, než dokázala tato
výprava. Nikdo nezvrátí vùli osudu. Nurnskou
družinu však nic nezardousí. Žije dál v tìch, kdož
pøežili, a ve vzpomínkách na ty, kdož položili své
životy za správnou vìc. Píše se rok 1034...

* Zabiti ohnivým drakem *

Getd z Ruindoru

Zima byla již na ústupu. Sníh pozvolna
tál a na cestách zaèalo pøevládat bláto. Liscannorem
se procházel Krochta Moskyt se svou manželkou a
dával okázale najevo své bohatství. Jeho žena byla
obleèena v norkovém kožichu, aby jí nebylo zima.
Její hlavu pokrývala èepice z ledních lišek a uši
zdobyly masivní zlaté náušnice s perlami. V náruèí
držela dvoumìsíèního Moskyta zabaleného v
medvìdích kožích. Máminy suknì se držel i druhý
Krochtùv syn Allen táhnoucí za sebou zlatou
kaèenku.

Krochta nahlédl i do hospody U hrocha,
kde Lynhaard právì líèil nìkolika zájemcùm, jak
krásný bude jeho nový dùm. Kroll se totiž, jen co
zboural stavení po Torpu Katzbalgerovi a na jeho
místì postavil dùm nový a vìtší, rozhodl, že si
postaví ještì jeden, a ten bude nejvìtší v celém
Liscannoru. Padl také návrh, že vzhledem k velké
finanèní hotovosti, kterou si druzi pøivezli z
posledního tažení, by se vesnice mohla obehnat
hradbami. Zamezilo by se tak opakování situace, jež
nastala pøi noèním napadení Liscannoru
Muhamarovými vojáky i podobné události pøi
pøíjezdu armidenských mnichù pøed necelými
dvaceti lety. Pøesto byl návrh zamítnut, nebo� ke
stavbì by bylo potøeba získat povolení krále, a
momentální starosta Krochta Moskyt se v této vìci

odmítl angažovat.
Lynhaard dále vyprávìl o své druhé

dceøi, kterak roste jako z vody. Jeho dcera se
narodila jen o nìkolik dní pozdìji, než Krochtùv
syn. Obì dìti byly totiž poèaty ve stejný den, kdy si
dobrodruzi bìhem tažení zaskoèili na jednu noc
pøespat domù.

"Je jaro", ozvalo se ráno prvního deštna
Liscannorem. Slunce na dùkaz, že to s jarem myslí
vážnì. záøivì svítilo a vítr pøinášel pøíjemnou vùni
probouzející se pøírody. Liscannorští, kteøí vítali i
menší záminku k oslavì, se hned po ránu sešli v
hospodì U hrocha. Tam druzi diskutovali o tom, co
je letos asi èeká. Rozhovor pøerušili tøi neznámí
muži. V èele stál elf v zimním plášti s holí v ruce.
Po jeho boku byl èlovìk, rovnìž z holí a statný
barbar v brnìní.

"Dobrý den", pozdravil slušnì elf,
"Hledám nìjaké schopné dobrodruhy, a poradili mi,
že ve zdejší vsi bych je našel". "Samozøejmì. Já
jsem Krochta Moskyt, starosta obce. Jakékoliv
pøání mi mùžete tlumoèit". "Swirriad", pøedstavil se
elf a pøisedl. "Mám jednoho nepøítele", zaèal
vyprávìt, "A potøeboval bych se ho zbavit. Problém
je, že má jednu vìc, kterou by nade mnou získal
moc, kdybych se pøiblížil. Tu vìc bych potøeboval
získat". "Co je to za vìc?", otázal se Krochta. "A
kolik za nìj dostaneme?", pøidal se Orglaff. "Je to
prsten. Masivní zlatý prsten pokrytý temnými
runami. Dostanete za nìj ètyøicet tisíc zlatých. V
pøípadì, že mi ho pøinesete i s hlavou jeho
souèasného majitele, dostanete padesát". "Za hlavu
jenom deset", podivil se Orglaff, zbìhlý v poètech
z doby, kdy pracoval u svého otce, nurnského
lichváøe. "Bez prstenu proti mnì nemá žádnou
šanci", ušklíbl se elf, "A když ho zabijete, urèitì si
odnesete jeho majetek".

"Já myslim, že to vemem", rozhlédl se
Krochta po ostatních. "Lynhaard souhlasit", ozval
se kroll a dále pøitakal Orglaff s Griffinem.
"Výbornì", usmál se elf, "Mùj protivník má sídlo
ve skalách, na jižní stranì Rugornských hor. Odtud
je to asi den cesty. Já se sem pøijdu každý den
podívat, jestli už jste zpátky". Pak elf popsal
druhùm cestu k jeskyním, kde se nachází vstup do
podzemí, a rozlouèil se.

"Ták, teï jsme ètyøi", prohlásil Krochta,
"To není mnoho. Neví nìkdo, co je s Énmilem?"
"Propad kartám", oznámil Griffin, "Ale mám
dojem, že mu to moc nejde. Už v tom nechal
hezkejch pár zlatejch". "No jo. A dluh za dùm ještì
nezaplatil. Jestli bych ho nemìl nechat vystìhovat",
pøemýšlel Krochta, starosta obce. "A ten váleèník,
Gerhard, v tom jede s nim", nadhodil Orglaff. "To

- 47 -

je zvláštní", podivi se Krochta, "Soudil bych, že je
úplnì jinej než Énmil". "Tøeba toho maj spoleènýho
víc", zachechtal se Orglaff, dalo by se øíct pod
vousy, kdyby nejaké mìl. "Tak kdo by ještì moh
jet?", pøemýšlel Griffin, "Aedd odjel na zimu nìkam
na jih, kde je teplo. Co takhle Alwynn?". "Velký
Alwynn nepojede", ozval se mladý nenápadný
mužíèek v plášti, sedící v rohu, "Má jinou práci. Ale
øekl mi, abych ho na výpravých zastupoval". "A ty
jsi kdo?", podezíravì se na nìj podíval Krochta. "Já
jsem Cecil ??? a jsem èlenem cechu", odpovìdìl
mladík s náznakem pýchy v hlase. "Aha. Takže
poèet èlenù cechu se nám zdvojnásobil", zaèal se
smát Krochta a ostatní s ním, kromì Lynhaarda,
který si cosi poèítal na prstech. "No tak, nesmìjte
se", vypravil ze se be Griffin se slzami v oèích
nemohouc popadnout dech, "Vždy� je to druhý
nejvýznamìjší èlen cechu". Bouøe veselí se
opakovala a jen Cecil se tváøil krajnì zádumèivì.

Druhý den ráno se pìtice odvážlivcù
vypravila na pochod do Rugornských skal, pod
vedením èarodìje Krochty Moskyta. Jako šestý èlen
výpravy šel Krochtùv ïáblík Šplouch, jemuž jeho
pán nechal ušít krátké kalhotky s jednou kšandou a
vysoké kožené botky. Družiníkùm se pomìrnì
snadno podaøilo najít soustavu pøírodních jeskyní,
jako stvoøených pro výpravu Nurnské speeologické
organizace, jejímž èlenùm prostí obyvatelé
pøezdívají špekáèi. Po prozkoumání jeskyní objevili
dobrodruzi trhlinu vedoucí hluboko do skály a tudy
smìøovala jejich cesta. Trhlina se klikatila nìkolik
desítek sáhù, až se pøed druhy objevila menší
jeskynì a v jedné z jejích stìn byly dveøe. Dveøe
byly znaènì prohnilé a jejich kování už celé
zrezivìlo, což dávalo tušit, že je hezky dlouho nikdo
nepoužíval. Tak je použil Lynhaard a pod jeho silou
nemìl rezí rozežraný zámek žádnou šanci.

Družina pokraèovala dál až došla na
køižovatku, kde se utkala se dvìma kostlivci, kteøí
ale nemìli nejmenší nadìji na úspìch. "Nemrtví. Ten
otrapa nebude daleko", zapøedvídal si Krochta a
zavelel k dalšímu postupu. Družina narazila na sídlo
pavoukù a doupì baziliškù, ale všichni byli zakrátko
pobiti. Podzemím se však rozlehl strašlivý jekot. To
slizká houba na stìnì zaèala vydávat hlasité vøeštìní,
dokud jí Orglaff nerozdrtil øemdihem. Druzi si z
toho nic nedìlali a pokraèovali v cestì, dokud jim ji
nezkøížili dva huòáèi zjevnì pøivolané vøískotem.
Proti nim se postavil trpaslík Orglaff a rozmáchával
se svým øemdihem. Paøáty huòáèù se však zaryly do
jeho tìla a zanechaly tam nepìkné škrábance, a ve
chvíli, kdy byl zasažen blesky, které tyto magické
šelmy dovedou vyvolat, stáhl se zpìt a na jeho místo
se postavil Lynhaard. Trpaslík se pøesunul na konec

družiny, aby byl od nebezpeèí co nejdál, a to právì
ve chvíli, kdy družinu zezadu napadli bazilišci.
Orglaff se skrèil a kryl se štítem, svùj øemdih
používaje jen k obranì. Naštìstí Krochta nìkolika
blesky a Griffin pøesnì míøenými šípy skolili
dotírající šelmy a tìžce zranìný Orglaff si zhluboka
oddechl. Mezitím se dostal do boje Krochtùv dáblík
Šplouch, nebo� Lynhaard, po té co porazil huòáèe,
byl napaden nìkolika ghúly a byv zranìn jejich
otrávenými paøáty, padl ochromen na zem. Šplouch
byl sice také tìžce zranìn, ale Krochta mìl èas
vyvolat kouzlo a z posledních sil zlikvidoval
dotírajícího ghúla blesky.

"Já sem hotovej", prohlásil Krochta drže
si hlavu vyèerpanou kouzly v dlaních. "Nemáte
nìkdo nìjakej lektvar?", zašeptal zastøeným hlasem
Orglaff, a provizorními obvazy se snažil zastavit
krvácení z èetných ran. Odpovìdi se mu však
nedostalo, nebo� v družinì je poslední dobou èím
dál tím patrnìjší nedostatek jakýchkoliv léèivých
prostøedkù. "Uch, uch", probudil se zakrátko také
Lynhaard a družiníci se rozhodli opustit podzemí za
úèelem nabrání nových sil.

"Co to je?", pozoroval Orglaff velký
kámen, který stál uprostøed chodby vedoucí k
východu a celou jí zablokoval, "To tady pøedtim
nebylo". "Zdá se, že tu budem muset zùstat",
konstatoval Griffin. "Krochta nás nemoct ven
dostat?", obrátil se na èarodìje Lynhaard. "Až
ráno", pokrèil rameny Krochta. "Šplouchu, mrkni
se co je za tim šutrem", pøikázal pak svému
ïáblíkovi, naèež ten zmizel. "Je to dobrý, východ
za tim je volnej", konstatoval Krochta, když mu
ïáblík telepaticky ohlásil výsledek pátrání. "Ale
stejnì se ven nedostaneme, že?", usmál se na nìj
Griffin. "Ne", zabruèel Krochta, "A dost øeèí, jde se
spát".

Ráno se družina vydala prozkoumávat
zbytek podzemí. K žádný vážným bojùm nedošlo,
dokud dobrodruzi nevstoupili do místnosti, v níž
žili tøi mumie. Pohled na jejich odporná
rozpadávající se tìla vìtšinu nurnských ochromil
tak, že zùstali vyjevenì zírat. Pouze Krochta
Moskyt pohled vydržel a pustil se s nemrtvými do
køížku. Brzo však vypotøeboval všechnu svou magii
a byl nucen vrhnout se do boje s meèem. Nakonec
zvítìzil, ale ztatil v boji svého ïáblíka Šploucha,
který nìkolik cených chvil sloužil jako živý štít,
aby se èarodìj mohl soustøedit.

Po tomto boji se družiníci opìt odebrali
k odpoèinku, jelikož mumie v zápalu boje
poškrábaly svými paøáty nejen Krochtu, ale i
ostatní. Podaøilo se jim také najít masivní dveøe, za
kteými tušili sídlo hledané obìti, a rovnìž proto si
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chtìli øádnì odpoèinout a ošetøit rány.
Po nìkolika hodinách se odpoèatá družina

vydala nazpìt. Druzi prolétli dveømi a utkali se se
tøemi ohnivými psy, s nimiž si rychle poradili.
Nìkolik popálenin jim však na náladì nepøidalo.
Pøesto pokraèovali v cestì, která nyní vedla dlouhým
klikatícím se tunelem, jenž ústil do veliké jeskynì,
kterou lucerna ani zdaleka neosvìcovala. Družiníci
postupovali opatrnì dál, když tu se pøed nimi objevil
- ohnivý drak.

"A sakra, drak", vydechl Krochta a zaèal
si mumlat zaklínadlo. "Mizíme, rychle", ozvalo se
nìkolik hlasù kolem nìj a on zjistil, že stojí
strašnému nepøíteli sám. Ostatní už byli na cestì
zpátky, a proto èarodìj neváhal a pustil se za nimi.
Ucítil však v zádech zvyšující se žár a poslední co
vidìl byly plameny vyšlehnuvší všude kolem. I
ostatní zasáhla obrovská plamenná zeï, která mìla
poèátek v drakovì tlamì. Nejprve dostihla Cecila,
nebo� se opozdil, jak mu kouzelnický pláš� vadil v
bìhu, a mladík vzplanul jako živá pochodeò.
Lynhaard a Orglaff pokraèovali v bìhu, pøestože jim
oheò sežehl kùži i vlasy a snažili se dostat do
bezpeèí úzkých chodeb. Griffin se snažil bìžet za
nimi, ale nejednou zjistil, že ho nohy už nenesou.
Cítil v celém tìle palèivou bolest, ale pøesto se
pokusil plížit se pryè. Nešlo to. Snažil se napnout
poslední zbytky sil, ale pojednou zjistil, že už se
nedokáže ani nadechnout. A najednou byla všude
tma.

Lynhaard úspìšnì dosáhl chodby, když tu
jeho uši zaslechli nìco, co tam v žádném pøípadì být
nemìlo. Chodba byla pøehrazena zdí. Lynhaard chtìl
zeï prorazit, ale nešlo to. Alespoò se o ní opøel a z
hluboka oddychoval. Vyèerpaný Orglaff se zastavil
vedle nìj. Když se otoèili, spatøili, jak je z ústí
chodby sleduje drak. Zdálo se, že se smìje. Trpaslík
Orglaff nesnesl tíhu okamžiku a vyrazil kupøedu,
toèe nad hlavou øemdihem. Po jeho ránì se z
drakova boku odlouplo nìkolik šupin, ale vzápìtí
trpaslík inkasoval zásah paøátem a zmizel ve tmì
letíc v nepøirozenì zkroucené poloze.

Lynhaard se skrèil v rohu a pozoroval
draka. A drak pozoroval jeho. Pak se nadechl a z
jeho tlamy vyšlehl plamen, který zaplnil celou
chodbu a sežehl všechno, co se v ní nacházelo. I
krolla.

Dobrodruzi se probrali v malé zatuchlé
cele nezranìni, neokradeni. Chvíli se po sobì
zmatenì rozhlíželi a pak upøeli pohled na jediný
východ z místnosti, zavøený møíží, za níž stál muž.
Byl obleèen celý v èerném a rovnìž jeho vlasy
sestøižené nakrátko byly èerné jako havraní peøí.
Muž mìl ruce zkøížené na prsou a obèas bylo vidìt

zalesknutí se nìjakého toho prstenu. Na jeho tváøi
si pohrával lehký vítìzný úsmìv. "To je von",
zašeptal kdosi v cele, ale jinak tam bylo ticho jako
v chrámu.

"Tak vy jste mì pøišli zabít", promluvil
muž klidným hlasem. "Néé...", zaèal Krochta, ale
mužùv pohled ho umlèel. "Moc jste se
nevyznamenali. Ale rozhodl jsem se vás nechat
naživu, pokud mi tedy prokážete malou službièku.
Zabijete Swirriada. Urèitì s ním máte dohodnutou
schùzku, až to vyøídíte tady, tak to nebude problém.
Každý z vás má na ruce prsten". V tu chvíli zraky
všech sjeli k vlastním dlaním. "Ty prsteny vás
zabijí", pokraèoval muž, "Pokud se mì budete
snažit podvést, nebo jestli se mi bude zdát, že
nepracujete dost rychle", muž se odmlèel, aby
nechal své slova dopadnout plnou silou. "Tak
zatím", rozlouèil se a odkráèel z dohledu. Po chvíli
se zaèaly stìny vìzení jakoby rozpouštìt až zmizely
úplnì a dobrodruzi se ocitli na pusté pasece
uprostøed lesa.

"Tak, co teï?", zeptal se Krochta po
nìkolikaminutovém mlèení, kdy se všichni snažili
stáhnout si prsten z ruky, "Ten krám tam drží jako
pøibitej". "Zabít elf", pokrèil rameny Lynhaard.
"Ale jak na to?", zeptal se Orglaff pochybovaènì.
"Já si vemu kouzelníka", zaèal Krochta navrhovat
varianty boje, "Lynhaard váleèníka". "Jó, a von
Lynhaard zabít", zatváøil se kroll odmítavì. "Seš
òákej váleèník, krolle, ne?", podíval se na nìj
Krochta pøísnì. "Ale bát se více silných". "Je to
vobyèejnej barbar. A já ti hned pomùžu. A Orglaff
taky, že?", zadíval se Krochta na trpaslíka. "Já bych
radši sejmul toho èlovìka. Kdo ví co umí",
prohlásil Orglaff ponìkud nejistì. "Dobøe, jistota je
jistota", souhlasil Krochta a Orglaff si oddechl. "A
já bych se mohl schovat nìkde ve stínu a v pravý
èas se do toho vložit", ozval se Griffin. "Nemìl bys
radši støílet?", zeptal se podezíravì Krochta. "Ty
chceš bojovat venku?", podíval se na nìj Griffin
pøekvapenì, "Eštì nás nìkdo uvidí a udá. To chce
zatáhnout je do místnosti a potichu vyøídit". "To je
fakt", zamyslel se Krochta, "Takže sme
domluveni", podíval se po ostatních. "A co budeš
dìlat ty Èíèo?", obrátil se Griffin na Cecila, ale
smìšné pøezdívce mladého kouzelníka se tentokrát
nikdo nezasmál. "To teprv uvidíte", zabruèel
tázaný. "Poèítat s ním asi moc nemùžeme, ale tøeba
se osvìdèí", uzavøel Krochta.

"A co takhle se dohodnout", nadhodil
Griffin nenásilné øešení, "Tøeba nás toho dokáže
zbavit". "Ale co když ne?", upozornil Krochta, "Pak
se do nás mùže rovnou pustit". "Ja", ozval se
Lynhaard, "Pøijít o..., jak se to, moment
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pøekvapivý". "Ale mùže se to obejít bez boje",
argumentoval Griffin. "Nìco na tom je", zamyslel se
Krochta, "Mùžeme se ho zeptat, a když øekne ne, tak
ho hned prásknout". "Okher" (trpaslický souhlas
-pozn. pøekl.), "To by šlo", kývnul Orglaff, "Když
nás nezabijou voni, tak ten prsten, takže když nám
vod nìj pomùžou normálnì, tak to bude nejlepší
øešení. A je tu nadìje, že ještì získáme naše peníze".
S tím všichni souhlasili, nebo� vidina zisku penìz u
Nurnských hrdloøezù byla vždycky vìtší, než strach
ze smrti.

Druzi se tedy vypravili domù do
Liscannoru, rozebírajíc znovu a znovu svoji situaci
a probírajíc strategii pøípadného boje. Do vsi dorazili
k veèeru a všichni se odebrali domù, pøípadnì do
hospody, pøespat. Všech pìt dobrodruhù vstalo èasnì
a hned se odebrali ke Hrochovi. Tam mlèky popíjeli
bylinkový èaj, aby se jim netøásly ruce, kdyby doško
k boji, a èekali. Kolem poledního koneènì dorazil
Swirriad s doprovodem.

"Dobré poledne", pozdravil s úsmìvem,
ale jen tiché zabruèení mu bylo odpovìdí. "Zdá se,
že jste neuspìli", rozhlédl se elf po zachmuøených
tváøích hrdinù. "Je tam drak", oznámil suše Krochta,
"Ohnivej drak". "Áááá, to je Fifík", pobavenì
prohlásil Swirriad, "On totiž Hoolder každému
svému drakovi øíká Fifík". "Vy ste vìdìl, že je tam
drak a nemoh' ste nás varovat?", rozèilenì pronesl
Orglaff, až nadkoèil na židli. "Iluze", usmál se
Swirriat, "Je to jenom iluze. Nemyslím, že by vám
moc ublížila. Kromì toho se po nìkolika zásazích
rozplyne. Myslel jsem, že s podobnými pøípady si
poradíte".

"A pak je tu ještì jeden problém", ozval
se Krochta po chvíli mlèení, kdy si všichni snažili
srovnat si v hlavì draka jako pouhou pou�ovou
atrakci, "Máme tyhle prsteny a nemùžeme se jich
zbavit". "Ukažte", pohlédl Swirriiat zvìdavì na jeho
ruku, "No jo, iluze". "Cože?", vyprskl Krochta a
zaèal zkoumat svou dlaò. Zjistil, že prsten, kterého
se tolik obával, tam vùbec není. "He?", podivil se
Lynhaard, který obsah rozhovoru ještì tak docela
nepochopil, ale Griffin mu všechno podrobnì
vysvìtlil, takže i kroll propadl spravedlivému hnìvu
jako ostatní. "Ten hajzl, ten parchant", rozèilenì
nadával Krochta a ostatní mu pøizvukovali, zvláštì
Orglaff. "Já mu ukážu", dodal bojovnì èarodìj.
Všichni pak mezi bojovým pokøikem zabruèeli cosi
na pozdrav a opustili hospodu. Rychlým pochodem
se pak vydali zpìt do skal.

Nabuzení druzi pronikli soustavou
jeskyní a dostali se až do prostor, kde naposled
potkali draka. Tentokrát tam žádný drak nebyl, ale
zato tam byla mumie. "Uch", vydechl Lynhaard a

strnul. Vedlejdoucí Orglaff rovnìž a i Cecil jevil
známky zatemnìní mysli v dùsledku ochromení
hrùzným pohledem na nemrtvého. Krochta na
mumii seslal svazek bleskù z prstenu, naèež se tento
rozplynul. "Proberte se padavky", zaèal tøást s
ostatními, "Byla to iluze. Sakra, tupci. Co je?",
obrátil se na Griffina, který ho zatahal za rukáv.
Ten ho upozornil na blížícího se Hoollden, který
jim kynul na pozdrav. Krochta do nìj tedy vyslal
èerný blesk, a iluzionista se rozplynul. "Kruci, u
všeho bláta v bažinách, von sem poslal svojí iluzi",
zaklel Krochta. "Dneska už se nedá všøit nièemu",
doplnil Griffin a oba se rozhlíželi, co se odkud zase
vynoøí.

"Co myslíš", ozval se Griffin po chvíli,
"Támhleto, co se k nám blíží, je to upír nebo
iluze?". "Tøeba je to upír a maskuje se jako iluze",
nadhodil Krochta. "Já bych byl radši, kdyby to byla
iluze maskovaná za upíra". "Dìlaj se mi mžitky
pøed voèima nebo ho taky vidíš nìkolikrát?", zeptal
se Krochta zmatenì. "Vidim ho asi tak jako tebe",
odvìtil Griffin. "Do callù (èti "do kelu"), von má
taky vobrazy na zmatení nepøítele, jak mám teï
poznat, kerej z nich je pravej".

Vtom se upír rozbìhl a zaútoèil na dva
hrdiny, zatímco Krochta se ho snažil zasáhnout
blesky, ale trefoval vždy jen jeho obrazy, a Griffin
se marnì ohánìl svou šavlí. Upír po nìkolika
ranách srazil k zemi Griffina, ale Krochtu se snažil
zasáhnout marnì, nebo� byl rovnìž zmaten jeho
obrazy. Ty se zakrátko rozplynuly, avšak ani
upírovy už žádné nezbyly a tak se oba soupeøi
pustili do sebe naplno. Krochta byl sice tìžce sražen
paøáty, ale zranil upíra blesky a ten náhle zmizel.

Èarodìj si už už chtìl oddechnout, když
inkasoval ránu do týla. Jeho èepièka však utlumila
náraz, takže neomdlel, a ihned se postavil do støehu.
Pøekvapilo ho, že nikde nikoho nevidí, ale to už
obdržel další ránu do žaludku. Zaèal se nazdaøbùh
ohánìt svým meèíkem, avšak byl zasažen potøetí,
opìt do hlavy a tentokrát už padl do bezvìdomí.
Ještì mu prolétla hlavou myšlenka, že ho nìkdo
mlátil holí.

V tuto chvíli se stala Nurnská družina
naprosto nebojeschopnou, už podruhé za nìkolik
posledních dní. Tentokrát však tato situace netrvala
nijak dlouho.

"Uch, Khered" (... - pozn.pøeklad),
probral se Orglaff z mumiího ochromení. Rozhlédl
se kolem sebe, když tu ho nìkdo praštil do hlavy
tak, že mu vrazil hlemu do oèí. Trpaslík se však
nedal a roztoèil nad hlavou svùj strašný øemdih. K
jeho pøekvapení zbraò narazila na cosi
neviditelného, ale vzápìtí sám dostal ránu do holé
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brady. Rychle se však vzpamatoval a dál se
rozmáchával, ale nic se nedìlo. Jeho nepøítel se ho
zøejmì zalekl. Orglaff tedy zaujal strategické místo
u stìny a èekal, co se bude dít. Chvíli se nedìlo nic,
ale pak se pøed trpaslíkem objevil ïáblík, podobný
Šplouchovi, až na to že nemìl kalhotky ani žádné
jiné obleèení, a obdaøil ho svazkem bleskù. Orglaff
se vrhl stranou, ale blesky si ho našly a zranily ho
tak, že se radìji po dopadu na zem už nehýbal a dìlal
mrtvého. V tu chvíli se probral i Cecil, ale když
vidìl, co se kolem dìje, rovnìž se sesul k zemi
doufaje, že si ho nikdo nevšimne. Doufal však
marnì, což zjistil ve chvíli, kdy k nìmu pøišel ïáblík
a zaèal mu skákat po bøiše. Cecil zaøval bolestí, ale
pak ho napadlo, že je vlastnì kouzelník a
hyperprostorem se dostal pryè. Když ležící Orglaff
vidìl, že vedle nìj stojí zmatený ïáblík, napøáhl se
a zasadil mu ránu øemdihem. Netrefil však zcela
podle svých pøedstav a rozèilený ïáblík ho kopl
kopýtkem do oblièeje.

Rozhodující boj se však odehrával nìkde
jinde. Lynhaard, který už rovnìž nabral vìdomí, dál
ztuhle stál, ale pøitom se nanápadnì rozhlížel po
místnosti a svým netopýøím sluchem zachytil kus
pøed sebou jinak neviditelnou postavu. Vyskoèil a
zaútoèil. "Zdìšený výkøik iluzionystùv už
nezaslechl, nebo� zasvištìní jeho èepele bylo
rychlejší. V tu chvíli pøestal bojovat i ïáblík a
podíval se na svého mrtvého pána, pøesnìji øeèeno
tím smìrem, anšto Hoollden byl stále neviditelný.
Toho využil Orglaff a rozmlátil mu hlavu øemdihem.

Zakrátko se probrali z mrákot Krochta a
Griffin a vrátil se Cecil. Pak došlo k oblíbené
èinnosti obírání mrtvol, což bylo ulehèeno tím, že se
Hoollden tìlo zviditelnilo. Kromì vìcí cenných i
tìch zdánlivì cenných mu byla rovnìž uøíznuta
hlava, jako dùkaz úspìchu. Lynhaard sice tvrdil nìco
v tom smyslu, že kdyby byli dobrodruzi v
Gwendarronu pøistiženi s hlavou v batohu, mohlo by
dojít k jejich stíhání, ale jeho touha po penìzích
nakonec zvítìzila. Vždy� za hlavu Swirriad pìkných
pár zlatek pøidá.

Pak došlo k prohledání iluzionistova
obyldí v jeskyních. Kromì normálních prostor jako
byly bohatá spižírna, bohatá knihovna a bohatá
pokaldnice, objevili druzi ještì jednu jeskyni, která,
jak usoudili, sloužila jako zkušebna kouzel. Dalo se
tak soudit podle oèouzených stìn a rùzných
ohoøelých zbytkù døeva a kovù. Uprostøed místnosti
stál stolek a na nìm byla položena objemná kniha.
Krochta v ní po krátkém luštìní poznal knihu kouzel
temné magie, ale pøez maximální úsilí se mu
nepodaøilo otoèit stránkou, nebo� kniha byla zjevnì
magicky chránìna. Alespoò si proto opsal obsah

stránek, které byly na vrchu s tím, že se tím bude
zabývat pozdìji. Momentálnì mìl dùležitìjší a
pøíjemnìjší starosti s nakládáním pokladu. Naštìstí
dobrodruzi objevili iluzionistùv soukromý východ
z jeskyní, kde byla postavena stáj a v ní dva konì.
Bez nich by dobrodruzi možná zlato ani neodtáhli,
i když o Nurnských je známo, že aby pobrali zlato,
zahodí radìji nìkteré zbyteènosti jako jídlo, pití,
køesadla a podobnì.

Cesta zpìt probìhla bez zvláštních
pøíhod a rovnìž tak finanèní vyrovnání s Swirriad.
Zajímavé vìci se zaèali dít až pøi dražbì.
Dobrodruzi za všechny cetky, které byly
považovány za magické, platili sumy, za nìž by si
mohli postavit menší zámek. Kdyby se to tak
dovìdìly manželky. Podobný pokles ceny zla�áku
už v Nurnské družinì dlouho nenastal. Zdá se, že
nejbližší nabídky k práci budou muset být opravdu
lukrativní, aby se dobrodruhùm vùbec vyplatilo
vydat se na cestu.

* Hrobníkovy pohøební novinky *

Toto je poslední historické prohlášení k
obèanùm z pera bývalého hrobníka Bangorda, jenž
je nyní trestancem a liscannorským vyvrhelem

Obèané!

V rámci zajištìní vaší nehynoucí
slávy a vìèné vzpomínky na vaši ctìnou
osobu jsou poèínaje svìtnem 1038 k dispozici
následující pohøební novinky. Pøíplatek je
nutno složit v márnici è.p.10 nejpozdìji týden
pøed úmrtím.

1. Vyvìšení zprávy o úmrtí na nárožích v
Nurnu:

10 zl./ 4 oznámení

2. Èestná stráž u rakve až do pohøbu:
15 zl.

3. Slavobrána z chvojí u vchodu do høbitova:
30 zl.

4. Pohøební hudba: malá 40 zl.
velká 70 zl.

5. Smuteèní hosté a plaèky:
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2 zl./ osobu (max. 300 lidí!)

6. Žalozpìvy ve výroèní den smrti (po dobu 50
let):

150 zl.

7. Kvìtinový déš�:
500-1500 zl. (dle roèního období)

8. Další služby:
cena dle dohody

9. Luxusní pohøeb se vším všudy (tzv. pohøeb
století):

3500 zl.

Bangord v.r.
+ + +

Tuto Lyškánoru pøipravil k vydání Lynhaard z
Rugornu, zvaný Nepodrobitelný, syn Byrthogùv
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