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LYŠKÁNORA   46
Nepravidelný občasník pro vnitřní potřebu Nurnské družiny
Předradostiny 1059                                 Liscannor, Nurnská oblast, západní Gwendarron

* Motta tohoto čísla * Epitafy na hrob Krubroka Krouka * Zážitek *
* Odkaz Joachalentův * Novinky liscannorské * Pod čarou *

Motta tohoto čísla

„...No, bobkovej list se jmenuje podle toho, že
jeho listy vypadaj jako králičí bobky...“

Darlen Moorhed
„...Ale to je blbost, ty vypadaj úplně jinak...“

Kutouš Králík

„...Když jsi říkal Myšilov, tak jsi myslel myšilov
jako myšilov, nebo Myšilov jako já?...“

Klabzej Myšilov

Epitafy na hrob Krubroka Krouka

Hrobník Dolwen:
Na výpravy chodíval,

statečně se bil,
jednou se však nedíval,

smrtí zaplatil

Válel se tam na kameni
jako mrtvej brouk,

zde leží náš kamarád,
hobit Krubrok Krouk

Hrobník Dolwen:
Zde odpočívá v pokoji družinový zázrakotvůrce,

bývalý hrobník a vůdce Krubrok Krouk
Nechť se jeho duše na cestě do knedlíkového nebe

vyhne kobkám Mukurgradu

Kroll Egh:
„V ůdce, to je kůže líná“,

Králík si tak brouk
Klika cvakla, letí hlína,

umřel Krubrok Krouk

Zážitek

Klabzej Myšilov

Viděl jsem letěti mazlavý jíl
když ten jíl dopadl, vůdce zabil

a paže, jíž byla hrouda ta zhnětena
pojila přes kloub se na útlá ramena

z nich trčel krček a přecházel v kebuli
svaly se grimasou ve tváři napnuly

očička hobití mžourala zavile
kolem se srotilo pohřební defilé

na místě dopadu krvavý flek
joj, to byl, Králíku, zážitek!

Odkaz Joachalentův

KutouÓ Králík

"Murek Mezdech, chábe. Sirotek. Od
útlého v�ku vychováván v Achránu. Ta nejlepÓí
doporu…ení...". "V�rný a oddaný?". "V�rný,
oddaný a navíc schopný. PÍi záv�re…né zkouÓce s
ním m�l potíñe i bratr pÍedstavený „ulym. Kdyby
mu nepomohli bratÍi Hlída…i, moñná by jej i
zabil...". "„ulym stárne, odstraÁte ho a nahradt�
ho Bazbejem „ekatelem!". "Jist�, chábe... a
Murek?". "Seznamte ho s úkolem, dejte mu
vybavení a aÙ mu poñehná Òarmad Chaledovec!".
"Povañujte to za vyÍízené, chábe. Dále tu máme
hláÓenu dohodu s „ugem „agajským, vým�nou za
syna nám vydá Jiñní Cholymu a podepíÓe Pakt
krve". "Skv�le, syna mu vydejte, ale nejprve ho
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podrobte lámání duÓe". "Dále mám hláÓeno, ñe v
Choradoru byl chycen armidenský Ópeh, výslech
prob�hl jako obvykle". "Nepodstatné, je to sou…ást
dohody. Coñe to heralionÓtí ud�lali naposledy s
naÓím Ópehem?". "Upálili ho v kleci". "Tak vy
tohodle panáka dejte Masákçm. A dále?".
"Prob�hlo Óedesát sedm poprav, otevÍeli jsme nový
dçl na Kalibanov� poli a bylo vzty…eno sedm
vaÓich nových soch..."

Kapitola 1 - ðivot b�ñí dál 

Léto bylo v Gwendarronu toho roku
krásné. Pole t�ñkla úrodou a bylo jasné, ñe tento
roku bude plný hojnosti. NurnÓtí se vrátili do
Liscannoru a Vranigostu pÍipraveni uñívat si
zahálky a pohodlí. Pouze Rien Gwardit nezdílel
vÓeobecné veselí a dobrou náladu. NavrátivÓí se
dobrodruzi jej totiñ seznámili se situaci v jeho
rodném Trindindolu. O skÍetech, kteÍí se chystají
napadnout tuto izolovanou zemi, kde vládli
xenofobní elfové. Dobrodruhçm to bylo srde…n�
jedno a n�kteÍí dávali dokonce najevo své
sympatie se skÍety. Gwardit odjel, ale pÍedtím si
nechal najatými Íemeslníky budovat na bÍehu
moÍe ve Vranigostu v�ñ...

I v Liscannoru bylo ñivo. Kde se vzal tu
se vzal hobit Krubrok Krouk, který se jiñ n�jaký
…as toulal. Nikomu nevadilo, ñe si tento hobit nesl
jiñ odmali…ka prokletí své matky, které se
projevovalo pÍedevÓím jeho skr…enou postavou a
nadm�rným ochlupením. Krouk se za…al
doñadovat svých pozemkç, které si prý kdysi v
Liscannoru koupil u bývalé „agdanovy v�ñe, a
které mu starosta MyÓilov kdysi vytrvale odpíral.
MyÓilov se nakonec dohodl s bývalým starostou
Darlenem, ñe Krubrokovi ty pozemky skute…n�
patÍí a Krubrok si tedy mohl za…ít stav�t pÍíbytek.
Celá záleñitost vznikla zna…ným nepoÍádkem ve
starostenské knize, který po sob� zanechal
neschopný starosta Darlen a …áste…n� i
MyÓilovovou tvrdohlavostí, která se ob…as
projevovala tím, ñe nem�l-li tento druid na
vÓechno p�t lejster a deset ov�Íených pe…etí,
odmítal se o …emkoliv bavit. AlespoÁ jako starosta.
Bylo by vÓak spravedlivé dodat, ñe jako starosta si
tento bývalý uprchlík z Armidenu vedl velmi
zdatn�. Dokázal napravit veÓkerý nepoÍádek, který
zbyl ve starostenském úÍad� po jeho pÍedchçdcích,
nechal postavit dv� dÍev�né lávky pÍes potok a

dokázal kone…n� dovést do konce myÓlenku
vlastního liscannorského znaku, coñ byla v�c, ve
které liscannorÓí trapn� pokulhávali za
uÓmudlaným Vranigostem. O svçj úÍad  se tedy
MyÓilov staral opravdu dobÍe i kdyñ si z n�j
n�kteÍí ob…as utahovali, ñe je byrokrat a ouÍada.
MyÓilov vÓak musel také ÍeÓit jiné záleñitosti.
Totiñ výchovu dít�te. Nikoli vlastního, ale kdysi
dávno se stal kmotrem malého Melatara Vranta,
kterému umÍeli úpln� vÓichni pÍíbuzní. MyÓilov,
který k d�tem a vçbec k rodin� nem�l prañádný
vztah, si výchovu Melatara vzal doopravdy k
srdci. Tedy, alespoÁ pokud byl doma a ne na
výprav� s ostatními. Vñdy kdyñ byl Klabzej
MyÓilov mimo vesnici dával malého Melatara k
paní Moskytové, která m�la d�ti ráda a navíc
vlastnila v obci dçm, kterému se Ókodolib� Ííkalo
hrad, takñe m�la dost a dost místa. Melatar se u ní
m�l dobÍe a ñil si v pÍepychu, který hrani…il s
rozmazlováním. Paní Moskytová, vdova po
Krochtovi se mezitím op�t provdala za Jona
Teninga, obchodníka z Nurnu, ale v obci trávila
dost …asu i se svojí dcerou Nariou, která za…ala
pravideln� navÓt�vovat kouzelnický kurz u Getda
Ruindorského, zatímco syn Gerllod slouñil v
gwendarronské armád�. Melatar se tedy vñdy
musel st�hovat z "hradu" do MyÓilovova obydlí,
které neslo vÓechy klady i zápory, které obvykle
vykazují druidská stavení. Toho léta se Klabzej
rozhodl, ñe si do domu op�t pÍivede n�jaká
uñite…ná zvíÍata, o která se v pÍípad� jeho
nepÍítomnosti bude starat práv� malý Melatar z
výchovných dçvodç. I druid si tedy pÍihnal z
Nurnského trhu tÍi prasata a stádo strakatých koz
mezi nimiñ byl i kozlík, coñ vzbudilo mezi
liscannoÍany bouÍi veselí, ñe MyÓilov bude "chodit
s kozlem". 

Toho léta padesátéhoÓestého roku se
staly i jiné v�ci. Své stavení si za…al stav�t i
KutouÓ Králík, který zároveÁ pÍebral ve vsi i
funkci rybníkáÍe po vesnickém opilci Arkussi
Dettorovi. Více neñli stavba Králíkova stavení
vÓak ostatní zajímalo, ñe se tento hobit odhodlal
kone…n� nau…it se plavat na coñ si zjednal dva
zkuÓené námoÍníky z nurnského pÍístaviÓt�.
"Výuka" probíhala v liscannorském rybní…ku a
bývala pravideln� zakon…ována v hostinci U
hrocha, kde si zpola uduÓený Králík vynahrazoval
veÓkeré vodní utrpení plnými korbely piva za
asistence obou námoÍníkç. Tento zpçsob lé…by se
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líbil i dalÓím. Vynikal v n�m zvláÓt� nový
liscannorský hrobník Beryl Sekera, trpaslík který
odpov�dný úÍad hrobnický pÍebral po padlém
Nebu…i Kanimçrovi. Sekera se v Liscannoru
zabydlel, získal ob…anství a koupil si v obci jiñ
postavený hotový dçm. Ob…anství také získal
pÍekvapiv� okamñit� elf, kterého druzi potkali v
jíñních pralesích a tím nebyl nikdo jiný neñli
Òírkéz. Elf Òírkez byl zajímavá postava. Na
výprav� vynikal pÍedevÓím svojí ob�tavostí, která
byla ostatními velmi cen�na, narozdíl od jeho
teologických pÍednáÓek jejichñ ústÍední postavou
byla jakási "Velká matka". Naopak na své
ob…anství …ekal stále marn� Dyni Longodon, starý
a protÍelý druñiník, který m�l tu smçlu, ñe kdysi
byl zapáleným obhájcem Vranigostu, odkud se
také do Liscannoru pÍist�hoval. Dyni byl sice
zaslouñilý druñiník o jehoñ schopnostech
nepochyboval snad ani Králíkçv sysel „u…ek
ChoroÓ, ale jehoñ rodiný ñivot stíhala jedna
tragédie za druhou. Jen co se trochu vzpamatoval
ze ztráty své první manñelky, umÍela mu i jeho
nová druñka. Longodon se rozhodl neú…astnit se
druñinového d�ní s tím, ñe zatím musí vychovávat
svoji mali…kou dcerku Anju a adoptovanou Dany.
Rozhodnutí to sice bylo chvályhodné, ale druñina
tím byla zna…n� oslabena. A tak se Dyni toulal s
ob�ma dcerami, vlastní i nevlastní, po Liscannoru
a zatím marn� doufal, ñe mu starosta MyÓilov
n�kdy ud�lí ob…anství. Ti dva spolu vedli tichou
válku, která stále nem�la konce. Starosta MyÓilov
si toho léta také lámal hlavu co má ud�lat s
bývalou otrokyní, kterou z otroctví vykoupil
neboñtík Nebu… Kanimçra a s níñ se nikdy
neoñenil. Velmi si oddechl, kdyñ se ukázalo, ñe
doty…ná je v jiném stavu a otcem dít�te je
bezpochyby (moñná n�jaké pochyby byly, ale
nikdo je nevznesl) práv� mrtvý Nebu…. Jeho dçm
m�l tedy d�dice a starosta nemusil nikoho
vyhazovat. Vztahy v druñin� byly v tento …as na
velmi dobré úrovni a znovu se ukázalo, ñe
Nurnská druñina dovede býti velmi soudrñná a
pÍátelská. VñdyÙ zahrnovala skute…n� osoby s
velmi pestrou minulostí. Od panského synka
Longodona añ po Darlena Moorheda, o jehoñ
kriminální minulosti kolovaly legendy.

  Léto pomalu kon…ilo, v�tÓina druhç se
stále v�novala lenoÓení. Sv�tlou vyjímku
pÍedstavoval Beryl Sekera, který kañdé ráno
odcházel k Nurnu, kde se snañil, aby z n�j byl

kone…n� poÍádný bijec, ze kterého si kañdý nebude
utahovat...

A za…al podzim a Rien Gwardit se stále
nevracel z toho svého Trindindolu. ProÓvihl tak
dokon…ení stavby domu KutouÓe Králíka, která
byla zakon…ena mohutnou oslavou nazvanou "Od
jitra do jitra". Nakonec se vÓak Gwardit objevil.
Potrhaný a notn� zhublý. Nikdo z n�j vÓak
nedokázal vypá…it co, ñe se to v Trindindolu
vlastn� událo. Rien pouze nakvaÓen� odpovídal, ñe
by to stejn� nikoho nezajímalo. A tak ostatní
alespoÁ pÍipili na zdraví trindindolských trpaslíkç
a pÍestali se o to starat. 

„as b�ñel a Gwendarron pokryla bílá
pÍikrývka. Nastal …as koulova…ek a pravidelného
rokování v hospod�. Zdálo se, ñe …asy hojnosti a
zahálky nemçñe nic ohrozit. Tak krásný rok
NurnÓtí nepamatovali. Jaro bylo takové jarní, léto
takové letní, podzim podzimovatý a zima? Ta byla
taková zimovatá...

Kapitola 2 - Vrañda

"Koho to sem zase Draplák nese?",
zaklel JeremiáÓ „ipera, kdyñ mu n�kdo zabuÓil
…asn� rána na dveÍe. OtveÍel a v záv�ji spatÍil
ohromnou postavu krolla, zabaleného v hadrech.
"Co je? EÓt� nenalejvám", nevlídn� si pÍíchozího
prohlédl hobit JeremiáÓ. "Jí..., jí..., jíst. Pí..., pí....,
pít. Ééé..., pra..., pra..., pracovat za to, tóóó",
houklo to neÓÙastné stvoÍení zpoza prahu. JeremiáÓ

byl za svoji kariéru zvyklý na ledacos a tak vrazil
krollovi koÓt� a lopatu a ukázal mu, kde má
odklidit sníh a kde mçñe naÓtípat hromadu dÍíví.
Kroll vÓechno sv�domit� vykonal za coñ byl
odm�n�n polévkou od v…erejÓka, kusem flákoty s
bramborem a jedním pivem. M�l radost. Pomocí
své pomalé Íe…i se dohodl s JeremiáÓem, ñe tento
jej ponechá pÍespávat v hostinci a bude jej krmit,
za coñ bude pracovat añ do jara. O novém
pÍíchozím se doslechli i ostatní obyvatelé a byli
rádi, ñe za drobný peníz za n� n�kdo ud�lá tu tolik
nepÍíjemnou …innost, která se nazývá práce. Kroll
se pÍedstavil jako Egh a jeÓt� z n�j vypadlo, ñe
pochází odn�kud z Rugornských skal, coñ jeho
popularitu u obyvatel zvýÓilo.

U MyÓilova se toho ve…era svítilo, druid
poskakoval okolo kotlíku a pÍipravoval k ve…eÍi
ñaludové placky se zeleninou. Míchal, míchal a tu
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jeho oko padlo na malého Melatara, který si v
kout� olizoval prsty. "Co to máÓ? Ukañ!". Malý
Vrant stydliv� ukázal ruce. "Co je to za drobky?".
"Cukroví". "Jaký cukroví, kdo ti ho dal?". "...pán".
"Jakej pán?". "Za vesnicí, kdyñ jsem byl v lese na
ÓiÓkách". "A to nevíÓ, ñe se od cizích se nic
nebere! Co po tob� cht�l?". "...nic", Melatar za…al
natahovat moldánky. Druid to s d�tmi pÍíliÓ
neum�l. Mávl rukou a nechal malého Melatara,
aby alespoÁ dohlédl na pÍípravu ve…eÍ�, navlékl si
na sebe odrbaný koñich a vyrazil za Íídícím
Getdem. Domluvil se s ním na tom, ñe
následujícího dne ud�lá d�tem pÍednáÓku o tom,
ñe nemají nic brát od cizích lidí. Getd to slíbil.

Následujíci den padla na Liscannor
mlha, hustá jako mléko. ViÓchni zçstali zalezlí v
duchnách, pouze kroll Egh radostn� Ótípal dÍíví a
d�ti se plouñily ke Ókole, kde je pan Íídící Getd
skute…n� pou…il o tom, ñe si mají dát pozor na cizí
lidi, kteÍí jen tak rozdávají pamlsky. Melatar klopil
o…i a bylo mu do breku. Odpoledne mlha jeÓt�
zhoustla.

Kroll Egh spal spánkem spravedlivých
po t�ñké celodenní práci i po teplé ve…eÍi na pokoji
v podkroví v hostinci U hrocha. Náhle se posadil.
Jeho citlivé krollí ucho n�co zaslechlo. Dupot! To
nebyl pÍirozený hluk v tomto míst�. Egh se
vyhrabal z pÍikrývek a zt�ñka zapálil lucernu. Aby
tak n�kdo kradl v hostinci! V hostinci, kde se m�l
tak dobÍe! Egh za…al sestupovat ze schodç dolç.
Sv�tlo lucerny obletovalo st�ny a posléze dopadlo
na otevÍené dveÍe v prvním patÍe. Pokoj …íslo
jedna byl otevÍený. Egh v�d�l, ñe v n�m bydlí ten
pÍíjemný starý pán, který jej vñdy vlídn�
pozdravil, kdykoliv se míjeli. Egh zvedl pañi s
lucernou a pomalu nahlédl dovnitÍ... VÓechno bylo
v pokoji rozházené, pak se kroll podíval na
podlahu a ustrnul. Ten dobrý starý pán leñel na
zemi v kaluñi krve! Egh vytÍeÓt�n� zíral na
sevÍenou pañi v poslední kÍe…i a na zeÓiroka
rozÍíznuté hrdlo, ze kterého se valila krev... Egh
chvíli stál a pak se rozb�hl k domu JeremiáÓe
„ipery. "Po..., po..., pomóc, po..., po..., pomóóóc!
Vra..., vra..., vrañda!", kÍi…elo krollisko a mlátilo
do dveÍí. JeremiáÓ otevÍel a zíral na je…ícího
krolla. Pak na sebe natáhl kabát a b�ñel do
hostince. Tam se pÍi pohledu na mrtvé t�lo málem
zhroutil. "Mu..., mu..., musíme n�..., n�..., n�co
d�..., d�..., d�lat! Ho..., ho..., honit vra..., vra...,

vraha!". "Má..., má..., máÓ pra..., pra..., pravdu.
De..., de..., deme pro starostu!", odtuÓil vyd�Óený
JeremiáÓ a oba pádili k domu Klabzeje MyÓilova.
Ten tuto noc spal neklidn�, pÍevaloval se z boku
na bok a …asto se probouzel. V polospánku se mu
zdálo, ñe prasata i kozy se nechovají tu noc
normáln�. A pak se i na jeho dveÍích ozvalo
buÓení...

"Tady je krev, táhne se po schodech
dolç! Musí patÍit vrahovi. I on byl zran�nej",
rozklepaný starosta se snañil uklidnit, zhluboka se
nadýchl a nechal poslat pro Darlena a pro
Gwardita. MyÓilov s Eghem zatím stál nad
mrtvolou a pÍemýÓlel. Kdo mohl zavrañdit starého
Joachalenta?  Z pÍemýÓlení jej vytrhli pÍíchozí.
Dostavili se za chvíli, Darlen pouze s me…em, a
Rien Gwardit na sebe sotva sta…il natáhnout n�jaký
pÍehoz. Darlen s MyÓilovem vyrazili po stop�. Po
stop� krve! Venku se válela mlha a nebylo vid�t
na krok. Nohy se vÓem boÍily do bláta a vlhko jim
zalézalo pod oble…ení. V blát� byly patrné krçp�je
temné krve. Hledání v mlze vÓak Ólo pomalu.
Stopa vÓak byla jasn� …itelná a sm�Íovala k lesu.
Kdyñ dorazili na jeho okraj, zastavili se. Rien
náhle zaslechl slabé rñání. Potichu na n� upozornil
ostatní a vÓichni se vydali sm�rem, který jim
Gwardit ukázal. DoÓli na malou mýtinu a spatÍili...
U jednoho stromu byl pÍivázán …erný jezdecký
kçÁ, osedlaný a s ohlávkou. PÍed ním leñelo mrtvé
t�lo. Druzi opatrn� pÍistoupili blíñe. MyÓilov
nohou obrátil t�lo, pÍi…emñ svojí druidskou hçl
m�l pÍipravenou k rán�. SpatÍili sn�dou tváÍ, které
se Óklebila kÍe…í. Na pravém boku mrtvoly
prosakovala temn� rudá krev a jedna noha byla
zaklesnutu ve tÍmeni. "VniÍní zran�ní",
konstatoval Darlen a pak vÓichni muñe prohledali.
Byl oble…ený do jezdeckého od�vu …erné barvy a
Óedivého pláÓt�. Za pasem m�l dýky a malou
jednoru…ní kuÓi. Dále u n�j nalezli n�jaké cennosti,
peníze, trochu opia a mapu jakési Mukurské ÍíÓe.
Ten muñ o…ividn� nepocházel ze západních
pÍímoÍských zemí. Naloñili jej na kon� a vydali se
k vesnici. Ta jiñ byla na nohou a v�tÓina obyvatel
stále shromáñd�ná pÍed hostincem. MyÓilov vÓem
oznámil co se stalo. Na Liscannor padl stín a
chmurná nálada. Kdo mohl mít zájem na smrti
toho starého pána? Mrtvé t�lo bylo zatím umyto a
upraveno k poslednímu odpo…inku. Beryl Sekera,
nový hrobník m�l první smutnou práci. Vzal
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lopatu a Óel kopat hrob, pak zajel do Nurnu a na
pÍání ostatních zakoupil obelisk, na který nechal
vytesat nápis. Tak zemÍel Joachalent Sallent z
Jallenu. Pam�tník starých …asç a muñ o jehoñ
minulosti se mnoho nev�d�lo, ale který m�l u
vÓech autoritu zpçsobenou jakousi vnitÍní silou,
která z n�j vyzaÍovala i pÍes jeho vysoký v�k...

"...a nad tvým hrobem pÍísaháme, ñe
pomstíme tvoji smrt a dopadneme tvého vraha...,
tedy toho kdo jej poslal", zakon…il starosta vesnice
MyÓilov pohÍební Íe… a nad rakví se pomalu za…ala
kupit zemina. MyÓilov si dobÍe vzpomínal, kde
mrtvého spatÍil poprvé. Bylo to v Mrzákov� v
chudi…kém starobinci a ten muñ jim tehdy za dobré
slovo dal nezm�rné bohatství. Vzali jej tenkrát
sebou do Liscannoru. Vedle MyÓilova stál malý
Dyni Longodon. Ano, on to tehdy byl, který to
navrl první. A ti dva tam stáli vedle sebe s
ostatními a pranic nemysleli na své ubohé a
malicherné spory o n�jaké ob…anství. Mysleli na
muñe, který práv� odeÓel z jejich sv�ta. A na
vÓechny se za…al snáÓet mrazivý déÓÙ a oblouhu
proÙal blesk a v mlñném oparu ozáÍil okolí. Na
náhrobku se zlat� zaskv�l nápis: "Já vid�l v�ci,
které vy smrtelníci nikdy nespatÍíte...".A kdesi
daleko na východ� podobný blesk ozáÍil i
Trostanské hory...

Kapitola 3 - Na cestu

Po pohÍbu se vÓichni seÓli U hrocha.
Nikdo mnoho nepil. JeremiáÓ totiñ místo piva
donesl koñené pouzdro. "Tohle mi dal pan
Joachelent asi pÍed rokem". Starosta odpe…etil
pouzdro a nyÁal z n�j drahocený prsten s
diamantem, n�jaké mapy a list papíru. Odkaz.
Pomalu si odkaÓlal a za…al pÍed…ítat...

Nurnským rekçm,

Je tomu jiñ n�kolik let co mi díky VaÓí
dobrot� bylo umoñn�no abych zbytek svého
pÍedlouhého a bouÍlivého ñivota proñil ve VaÓí
milé vsi, obklopen pÍáteli a pohodlím. A a…koliv
jsem mnoho nepromlouval vñdy jsem velmi
pozorn� naslouchal a radoval se ve svém nitru z
VaÓich úsp�chç a bolestn� proñíval tragédie, které
se n�kdy nevyhnuly Vám nebo VaÓim rodinám.

Mçj …as, prodluñený Molgovým

poñehnáním, se pomalu nachyluje.  Starý …lov�k
cítí, stejn� jako kterýkoliv jiný ñivý tvor, kdy pÍijde
jeho …as. Nevím jestli m� …ekají jeÓt� léta, m�síce
nebo snad jen dny, ale mám pÍedtuchu, ñe odejdu
z tohoto sv�ta stejn� jako mých jedenáct druhç, z
nichñ ñádný nezemÍel pÍirozenou smrtí. Ne,
nemám strach ze smrti, po tak dlouhém ñivot� je
pro m� spíÓe vysvobozením, ale v mém srdci je
obava z n�…eho straÓného a temného. Snañil jsem
se na to na sklonku svého ñivota nemyslet a
zañehnat tuto no…ní mçru pohledem na veselejÓí
v�ci a neznepokojovat se v�cmi, které se moñná
ani nestanou, ale pÍísluÓnost k Íádu Cahirských
v�rných mi velí pÍedat své obavy dále. PÍedám je
tedy Vám...

Narodil jsem se roku 665 jako jediný
syn vévody Kargasse z Jalennu. NáÓ hrad stával
pod Marenským Ótítem na jiñních svazích
Trostanských hor. Mé d�tství bylo nezajímavé a
nudné. Otec byl moudrý muñ a pÍipravoval m� na
pÍevzetí vlády nad jeho panstvím, které náleñelo
do Lismorrského království. Nijak zvláÓÙ m� to
nezajímalo a rad�ji jsem se zajímal o lov a dívky.
Roku 690 se Lismorrským králem stal Molg z
Casheru a následn� vypukla ob…anská válka, ve
které hned z po…átku padl mçj otec, kdyñ velel 6.
kohort� "'ðelezobokých" v jedné z prvních bitev
nastávající dlouhé války. NepÍátelská stÍela mu
probila lebku. Otec byl mrtev a bylo na m�, jak
naloñím s jeho odkazem. NavÓtívil m� tehdy otcçv
pÍítel Enell Arkow a vyzval m� jako Jalennského
d�dice, abych se pÍidal k Walldoru Cahirskému a
pomohl v boji proti nepÍátelçm mladého krále
Molga. Otcçv odkaz m� zavazoval a já se pÍidal i
s pÍeñivÓími "ðelezobokými" na Molgovu stranu.
A tak jsem se roku 690 stal nejmladÓím …lenem
t�ch, kteÍí pozd�ji obdrñeli pÍízvisko "CahirÓtí
v�rní". V jeho …ele stál  Walldor Cahirský, muñ
v�rného srdce a postrach nepÍátel. 

Byla vybojována bitva o pÍístupovou
cestu ke Casheru a prolomeno obklí…ení Molgova
m�sta. Molg ustanovil Walldora velitelem svých
vojsk a jmenoval jej do …ela Ìádu, který tvoÍilo
tucet Ólechticç, kteÍí v t�ñké hodin� dokázali pÍijít
mladému králi na pomoc: Walldor z Cahiru -
vrchní velitel, Dramor Kistran z Grodu - jeho
pobo…ník a zároveÁ velitel t�ñké p�choty tzv.
"Ocelokrkých", Enell Arkow - starý otcçv pÍítel a
vel i te l  Molgovy osobní  s tráñe tzv.
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"Nepoddajných", Krutt Jednooký, jehoñ
"ZelenopláÓÙí" se proslavili jiñ za bojç s
armidenskými kmeny, Emred Mulled,
dvoumetrový obr, který nevelel nikomu, neboÙ

bojoval vñdy sám a v takových chvílích byla jeho
sekera "Kardega" nebezpe…ná kañdému, Lugr
Mull z Nuby -  jiñan a velitel lehké jízdy tzv.
"V�tronohých", Wojchred z Kamy, ketrý velel
nejmén� po…etným oddílçm, které vÓak patÍili k
t�m nejvíce úsp�Óným a nejdçleñit�jÓím, slavným
"Dlouhým noñçm", Vanrook Mossar, jehoñ lehká
p�chota tzv."Ostrohlaví" zastavila nejeden nápor
mukurských jezdcç, Jassor Gardez, který nebyl
vojákem jako ostatní, ale jehoñ vále…né a obléhací
stroje patÍily k tomu nejlepÓímu co bylo tehdy
vyuñíváno, Lubart Gubin, velitel tzv.
"Kalenných", coñ byli stÍelci z t�ñkých kuÓí (zlé
jakyky vÓak tvrdí, ñe se spíÓe nazývali podle toho
co dokázali po boji vypít), kteÍí spole…n� s
"Ostrohlavými" tvoÍili páteÍ Molgových armád a
kone…n� já, velitel "ðelezobokých".

Od roku 690 následovala dlouhá série
bitev, ve kterých se Molgovi postupn� daÍilo
vytla…ovat východÁany z Lismorru. Zrádci byli
vyhnáni nebo pov�Óeni a jen nemnoho se jich
spasilo út�kem k naÓim úhlavním nepÍátelçm - k
Mukurských Machrakçm, jejichñ ÍíÓe
pÍedstavoval vñdy nebezpe…í. Jejich vládce,
nazývaný "cháb", PajÓl KoÁská hlava se tak
snadno nevzdával. Añ roku 698 se podaÍilo porazit
jeho vojsko v Óestidenní bitv� u Kirwallu a
definitivn� zabezpe…it východní hranici Lismorru.
Moñná, ñe se i Vám doneslo, ñe této slavné bitvy se
ú…astnili i oddíly z n�kolika západních království,
mimo jiné i Graddogova „erná legie nurnských
kavaléristç, 8. a 11. prapor gwendarronských
horských ostrostÍelcç HanuÓe Largeva i Druhá
kohorta Marrburských palaÓníkç FardaÓe
Dulleho. V této bitv� se podaÍilo pobít v�tÓinu
PajÓlova vojska a jeho zbytek zahnat do bañin i s
PajÓlem, který tam potupn� utonul na út�ku.

Molg upevnil svoji moc a za odm�nu
v�noval "Cahirským v�rným" místo zvané
Morwen. Pramen, který zde vytékal m�l kouzelnou
moc a tomu, kdo z n�j pil a m�l Molgovo
poñehnání umoñÁoval nesmrtelnost. Teoreticky
tedy ten, který z nás by podlehl uspokojení a
lenosti mohl od této chvíle ñíti v�…n�. Nestalo se.
VÓichni z nás dali pÍednost sluñb� Molgovi a
Lismorru. Roku 753 umírá Molg v Údolí bílé

zloby, vinou lé…ky, kterou mu nastrañil Òanchar
Lstivý, mrzácký syn PajÓlçv. V té dob� jiñ nejsou
na ñivu ani vÓichni "CahirÓtí". Jeden po druhém
jsme umírali v boji s Mukurskými...

Roku 820 dochází k velmi dçleñité
události, která m� vlastn� nutí psát tento odkaz. V
tomto roce se Dramon Kistran a Wojchred z
Kamy vydávají do samotného srdce Mukuru - do
Choradoru, aby zde pátrali po tajemství, které
Machraky vñdy doprovázelo. Nejednou jsme pÍi
stÍetech s jejich armádami narazili na mnoñství
nemrtvých. VñdyÙ jiñ u Kirwallu pomáhalo
PajÓlovi n�kolik legií ghoulç a prostomasých a
Óamané, kteÍí nám pçsobili takové ztráty
bezpochyby pouñívali síly záhrobí. Postupn� se
ukazovalo, ñe vÓe mçñe mít spojitost s
Choradorem, proto se tam Dramon a Wojchred
vypravili. N�kolik m�sícç jsme o nich nev�d�li. V
té do b� nás bylo jiñ jen Óest i s Dramonem a
Wojchredem. Vrátil se pouze Dramon...

Vrátil se ran�n a jeho t�lo spalovala
hore…ka. Mluvil zmaten�, Wojchreda prý dostali
pÍi út�ku a  on sám umírá. Mluvil o pÍíÓerných
v�cech a mnoha podivnostech, hlavn� se vÓak
zmiÁoval o "„erné knihovn�". A pak zemÍel a z
jeho úst vytékala …erná krev...

Roky míjely a nás bylo stále mén� a
mén�. Lismorr byl i nadále hráz proti pronikání
mukurských na západ, ale n�kdy okolo roku 860
dochází k dalÓímu náporu. Mukur se dikázal
vzpamatovat ze série poráñek a jeho nový cháb -
BalchaÓ Svalovec hnal své legie dál a dál. Pomocí
zlata dokázal to, co pÍed ním nedokázali jiní
ohn�m a me…em. Lismorr je obsazen a rozdroben,
stejný osud potkává i Monghyr a Karwell. Roku
874 pronikají vojáci Kalibana Machrackého añ
na Morwen a ni…í Leknínové jezero, umírají
poslední "CahirÓtí v�rní", Lubart Gubin a Vanrook
Mossar. Masakr se tehdy podaÍilo pÍeñít pouze
m�. Zni…il jsem vÓechny dostupné písemnosti a
vydal se na pÍedlouhou cestu jako nuzák bez dalÓí
víry a nad�je.Není dçleñité, abych se zde
rozepisoval o podrobnostech. Añ vy jste mi
umoñnili doñít klidn� a dçstojn�...

V úvodu jsem psal o obavách, které m�

pronásledují. Moñná jsou to obavy liché, ale jedno
je jisté. Zna…ná …ást v�d�ní a straÓná magie
Mukurských chábç pochájí z Choradu a jeho srdce
- „erné knihovny. To co zañil Dramon s
Wojchredem muselo jist� být otÍesné. Mukur vñdy
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pÍedstavoval ohroñení pro své okolí díky svým
obrovským lidským zdrojçm, lstivé politice a jeho
vládci se dovedou u…it ze svých chyb. 

Za svého pobytu v Liscannoru jsem m�l
moñnost seznámit se s Nurnskou druñinou. To
poznání m� utvrdilo v jedné v�ci. Takových jako
jste vy, mnoho není. Je nepodstatné, ñe spoustu
t�ch hrdinských …inç jste vykonali pro peníze,
neboÙ mnoho jste jich také vykonali pro dobrou
v�c. Mukur musí být oslaben! Vést proti n�mu
otevÍenou válku je zdlouhavé, nejisté a
vy…erpávající. Druñina jako Nurnská by mu mohla
zasadit ránu mnohem rychleji a moñná i ú…in�ji.
Zni…te „ernou knihovnu, prosím. Prosím ve jménu
…asç, které teprve pÍijdou. "CahirÓtí" to jiñ
nedokáñou...

Nebudu Vám míti za zlé, jestliñe se
rozhodnete moji prosbu ignorovat, ale jestliñe ji
pÍijmete budu Vám neskonale vd�…en.

VáÓ Joachalent Sallent z Jalennu

PÍikládám vÓe co vím o Mukuru .
Stru…nou mapu a hlavn� plánek místa, kde stával
hrad Dramona Kistrama - Grod. Je to na východní
hranici Karwellu. Dramon, tam podle vÓeho
zanechal mnoho poznatkç, které nasbíral o
Choradoru, jeÓt� pÍed tím neñ dorazil na Morwen,
kde zemÍel. Já jiñ nem�l vçli, abych ty v�ci
vyzvedl. Asi jsem byl jiñ pÍíliÓ zbab�lý. Prsten,
který naleznete v mém odkazu je VáÓ. Je to
poslední cennost, která mi jeÓt� zbyla.

Starosta do…etl. N�které v�ci za…ínaly
dostávat jasn�jÓí obrys. "Pomstíme ho a zni…íme tu
proklatou knihovnu!", vykÍikl Rien Gwardit.
Ostatní se postupn� pÍidali. "Co ml…íÓ, starosto?",
obrátil se na MyÓilova Krubrok Krouk. "Moñná o
tom vím víc neñ vy. Uñ jsem se s tím tenkrát
setkal, pamatujete tam v Karwellu? Pamatujete?
GleriáÓ Had, Grachor „erný, Machrakové? Víte o
…em to vlastn� mluvím?! „etl jsem ty jejich knihy
co jsme tenkrát naÓli u GleriáÓe. Mám strach! Ale
pojedu, no jasn� ñe pojedu a ty Gwardite, prosím
t� dohlídni na m�. Kdybych se ti nezdál normální
a propadl n�…emu divnému, tak se o m� postarej.
VíÓ co mám na mysli?". "Jo, vim". "Já to taky …et",
ozval se Darlen Moorhed. "To je jedno co si …et,

hlavn� jim rozbijem drñku", vpadl do rozhovoru
Lúin, který byl jiñ celý navle…ený v ñeleze. "Jo,
jasn� zvolíme vçdce a zjistíme si o tom Mukuru
n�co v Nurnu, tÍeba budou n�co v�d�t v
knihovn�", pronesl moudÍe Gwardit. Volbu vyhrál
celkem jednozna…n� Klabzej MyÓilov. MyÓilov se
zm�nil za ta léta co byl v druñin�, do které kdysi
pÍiÓel jako ñebrák. Jiñ to nebyl ten starý neruda,
který se stále uráñel a stále poslouchal s
nastrañenýma uÓima, co o n�m kdo Íekne a
ochotný se stále hádat a kañdému nadávat. Ne, ne.
MyÓilov …áste…n� vysp�l s tím, jak postupn�
získával odpov�dnost. Añ daleko za ním skon…ili
pÍi volb� vÓichni ostatní. Zcela propadl pÍi volb�
poslední vçdce Lúin.

DalÓí den se druzi vydali do Nurnu.
Nakoupili zásoby a zjistili si n�jaké informace o
Mukuru. Mukur je východní ÍíÓe, kde vládnou
Machra…tí chábové. Sousedí s Armidenem,
Lismorrem, Monhgyrem, z jihu ji omývá Mrtvé
moÍe a na východ� není hranice zcela jasná, neboÙ

tam stále dochází ke sráñkám ze stepními kmeny,
zvláÓt� divokými „agotajci. Je moñné tam
obchodovat, ale vládnou tam drsné pom�ry. Více
se toho zjistit nepodaÍilo a tak mnohem více
informací skýtal Joachalentçv odkaz a ob� mapy.
Mapa Joachalenta byla mén� podrobná a n�která
názvy se na obou mapách zna…n� liÓily. To vÓe si
druzi uv�domovali, ale zatím tomu necht�li
v�novat pozornost, neboÙ jejich první cesta se
zdála jistá. Jedou do Karwellu najit Grod, o kterém
se zmiÁoval Joachalent.

Na cestu se tedy vydali... Bude
následovat taková ta pitomá a otravná …ást zápisu,
kde si kañdého popíÓeme a n�co o n�m Íekneme.
Takñe. Vçdcem výpravy byl druid z lidského rodu
Klabzej MyÓilov, ostÍílený druñiník, o kterém jsme
si toho jiñ pov�d�li spoustu v pÍechozích Íádcích.
Následoval Rien Gwardit, elfí …arod�j, rodák z
nacionalistického Trindindolu, který byl dçleñitou
a zkuÓenou oporou druñiny, taktéñ pam�tník
mnoha výprav, mnohem více jich vÓak pamatoval
dalÓí …len druñiny, elf Darlen Moorhed, takový
druñinový stopaÍ. Darlen byl znám tím, ñe v
okamñiku, kdy na n�m leñela jen trocha
odpov�dnosti bylo jeho chování na hranicích
trapnosti, jinak to nelze nazvat. Je takÍka
nepochopitelné, ñe po vÓech ñivotních
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zkuÓenostech byla autorita totoho elfa u ostatních
takÍka nulová. A jist� byl tu i hobotrpaslík Lúin
Nórienský, ve kterém m�la druñina oporu jakoñto
vále…níkovi. Rozumem byl trochu mdlý a dokázal
uvañovat pouze dopÍedu a nikdy ho ani nenapadlo
se rozhlíñet. Byl to takový hranol. Druñina m�la i
dalÓí dva kouzelníky elfa Òírkéze, ob�tavce, který
v�Íil v "Matku", jehoñ doprovázel podivný tvor,
elfí hantýrkou nazývaný ‹áblík. A dalÓím
kouzelníkem byl relativn� zkuÓený Krubroka
Krouka, hobit, kterého v mládí proklela vlastní
máma. A jeÓt� tu byli dva vále…níci - trpaslík s
pov�stí ospalce a opilce Beryl Sekera  a kone…n�
pon�kud natvrdlý kroll Egh, kterému se ostatní
velkoryse sloñili na koupi zbroje a me…e. Celkem
tedy osm druhç, kteÍí vyrazili pátý m�síc v roce na
východ pokusit se splnit prosbu mrtvého
Joachalenta. Odjíñd�li za deÓt� a kopyta jejich
koní se boÍila hluboko do bláta...

Kapitola 4 - Grod

Následující dny se po…así zlepÓilo a v
dob� kdy druñina pÍekra…ovala Gwendarronskou
hranici jiñ svítilo slunce. Jeli po dçv�rn� známé
cest�, kterou NurnÓtí pouñívali …asto. Projeli
Marrburkem, druhým nejv�tÓím m�stem v
Gwendarronu, které bylo vyhláÓené ÓperkaÍstvím
a jehoñ pevnost "Daggor", pÍilepená na skále,
kryla východní hranice království. Postupn� z
druhç spadla a chmurná nálada, která na n� sedla
po smrti Joachalenta. Vjeli do mírumilovných
krajç, kde se obyvatelstvo ñivilo pÍeváñn�
zem�d�lstvím a chovem dobytka. Po cest� nebyl
ñádný problém nalézt hostince rçzných kvalit a o
bÍicha dobroduhç tak bylo postaráno. Kroll Egh,
který m�l hodn� hluboko do kapsy si ob…as na
ñivobytí vyd�lal drobnými pomocnými pracemi,
ale v�tÓinou jej pozval n�kdo z druñiny. V té
vládla neoby…ejn� pÍátelská atmosféra, jakou
nikdo nepamatoval. Bylo to …áste…n� zpçsobeno i
tím, ñe druzi m�li strach z následujících událostí a
strach je jak známo dobrým stmelova…em...

Za p�kného po…así cesta pokra…ovala añ
k hranicícím Karwellu. M�li za sebou asi dvacet
dní jízdy. Karwell je pÍivítal obvyklou prçjezdní
sazbou, ale to druñiníkçm mnoho nevadilo, vñdyÙ
co je pro dobrodruha pár zlatek! Karwell se op�t
zm�nil k lepÓímu. Stopy po ob…anské válce jiñ

dávno zmizely a zem� o…ividn� bohatla. Ìíkalo se,
ñe v horách se otevÍelo n�kolik nových dolç a v
okolí Sn�ñného jezera se daÍilo zem�d�lcçm.
NurnÓtí vÓak jeli dál na východ. Minuli vyhláÓený
zájezdní hostinec U radosti, neboÙ MyÓilov se
necht�l zdrñovat hazardem a rajtováním s lehkými
ñenÓtinami. Nikdo kupodivu nic ani nenamítal. ðe
by se i v tomto zm�nila druñina? A za pár dní jiñ
byli v  místech, o kterých se zmiÁovala mapa od
zavrañd�ného Joachalenta. NaÓli i hostinec "Pod
skálou" od n�hoñ m�la vésti odbo…ka na Grod...

"Kon� si dejte tam a po‹te dovnitÍ,
máme dost místa", houkl na pÍijíñd�jící druñinu
barbar z kostkované zást�Íe. Blíñil se ve…er a druzi
byli rádi, ñe jsou na míst�. Hostinec "Pod skálou"
m�l zd�né patro a zbytek byl z mohutných
roubených klád. ðil hlavn� ze své polohy na
hlavní cest� a v rozlehlé nálevn� plápolal oheÁ v
krbu. NurnÓtí se bez vyjímky usadili k volnému
stolu a automaticky pÍijali kalíÓek z místní
koÍalkou, Kozlorkou, která se pila po celém území
Karwellu a jejíñ jediná pÍednost, pokud se to tak
dá nazvat, byla její cena a síla. Snad krom� Egha
v ní nikdo nenaÓel zalíbení, ale brali to jako nutné
zlo. "Pa..., pa..., pane host..., hosti..., hostinský.
Má..., má..., máte pro m� n�..., n�ja..., n�jakou
prá..., práci?", otázal se skoro zdvoÍile Egh, kdyñ
do sebe práv� nalil tÍetí pohárek. "Ne", odv�til
stru…n� hostinský, který nechápal, pro… si n�kdo,
kdo nosí ocelový pancíÍ a me… potÍebuje
pÍivyd�lávat na ñivobytí pomocnými pracemi.
"TumáÓ", Íekl Eghovi MyÓilov a dal mu vá…ek s
pen�zi. "D�..., d�..., d�kuju", rozzáÍil se Egh a dál
se o práci nestaral. Byl nadÓen! Ti dobÍí lidé, ke
kterým pÍiÓel na kost zmrzlý v zim�, ho hostili,
koupili mu brn�ní a jeÓt� od nich dostával tu…né
kapesné. A v jeho krollí hlav� se vybavila
vzpomínka na Ííka…ky jeho staré báby, z nichñ
jedna se jmenovala "O dobrákovi, který stále
dával". A pak se jeÓt� napil Kozlorky. Rien
Gwardit s Kozlorkou spokojen nebyl, pálila jako
pepÍ a navíc po ní zvracel. I objednal si tedy víno.
Hostinský pÍed n�j nakonec dal pohár a ostatním
pÍinesl dokonce i pivo, ale zcela otevÍen� dal
najevo, ñe ten kdo nepije Kozlorku je u n�j
zhý…kaný panák. To ostatn� platilo pro celý
Karwell. Zde neexistovala úcta k pivu nebo vínu.
V hospodách u hlavních cest tyto nápoje sice m�li
pro cizince, ale pivo dokonce nalévali sb�ra…kou!
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Gwardit se otÍásl, to víno byl p�kný ocet. M�l, ale
pochopení. "Pane hostinský, podívejte se já vám
opravdu dobÍe zaplatím, nemáte n�jaké opravdu
dobré víno, zna…kové víno?". "„ervený a bílý",
zn�la odpov�‹. "A jakápak to je zna…ka a jaký
ro…ník?". "Já nevim, já se podivám na flaÓku",
odtuÓil ten dobrý muñ a s brumláním odÓel do
sklepa. Rien se vína sluÓné kvality nakonec
do…kal. Za pÍíÓerný peníz se pro n�j naÓla jakási
zapomenutá láhev na dn� sklepa. Asi ji zde n�kdy
nechal n�kdo kdo nem�l na útratu. Hostinského
pot�Óil alespoÁ Egh a Klabzej MyÓilov, který si
Kozlorky koupil celou láhec kvçli údajným
lé…ebným ú…inkçm. "A pane hostinský, jaký to je
tam na tom vaÓem hrad�, co tady má stát? Na tom
Grodu?", otázal se zdvoÍile Krubrok Krouk.
"Nestojí", dostalo se mu odpov�di. "Jejda! A co se
mu stalo?", vloñil se do duchaplné debaty Beryl
Sekera s …erveným nosem. "ShoÍel a p�kn� dávno,
eÓt� za mýho d�da". "A to tam jako nikdo neñije?",
vyvalil o…i Òírkéz. "Ne, to tam jako nikdo neñije,
kdo by tam jako m�l ñít, kdyñ tam na vás prÓí?!".
"No nic, já jen tak. A kudy se tam jede?", nedal se
Òírkéz odradit. "Nikdá sem tam nebyl, ale je to
támhle v horách", máchl hostinský rukou a
dobrodruzi mu uñ kone…n� dali pokoj. Jenom si
jeÓt� objednali pÍespání a snídani na druhý den.

Hned ráno za kurop�ní pojedli vají…ka
se Ópekem a vydali se do hor. Celkem rychle dojeli
añ na kraj lesa, který pokrýval zdejÓí hory. Po
levici se zvedala vysoká hora, kterou podle mapy
ur…il Darlen Moorhed jako Mlñnou horu, vedle
které stál kopec jménem Òibeni…ní vrh, coñ
nikomu na nálad� nepÍidalo. Od lesa si to vÓak k
druñin� Óourala stará babka, která ale rozhodn�

nebezpe…n� nevyhlíñela. "Bu‹te pozdravena, stará
paní" pozdravil, kdo jiný neñli Rien Gwardit, který
m�l ze vÓech nejv�tÓí vyÍídilku a navíc pçsobil
relativn� sluÓným dojmem, coñ se o ostatních
nedalo vñdy Ííci. Takový vçdce MyÓilov vypadal
ve svém prapodivném koñeném kabátci (a to jeÓt�
zlí jazykové tvrdili, ñe ten, kdo nosil ten kabátec
pÍed MyÓilovém jej slátal z kçñí mu…ených zvíÍat),
zjeñených vlasech, orvaném klobouku a s mnoha
amulety okolo krku dosti odstraÓiv�, Darlen
Moorhed se svým Ópinavým Óátkem pÍes oko a
tetováním pÍes druhém také nepçsobil dvakrát
pÍíjemn�, opilec Sekera se svým …erveným nosem
a rozevlátým vousem se také nemohl po…ítat mezi
krasavce. A ostatní? Ty vám popíÓi n�kde jinde,

protoñe te‹ se vrátíme k té staré paní a jejími
dialogu s Rienem Gwarditem. "Co? Já?", odv�tila
plaÓe babka, neboÙ z tolika ozbrojencç dostala
strach. "Jist� paní, nebo zde v t�chto malebných
kon…inách shledáváte snad n�koho jiného neñli nás
a vás?", Gwardit se rozpodvídal. "Ne, co si
pÍejete?", babka stále rozpa…it� pÍeÓlapovala.
"Jaképak to je ve zdejÓím lese?". "Inu, stromy,
zvíÍata, byliny a tak", babka se pomalu
rozpovídávala. "No, to je tuze p�kné byliny,
zvíÍata, strome…ky a tak. A copak ten hrad, ten...
Grod?", Rien d�lal, ñe si nemçñe vzpomenout.
Mezitím dojeli i ostatní a babka op�t couvla. "To
nic, to jsou moji pÍátelé", máchl rukou Gwardit a
Egh se pokusil o úsm�v. "Ach tak. Ten uñ dávno
nestojí, to ste pÍijeli kapánek pozd�, paná…kové".
"Nóóó, my sme um�lci z daleka a tenhle to je
dokonce malíÍ a on by si cht�l ty ruiny
namalovat", ukázal Gwardit na Òírkéze, který se
souhlasn� zaÓklebil. "Ahá, to je tuze zajímavé, ale
ten hrad je ur…it� nezajímavý. Já tam teda nikdy
nebyla, ono je to moc v kopcích, ale co sem
slyÓela tak vÓechno pouñitelné odtamta‹ jiñ dávno
odvezli", zajíkla se babka. "Jedem dál, tady uñ nic
zajímavýho neuslyÓíme", máchl rukou vçdce. "A
po…kejte paní. Neñijou tady v lese Ááký potvory,
loupeñníci, skÍeti nebo ko…ovný barbaÍi?", ozval
se jeÓt� plechovým hlasem mladý Lúin. "Ne".
"Tak d�kujem", ozvala se jeÓt� ta vychovan�jÓí
…ást druñiny a ostatní alespoÁ ml…eli.

Druñina se vnoÍila do hloubi
smrkového porostu. V …ele jel Darlen a MyÓilov,
kteÍí se snañili drñet na lesní p�Óin�, která kdysi
mohla býti i cestou. Stoupali. Po n�kolika
hodinách byli vÓichni nuceni sesednout z koní a
poníkç. Les se zm�nil. Náhle se okolo druñiny
pon�kud rozsv�tlilo. Smr…í ustoupilo a objevilo se
mnoñství dubç, bukç a olÓin. Druzi  pojedli n�co
k jídlu a pak se op�t vydali na cestu. Kone…n� se
pÍed nimi objevila zÍícenina. Kdysi kamenné zdi
byly na n�kolika místech provalené, brána
trouchniv�la v tráv� a zcela stále jiñ jen jedna z
v�ñí. Darlen i MyÓilov objevili n�kolik stop.
"Àáký humanoidi tu ñijou a maj Ááký zvíÍe",
oznámil Darlen, pÍi…emñ pouñil populární výraz z
pÍíru…ky "Hledáme stopy a lovíme", od Skruta
Lovi…e. Druñina pÍivázala kon� a pÍipravila si
zbran�, pak vyrazila skrze rozpadlou bránu
dovnitÍ.
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Ocitli se na zarostlém prostranství, kde
stály jiñ jen obvodové kamenné zdi, zbytky baráku
a asi osmisáhová v�ñ. Ticho, takové to podezÍelé
ticho! Svist! "Auuu", zaje…el Beryl, kdyñ se mu na
pancíÍi vybuchla malá koule. "Tam je, tam vota‹

stÍílel!", zaje…el Òírkéz a  ukazoval na v�ñ. Sekera,
MyÓilov, Lúin a Krouk se k ní rozeb�hli. Ostatní
m�li najednou také práci. Z n�kolik míst na n�
zaúto…ili prazvláÓtní bytosti, n�co mezi skÍetem a
krysou. B�hali po dvou a v rukách m�li v�tÓinou
oÓt�py a tesáky. Jednoho sklátil do prachu kroll
Egh, dalÓí dva vyÍídil Moorhed, kterému pomáhal
Òírkéz. Na Riena se rozb�hl dalÓí, který pÍed sebou
hnal n�kolik obrovských krys. Ani nesta…ili
dob�hnout, neboÙ u…edník trindindolský je
vÓechny upálil …arovnými plameny. Nejv�tÓí
starosti d�lal  druhçm ten chlapík na v�ñi. Sta…il
jeÓt� poranit Krubroka svými výbuÓnými kulemi,
ale nakonec jej umlátil Beryl nahoÍe na v�ñi. To
jiñ Darlen s Eghem pro…esávali barák a spole…n�
zabili dalÓí dva, z nichñ zvláÓt� jeden odolával
dosti zna…nou dobu a sta…il oba zranit palcátem, z
kterého tr…elo n�kolik hÍebç. Jinak byl barák
prázdný, vÓude byl smrad, který pocházel ze
Ópinavých pelechç. Egh se jeÓt� rozb�hl nahoru po
schodech. Mezitím MyÓilov, objevivÓí ve v�ñi
jeÓt� jednoho nepÍítele, kterého odd�lal lesním
kouzlem, jiñ ostatní svolával na nádvoÍí. Seb�hli
se vÓichni, krom� Egha a Sekery, který si za
hlasitého náÍku látal nahoÍe ve v�ñi utrñené se…né
rány. Za…ala systematická prohlídka okolí, ke které
se za chvíli pÍipojil i Egh, jenñ se vrátil z baráku.
"To, to, to sem na..., na..., na... naÓel", podával Egh
s dobromyslným výrazem vçdci n�kolik
drahokamç, které objevil v peleÓích. "Dobrý, tak
je nes", pochválil jej MyÓilov a vytáhl si takový
Óikovný pergamen, kde si zaznamenával
druñinovou koÍist a kdo co nese. Egh byl
spokojený, zabil dva nepÍátele a jeÓt� objevil
poklad! Nakonec z v�ñe slezl i Beryl Sekera, který
m�l okolo levého koleno ovinutý kus rozpárané
deky. "Bolí to", pajdal trpaslík. MyÓilov a
Moorhed mezitím ostatním oÓetÍili i jejich zran�ní,
ale ñádné nebylo pÍíliÓ váñné añ na Krubroka
Krouka, který m�l oÓklivou popáleninu na krku.
Nastala porada. Joachalent se ve svém odkazu
zmiÁoval o tom, ñe n�kde tady m�l jeho druh
Dramon Kistran m�l nechat n�jaké písemnosti
ohledn� Mukuru. "Sklepení je zavalené", hlásil
Darlen Moorhed. Jediné kam se jeÓt� dalo vlézt

byla studna, která jediná vypadala udrñovan�.
"Dobrovolník!", zaÍval druid MyÓilov, vçdce a
tudíñ povolaná osoba. Kupodivu se ozvalo hned
n�kolik hlasç. Nejvíce se, ale o prçzkum hlásil
Beryl Sekera. Druzi vymysleli následující plán.
Beryl bude spuÓt�n dolç, vedle n�j bude soub�ñn�
spouÓt�na lucerna a hned za ním poleze Egh. Kdyñ

byl Sekera asi p�t sáhç hluboko objevil náhle
kolmou chodbu. ZaÍval to nahoru a vydal se do ní.
Za ním se houpala lucerna na lan� a zezhora se
sápal Egh. Z tmavé chodby pÍed Berylem se náhle
vynoÍily ruce s oÓt�pem a neñ se Beryl rozkoukal,
cákala z n�j krev. Trpaslík se za…al bít a zasáhl.
Jednou, dvakrát, ale pak se rad�ji vrhl na út�k,
podklouzly mu nohy a on op�t visel na lan� ve
studni. Kdyñ to spatÍil Egh, za…al se sápat nahoru,
neboÙ cht�l Berylovi uvolnit cestu, ten se ale
propadl hloub�ji, visíc za lano, které m�l uvázané
okolo pasu a snañil se zachytit o st�ny nebo
dalÓího lana, které tam viselo jako jistící. Ale
nesta…il to jiñ provést. Fik! Jeho nepÍítel se
vysoukal z chodby a pÍeñízl mu lano! Beryl Sekera
padal dolç. Propadl se dobrých dvacet sáhç a plácl
sebou do vody. JeÓt� Ót�stí, ñe jej úzké st�ny ob…as
zbrzdily v jeho pádu, takñe se jenom notn� odÍel.
HorÓí vÓak bylo, ñe jej pancíÍ za…al táhnout dolç.
Sekera se zoufale snañil vzepÍít nohama a drñet se
vystouplých vlhkých kamenç. Lucerna visící na
lan� se rozbila. Druzi rychle spustili po lan� dalÓí,
ale tu vzáp�tí rozmlátil oÓt�pem zran�ný nepÍítel.
Òírkéz kouzlem a Darlen Óípem jej sice pÍitom
zabili, ale Sekera byl stále dole. Vçdce MyÓilov se
proto rozhodl rychle. Sko…il po druhém lan� dolç
a rychle po n�m sjel dolç. Popálil si pÍitom prsty,
ale k Berylovi se dostal v…as. Nahmatal jeho ruku
a dal mu na ni vzácný prsten, který umoñÁoval
pohyb po vodní hladin�. Beryl byl pro tuto chvíli
zachrán�n. MyÓilov, který si pÍi svém lezení dolç
sta…il jeÓt� vÓimnout dalÓí postraní chodby v
hloubce asi devíti sáhç, rad�ji nic neriskoval a
nahoru se rad�ji dostal teleportací, kteréñto vzácné
kouzlo mu umoñÁovala jeho kouzelná druidska
zkrácená hçl, kterou nosil zav�Óenou u pasu. A
bylo. Sekera byl stále dole a objevení nové chodby
nev�Ótilo nic dobrého. Situaci vyÍeÓil Òírkézçv
‹áblík, který pÍipomínal takový uzlí…ek svalstva.
Výhodou tohoto malého tvora bylo bezesporu to,
ñe se mistrn� ovádal práv� kouzlo teleportace,
takñe se nejprve ocitl v té první chodb�, která byla
asi p�t sáhç hluboko. NaÓel v ní mrtvého
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krysomuñe, prohledal mu kapsy, naÓel v nich
drahokam, který si na pÍíkaz svého pána str…il do
kalhot. Inu, to holt kouzelnící um�jí komunikovat
se svým "pÍítelem", aniñ by je mohl n�kdo jiný
poslouchat. Šáblík tedy sbalil kámen do kapsy a
jeÓt� prohledal celou chodbu, která kon…ila
Ópinavým pelechem. Pak se op�t na pÍíkaz svého
pána pÍesunul do niñÓí chodby. Tady to uñ tak
jednoducké nebylo, neñli ji sta…il prohledat musel
se poprat jeÓt� se tÍemi obÍími krysami, ale to se
mu povedlo velice zdatn�, neboÙ z celé poty…ky
vyÓel pouze z n�kolika Ókrábanci. V chodb� vÓak
nic nenalezl a její konec byl op�t slepý. A tak
hupky Óupky zase nahoru. Te‹ se podívejme za
neÓÙastníkem Sekerou. MyÓilovçv prsten mu sice
pomohl vyÍeÓit zásadní problém s topením se, ale
i tak kolem n�j prosviÓt�lo n�kolik kamenç, které
po n�m vrhal jeho zran�ný soupeÍ, jeÓt� pÍed tím
neñli jej zabil Òírkéz a Darlen. Nakonec se pÍeci
jen vydrápal po lan� nahoru, kdyñ jiñ bylo dávno
po boji. "Jak je?", oddechl si nahoÍe vçdce, kdyñ
se zmá…ený trpaslík ocitl na sv�tle. "MokÍe a blb�,
dal bych si panáka", zaklel Beryl a hned si lokl z
nabízené láhve. Vzáp�tí si uv�domil jeÓt� jednu
v�c a totiñ, ñe pÍi svém pádu do hlubin ztratil svoji
zbraÁ a to docela dobrou Óavli, kterou si koupil na
poslední druñinové drañb�, coñ ho mnoho
nepot�Óilo.

"A zase sme nic nenaÓli! Te‹ se
rozejdem a poÍádn� to eÓt� jednou prohledáme,
pÍece nebudeme odhazovat ten zával ve sklep�",
naÍídil vçdce a vÓichni se svorn� rozeb�hli po
okolí. Asi po dvou hodinách byl skute…n� úsp�Óný
Krubrok. U jedné st�ny, ve zm�ti z…ernalých
trámç a kopÍiv nalezl otvor, do n�hoñ vedlo silné
lano s uzly. Lano bylo o…ividn� pevné a
pouñívané. Druñina se za…ala dohadovat, zde se do
otvoru poleze hned nebo añ po odpo…inku.
Nakonec zvít�zil odpo…inek. Spalo se u díry a
drñela se hlídka. 

Krubrok pÍiloñil na oheÁ a podle hv�zd
se domníval, ñe za chvíli bude moci vzbudit
dalÓího, kdyñ se mu stala nemilá v�c. PÍímo
n�kolik sáhç od n�j se náhle zni…ehonic objevil
nepÍítel. PÍikr…ená postava v hadrech, porostlá
Óedivými chlupy se Óklebila ñlutými tesáky a v
ruce drñela krátkou hçl zakon…enou krysí lebkou.
A neñ se Krubrok sta…il rozkoukat, tak se z té hole

zelen� zablesklo a Krouk pocítil, kterak se mu
ÓkvaÍí kçñe na t�le. Zareagoval vÓak pohotov� a
zaÍval ze vÓech sil a pak i on oplatil úto…níkovi
stejn�. VÓak byl Krubrok kouzelník! SoupeÍe vÓak
nezabil a ten znovu zaúto…il blesky, které tentokrát
Ólehaly z jeho o…í. Na Krubroka sáhla smrt a  jeÓt�
Ót�stí, ñe se vzbudil Gwardit a Darlen, vzburcováni
Kroukovým výkÍikem. Oba se hned na úto…níka
oboÍili, co ñe to d�lá jejich kamarádovi. Gwardit
zaúto…il svoji duÓevní silou a v soupeÍov� mozku
zpçsobil silnou bolest. Ten nevydrñel a dal se na
út�k. Vzáp�tí jej vÓak dohnal Darlen a Ùal mu po
nohách. Krysomuñ se zhroutil a z ruky mu vypadla
jeho ohavná hçl. Mezitím se vzbudil i zbytek a
n�kdo se hned chopil lana a zajatce svázal. DoÓlo
k výslechu, b�hem n�hoñ se druñina dozv�d�la, ñe
opuÓt�ný Grod se stal skv�lým úto…iÓt�m pro
bandu krysích lidí, kteÍí se hodn� podobali
obávaným lykantropçm. Byli ovÓem velmi mazaní
a obñivu a loupení provád�li v dosti zna…né
vzdálenosti a tak nikoho nenapadlo je hledat práv�

zde. A jeÓt� ze zajatce, který se pÍedstavil jako
Usulák, zvaný moucha, vymlátili, ñe v hloubi se
skrývá jeÓt� jejich Óef, který si Ííká Adrik Òpi…atý.
"AÙ mi donese tu moji Óavli, kerá mi spadla do
studny!" vzpomenul si najednou Beryl. Byl pÍijat
následujíci plán. Zajatec byl pÍivázán na lano a
neprodlen� spuÓt�n do studny. JeÓt� bylo slyÓet
Óplouchnutí a pak bylo lano náhle znateln� leh…í.
"Jak se mohl dostat z toho provazu?", podivil se
Moorhed, ale na vysv�tlení nemusel …ekat dlouho.
Kdyñ lano vytáhli, bylo …ist� pÍeÍíznuté. Zajatec u
sebe nçñ ur…it� nem�l a tak zbývalo jen jedno
vysv�tlení. Pod vodou je jeÓt� n�jaký vchod a
n�kdo jej musel odÍíznout. Vodou se nikomu
necht�lo a tak se Lúin rad�ji rozhodl, ñe poleze do
otvoru se zauzlovaným lanem. SpouÓt�l se dlouho,
ale m�l výhodu v tom, ñe trpaslíci jsou schopni se
v temnot� alespoÁ …áste…n� orientovat lépe neñli
ostatní (a Lúin byl trpaslík, alespoÁ po svém otci
Páinovi). Hned za Lúinem lezl Gwardit s lucernou
a pak Moorhed, Egh a dalÓí. Lúin slézal opatrn�,
díra byla t�sná, ale nakonec se dostal dolç. Ocitl se
v n�jakém starém sklepení, ale nem�l …as se
mnoho rozkoukávat. PÍed ním se objevil
rozzuÍený krysomuñ se zubatou Óavlí a máchl po
n�m. Lúin byl sice celý v ñeleze, ale rána jej pÍeci
jen zasáhla. T�lem mu projelo zachv�ní a sv�t se
mu zato…il pÍed o…ima. Lúin se skácel na zem jako
Ópalek za hlasitého lomozu jeho zbroje. Gwardit se
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zarazil, vÓe vid�l ve sv�tle své lucerny. Musel
jednat rychle. Vid�l nepÍítele, jak pÍelézá
bezvládného Lúina a ñene se k lanu. A za ním...
Bohové, co to následovalo jeÓt� za ním, ozáÍené
mihotavým sv�tlem lucerny! Tvor ze snç a
morbidních opileckých Ííka…ek Alwyna
B�lorukého. N�co mezi krysou a prasetem. V
záhybech srsti porostlé chomá…i olezlých chlupç
se Óklebily otevÍené boláky... Rien vÓak nem�l …as,
musel jednat. Sebral v sob� sílu a v jeho hlav� se
uvolnila energie, která v podob� ohn� zasáhla
muñe s Óavlí. Ten v mñiku shoÍel na uhel. A
vzáp�tí do trindindolského …arod�je narazil ten
hnusný tvor. Páchl mo…í a rozkladem a rozevíral
tlamu plnou ostrých zubç. Gwardit byl
samozÍejm� obrn�n oblíbeným kouzlem, které
zpçsobovalo jeho "rozmlñení" na n�kolik bytostí,
…ímñ se nechala v�tÓina soupeÍç zmást, ale i tak
za…al zañívat horké chvilky. Obluda zle dotírala a
Gwardit musel znovu a znovu …arovat, pouñíval i
svçj magický prsten, ale nepÍítel stále ñil a
Gwardit za…al po jednom úsp�Óném útoku oÓkliv�
krvácet z bÍicha. JeÓt� Ót�stí, ñe mezitím slezl dolç
Darlen a Rieovi pomohl. Kone…n� padla bestie
mrtvá k zemi. Darlen a Gwardit ji opatrn� pÍelezli,
aby za nimi mohli i ostatní. Byli o…ividn� ve
starém sklepení. Pak spole…n� omyli Lúinovi tváÍ
a omdlelý vále…ník se postavil na nohy, po té co
pÍemohl mdloby, které na n�j padly po rán�,
zpçsobené otrávenou Óavlí. Rána vypadala oÓkliv�,
ale Lúin Íekl jen to svoje "Hm, to je dobrý" a ránu
si pouze vytÍel kusem hadru. Místo, kde se ocitli
nebylo veliké. Sklepní prostory byly se sv�tem
nahoÍe spojeny starým kanálem, který ústil do
vody ve studni a um�lým "komínem", který
pravd�podobn� prorazili noví obyvatele Grodu.
Staré schodiÓt� bylo dávnozavalené. A jeÓt� n�co
…i spíÓe n�koho objevili. Jejich starého známého,
který se jim ztratil, kdyñ ho spouÓt�li do studny.
Ta Ópinavá hromada hadrç se choulila v horu a
klela. "MáÓ mojí Óavli, bastarde?!", zaje…el na n�j
Beryl Sekera. Odpov�‹ zn�la, ñe ne a odplata na
sebe nenechala dlouho …ekat. Krysák zemÍel na
mnoha…etné díry do hlavy zpçsobené n�jakou
ostrou zbraní. 

Ve sklepení, kde si jeho krysovití
obyvatelé zÍídili hlavní doup� naÓli NurnÓtí dv�
truhlice. V oby…ejné dÍev�né bylo nalezeno
mnoñství nakradených cenností a podivný soudek
opásaný ze vÓech stran ñelezem. Druhá truhlice

byla ñelezná a nesla na sob� známky násilného
otevírání, byla o…ouzená a …áste…n� i poleptaná.
Byla zanesená haldou odpadkç a jakékoliv pokusy
o její otevÍení krysáci jiñ dávno vzdali. Tak a jestli
te‹ …tenáÍ zlomysln� …eká na to, kterak si s
otevÍením truhlice poradí Nurnská druñina, v tuto
dobu sloñená pouze z mláti…ç, lesáka, druida a
kouzelníkç, bude zklamán. Darlen Moorhed prost�

vytáhl jakousi zapráÓenou lahvi…ku nejasného
pçvodu, nalil její smradlavý obsah do zámku pod
víko a chvíli po…kal. Egh potom zapá…il a víko za
mohutného vrzání odsko…ilo. PÍítomným prsklo do
tváÍí jen n�jaké smetí. Truhlice byla vypolstrována
a obsahovala Íadç uñite…ných a zajímavých v�cí,
jako jsou lektvary, cennosti a také n�kolik
písemností, z nichñ vÓak byla zachováná pouze
mapa místa nazvané Chorador a jeÓt� list, ve
kterém dávno mrtvý Dramon Kistran popisuje
svým druhçm n�co z historie Mukurské ÍíÓe.

Historie Mukurské ÍíÓe

Prvopo…átky Mukuru jako jednotného
územního celku lze datovat do období cca roku
150. TehdejÓí ná…elník kmene Mugaranç (neplést
s Burany) sjednotil ko…ovné a primitivní kmeny do
n�…eho co lze nazývat jednotným státem. Ten
ná…elník se jmenoval Òagul Mukurský a odtud
také název celé zem� - Mukur. Òagul vládnul asi
do roku 200. Po jeho smrti se o vládu spole…n�
porvali jeho dva synové - CharuÓ a Chorad.
CharuÓ m�l navrh a Chorada  roku 208 pÍemohl.
Chorad se uchýlil do horami obklopené pÍímoÍské
oblasti, pozd�ji po n�m nazvané Chorador a
zaloñil se zde vlastní stát. Aby mohl i nadále …elit
svému bratru CharuÓovi spojil se zdejÓími
obyvateli - primitivními Gudrajovci a jejich
vçdcem Óamanem Chaledem.  Chaled m�l
schopnosti navazovat styk se záhrobím v tom
nejstraÓn�jÓím smyslu. Na pomoc Choradovi
poslal legie nemrtvých a v n�kolikadenní bitv� u
Íeky „elkavy (pozd�ji známá jako Chaledova
stoka) roku 214 spole…n� se zbytkem Choradových
vojákç rozdrtili vojsko CharuÓovo. CharuÓ uznal
svoji poráñku a uznal nadvládu svého bratra nad
Choradorem. Mukuru tedy vládnul CharuÓ a
Choradoru Chorad. Jenñe asi roku 225 se
proradný a mazaný Chaled tajn� spojil s
CharuÓem a pomocí lé…ky mu vydal jeho bratra
Chorada. Ten skonal po n�kolikam�sí…ních
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promyÓlených mukách ve straÓné podzemní
mu…írn� v Mukurgrad�. CharuÓ se zavazal
respektovat Chorador jako území, kde mçñe
Chaled provozovat své temné um�ní. Chorador se
stal op�t sou…ástí Mukuru. Od této doby se traduje
vzestup Mukuru. Chaled se o své v�domosti d�lí s
vládcem Mukuru a prosp�ch z toho mají oba. Kult
Machrakç stoupá a Chaledovo um�ní je doprovází
añ po dneÓní doby. Po CharuÓov� smrti roku 271
vládne jeho nejstarÓí syn „agaj a upevÁuje
hranice ÍíÓe, zvláÓt� na západ�. I on je provázen
na své cest� Chaledem, který se zdá v�…ný a
nesmrtelný. Po „agajovi nastupuje pom�rn�
nevýrazná generace a v ÍíÓí se ned�je nic
podstatného. Postupn� se na trçnu stÍídají
Chubruj (312-343), KadraÓ (343-408), Budaj
Rocht (408-460) a Pajachrt (460-462).  Po
Pajachrtovi nastupuje na trçn Sachula, zvaný
Zubatý (462-530). Teprve za jeho dlouhé vlády
umírá Chaled (?- 495). VeÓkeré své znalosti
pÍedává pÍímo Machrakçm a Sachula jej nechává
obÍadn� pohÍbít v ohromné hrobce, kterou
budovalo ohromné mnoñství lidí uprostÍed
Choradoru.Ta hrobka nese jméno Chaledovo loñe.
Ti kteÍí se na stavb� podíleli byli temnou mocí a
magií zahubeni, aby Chaleda doprovázeli i po
jeho smrti. V mist� zvaném GoloÓgrad, které se
nalézá v horách, obklopujících Chorador, nechal
Chaled za pomoci Mukurských vládcç zbudovat
tzv. „ernou knihovnu, kde je shromáñd�no v
mnoha svazcích, pergamenech a listech z lidské
kçñe temné v�d�ní mukurské. Z „erné knihovny
vede podzemní chodba jednak do Chaledova loñe
a jednak skrz hory añ do kláÓtera v Achránu.  Po
Sachulovi na stupuje Sarucha  Krvavý (530-608)
a pod jeho vedením za…íná Mukur postupovat na
západ. Za pomoci roztrouÓených, ale …etných
kmenç z východních stepí proniká do pÍes Lismorr
a Monghyr añ do Karwelu. Jeho vojsko krá…í od
jedné vyhrané bitvy k dalÓí a dalÓí. V Monghyru
vládne jeho bratr Buchaj a na …ásti Lismorrského
území pÍímo jeho syn Lazar. Roku 608 Sarucha
umírá a na trçn nastupuje jeho syn Lazar Zlý
(608-657). Ten pÍipojuje k Mukuru i svojí
dosavadní drñavu, tzv. Východní Lismorr. Za jeho
vlády je Mukur napaden Armidenem, kde v té dob�

vládnou DragolÓtí druidi. Lazar vÓak vít�zí ve
veliké bitv� - tzv. Lazarovo pole a …ást zajatých
druidç je zajata a dopravena do Choradoru, kde
je z nich mu…ením doslova vydolováno jejich

v�d�ní. Lazar ho ovládá a …áste…n� kombinuje s
u…ením Chaledovým. A Mukur stále sílí. Po
Lazarov� smrti 657 se trçnu ujímá jeho synovec
PajÓl, zvaný KoÁská hlava (657-698), syn
Buchaje, neboÙ Lazar nem�l muñské potomky.
PajÓl se snañil napodobit své pÍedchçdce a nadále
obsazoval dalÓí  území na západ�. Zem� vÓak byla
vy…erpaná a také Velký mor, který na Mukur
udeÍil v letech 670-673 mu v jeho plánech
nepomohl. Do jeho plánu se postavil Molg Mocný,
král Lismorru a bitv� u Kirwallu  roku 698 byl
PajÓl na hlavu porañen jeho vojsko nahnáno do
Velké východní bañiny a samotný PajÓl byl zabit
nebo se utopil. Mukur se z této pohromy
vzpamatovával dlouhou dobu. Po n�kolik let
dokonce nem�l ani krále a zemi hrozilo
rozpadnutí. Añ roku 704 se trçnu ujal Òanchar
Lstivý, nejmladÓí syn PajÓlçv, který byl v mládí,
kvçli t�l�sné vad�, doslova odloñen do Choradoru
a nikdo s ním nepo…ítal. Òanchar zemi pÍíliÓ
nepomohl, neboÙ v�tÓinu prostÍedkç v�noval na
stavbu nového kláÓt�ra v Achránu, kde je od té
doby proslavená Ókola mukurských zabijákç.
Dokázal se alespoÁ pomstít Molgovi a roku 753
mu nastrañil lé…ku v Údolí bílé zloby a Molg byl
zabit. Òanchar jej dlouho nepÍeñil a zemÍel rok po
n�m. Po n�m vládnou postupn� Guldur (754-770),
Dahomej (770-815) a DraguÓa (815-851). Za
jejich vlády se zem� vzpamatovává, ale nic moc.
Pak nastupuje BalchaÓ Svalovec(851-922) a
historie se opakuje. Je obsazen tém�Í celý
Monhgyr, Lismorr a dokonce i Karwell. V
Karwellu vládne Kaliban Machracký, který
postupn� pobíjí i tzv. Cahirské V�rné (zni…ení
Leknínového jezera roku 874. BalchaÓçv syn -
Gradujen Nerudný (922-970) vÓak na odkaz svého
otce kaÓle a v�tÓinu území dobytých otcem
vyhandlovává s místními Ólechtici za jejich pomoc
v boji proti „agotajcçm, kteÍí úto…í na Mukurskou
západní hranici. „agotajci jsou odrañení, ale
Mukur se se znovu stahuje na své pçvodní a území
které trvá i dodnes. Postupn� vládnou Chudát
(970-992) a „urujcháb (992-1041).  Pak
nastupuje na trçn Gulejman Drti… Machracký a
ten vládne añ dodnes.

Druzi do…etli a jejich pohledy byly
vÓelijaké. Op�t se dostali o n�co dále, ale jejich
budoucí návÓt�va v Mukuru se jim ani trochu
nelíbila...    
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Kapitola 5 - Mlha

B�hem následujících hodin opustili
NurnÓtí Grod. Jiñ zde nebylo co pohledávat.
VÓechnu koÍist rozd�lil vçdce mezi ostatní. I
…arod�j trindindolský dostal do pé…e …ást koÍisti.
Dobrých osmnáct tisíc v klenotech. Rien Gwardit
byl ovÓem tuze velký bordeláÍ. Jak si tak balil
tornu, kde m�l naházené vÓechno páté pÍes deváté
a druhé pÍes desáté …i osmé pÍed dvacátédruhé, jak
kdo chce, zapom�l si tam ty klenoty pÍibalit a
nechal je válet vedle baÙohu... Druzi tedy op�t
sedli na kon� a poníky a vrátili se na hlavní cestu,
aby pokra…ovali sm�rem na východ.
Karwellsko-lismorrskou hranici pÍejeli bez
problémç a pokra…ovali obchodná cestou na jih. V
t�chto místech se stýkala hranice tÍí zemí -
Karwell, Lismorr a Monghyr. Obchodní cesta nyní
kopírovala hranici Lismorru a Monghyru. Kraje
zde byly divo…ejÓí, ale stále se zde dalo nalézt
pÍístÍeÓí a pokud m�l dobrodruh dostatek pen�z
rozhodn� netrp�l nouzí.

"Taverna "Pod vrÓkem", tady
pÍespíme!", rozhodl vçdce a ostatní radostn�
souhlasili.  Zajeli dovnitÍ opevn�ného dvorce.
Stalo zde n�kolik vozç krytých plachtou a o kon�
bylo postaráno v prostorné stáji. Nálevna byla plná
kouÍe, ale miska s masem, obilná placka,
kukuÍi…ný klas a koÍalka tuto drobnou
nepÍíjemnost spravily. NurnÓtí se najedli, povolili
si opasky a rozhlédli se okolo sebe. "Bylo by
dobrý zjistit, jestli n�kdo nejede vod Mukuru",
navrhl Gwardit. "No jasn�, vyptat se na vÓechno.
Kdyñ sem si prohlíñel ty mapy, napadlo m�, ñe
nejlepÓí by bylo dostat se do Achránu k moÍi a pak
to vzít do Choradoru tudle kolem Be‹aru a
NeÓtováku", ukázal MyÓilov ostatním n�ktará
místa na map�. "Hele, tady je taky prçsmyk kurev,
tam bych se podíval", Lúin oñil. "Obávám se, ñe
tam ñádný kurvy nebudou, kdyñ tu mapu Dramon
nebo Wojchred …márali, tak jim rozhodn� bylo
ouvej, takñe bych Íek, ñe ty názvy sou dávaný spíÓ

podle momentálního duÓevního stavu", podotkl
moudÍe Darlen. "No, podle t�ch názvç, bych Íek,
ñe jim troÓku ujíñd�li nervy", Krubrok se napil.
"Jo, vçbec se mi to nelíbí, …ekaj nás trable a
prçsery", oÓil se MyÓilov, který na sob� cítil
t�ñkou odpov�dnost. Ano, jist� byl vçdce a jeho
pÍirozená jeÓitnost tímto faktem byla ukojena,

mohl být také navýsost spokojen s druñinou,
vÓichni táhli za jeden provaz a m�li sluÓnou
zásobu podpçrných lektvarç. To byly klady. A
zápory? Nikdo nev�d�l co je v Mukuru …eká. Bude
to horÓí neñ Armiden? Projedou vçbec voln�, nebo
se budou muset prosekat a probít? Kolik jich
padne? Jist� druñina m�la ve svých Íadách tÍi
bijce, z nichñ Lúin se o sebe jist� postará, ale co
Sekera a Egh? Zvládnou to vçbec? Bylo jasné, ñe
tyhle dva budou muset podporovat Krouk s
Òírkézem pomocnými kouzly. Gwardit byl potÍeba
na n�co jiného. Musí vyuñít své nesporné
schopnosti v komunikaci s kýmkoliv a v pÍípad�
potÍeby to musí být práv� on, kdo zabije silného
soupeÍe (pokud se ovÓem nebude v�novat rad�ji
své "psychické" magii), tak aby se nedostal
ostatním na t�lo. Nevýhodou druñiny byla také
absence stÍelcç. Jist�, Darlen Moorhed ovádal svçj
luk mistrn� a MyÓilov také stÍílet dovedl, ale
Moorhed rad�ji bojoval me…em a luk vytahoval
spíÓe na lovu a Klabzej také rad�ji kouzlil a mlátil
holí. "S tím kouzlením to, ale nesmím pÍehán�t. Po
boji bude tÍeba hojit rány", MyÓilov se dále
probíral svými úvahami, vyruÓil jej añ Darlen.
"Hele, práv� sem si pokecal s t�ma kudçkama,
který sed�j támhle u toho stolu. Sou to
vobchodníci a vracej se z Mukuru". " Jo, jasn� a co
Ííkali? Dá se tam normáln� project?", MyÓilov
sebou trhl. "No, projet se dá, je to prej pakárna,
vÓechno se kontroluje, platí se straÓný clo, musíÓ
se drñet hlavmí cesty, spát kde ti Íeknou, ale kdyñ
máÓ peníze tak to de. StraÓn� se tam musí uplácet.
No prost�, …ekaj nás burani!". Darlen do sebe
kopnul koÍalku. "Ale de to! De to! Prost� se
budem chovat sluÓn�, vo peníze nám taky nejde,
t�ch máme dost. Musíme se domluvit na tom za co
se budeme vydávat", promluvil Gwardit. Za…ali
padat rçzné návrhy, ale nakonec bylo rozhodnuto,
ñe se budou vydávat za obchodníky z Karwellu, z
hlavního m�sta Lonu a jedou shán�t do Mukuru
obchodní kontakty. A pak Óli spát...

Následujícího dne za…ala cesta stoupat
do zalesn�ného kopce. Cesta se klikatila a trvalo
pçl dne neñ vyjeli nahoru. Kolem nich byl listnatý
les a pÍed nimi vyjeñd�né koleje od vozç. Cesta
vedla dále. Pak za…ala padat mlha. Hnusná mlha,
která se v horách a kopcích vyskytuje …asto.
Zanedlouho kolem nich bylo pouze vlhko a bílo.
VpÍedu jedoucí Darlen hlásil, ñe ztratil cestu.
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Moñná, ñe se motali kolem dokola. Vçdce poru…il
sesedat a rozbít tábor. Nebylo vid�t na krok.
Ub�hlo n�kolik chvil. Òírkéz náhle zbystÍil.
Zaslechl fun�ní nedaleko od provizorního tábora.
Poslal do mlhy svého ‹áblíka. V jeho mysli se
za…aly objevovat ñivé obrazy. "Poplách!!!", zaÍval
náhle kouzelník. Ostatní rychle vysko…ili, zahodili
jídlo a popadli zbran�. Darlen sta…il dokonce
vsednout na kon�. Na Nurnské zaúto…ili obÍi!
Obrovská hovada v hadrch, kusech ñeleza a s
podomácku vyrobenými zbran�mi. Úto…ili ñiveln�
a bez organizace. NurnÓtí se semkli. Lúin vedle
Sekery, Darlen pÍed Òírkéze, Krubrok se schoval
za kámen a za…al kouzlit. Stejn� tak i Gwardit. Egh
podlehl strachu a za…al couvat. MyÓilov se
rozhodl, ñe nepÍítele ob�hne a vpadne mu do zad.
Z mlhy se ozývalo dalÓí Ívaní. Moorhedçv kçÁ se
za…al vzpínat a jen díky umu a Ót�stí se Darlen
udrñel v sedle. "Fííí", zakouzlil Krubrok a kde se
vzala, tu se vzala mezi druñinou a dv�ma obÍisky
ze‹ z ledu. NaneÓt�stí odd�lila i MyÓilova, který
se chvíli  nemohl orientovat. Vzáp�tí to vÓak
Krubrok napravil. Z hobita vylet�l rudý plamen a
doslova propálil jedno obÍisko skrz nazkrz. Obr se
zhroutil a za ním se objevil krvavý cákanec masa,
krve a vnitÍností. Také trindindolan se …inil a
…astoval nepÍátele ohn�m. Lúin sloñil jedno
obÍisko me…em, ale pÍib�hl k n�mu dalÓí a zle jej
ranil. Po Lúinov� boku se state…n� bil Beryl, ale
utrñil takovou ránu, ñe se rad�ji dal na út�k.
Vrcholné bojové um�ní pÍedvád�l Darlen. To…il se
v sedle sem a tam, uhýbal ranám a díky Òírkézov�
kouzlu rozdával i rychlé a pÍesné zásahy. Pak
pÍib�hl i MyÓilov a postavil se mu po bok. Pozvedl
pañi a seslal energii pÍímo ze své hlavy. Jeden z
obrç zakolísal, neboÙ mu náhlý náraz energie rval
vnitÍnosti. Postupn� se podaÍilo nájezdníky pobít.
Z Lúina, Moorheda a Sekery kapala krev. "Jeden
zdrhnul", je…el Òírkéz a skute…n�. T�ñce poran�ný
obr, který na sob� m�l podivnou koñenou zást�ru,
na které m�l pÍidrátované kusy ñelez, Íet�zç a
podkov se  rychle plazil pry…. "DñugáááÓ,
DñugááÓ", Ívala ta obluda na út�ku. Egh který
zatím vyvázl bez zran�ní náhle v mlze vycítal n�co
mnohem horÓího. "Je..., je..., je tady n�..., n�...,
n�co stra..., stra..., straÓný"? za…al je…et. A vzáp�tí
se Krubrokova ledová ze‹ rozlet�la na kousky.
Vzduchem prolétl Íev. N�kterým druhçm se
podlomila kolena. Z výÓky sedmi sáhç se na n�
Óklebila nestvçrná hlava. Tohle nebyl obr. To byl

obr obrç. Stvçra svírala v pracce obrovskou v�tev,
vÓude po t�le m�la nakradené pÍedm�ty - soudky,
lahve, Ótíty a tlumoky. Buch! Vedle Sekery
dopadla rána a vyhodila do vzduchu sprÓku
kamení a drnç. Kdyby  na n�j taková rána dopadla,
byl by okamñit� v alkoholovém nebi. Druñina se
dokázala semkout a t�ñkopádná obluda za…ala mít
problémy. Rána za ranou, kouzlo za kouzlem a
obÍisko padlo. Z t�la mu sr…ela temná krev z
mnoha ran. VÓichni si jiñ cht�li oddechnout a
oÓetÍit zran�ní, kdyñ se objevil jeÓt� jeden nepÍítel.
Rozlícená obryn� se seká…kem v ruce se cht�la
pomstít za smrt svých druhç (a ñe jejími druhy
byly úpln� vÓichni na to vemte jed). Padla jeko
ostatní...

NurnÓtí se vrhli na koÍist a dçkladn�
vÓechny nepÍátele obrali. Bylo pÍekvapivé kolik
tahle banda m�la u sebe cenností. O jejich pçvodu
nebylo pochyb. Nakonec bylo rozhodnuto, ñe se
pçjde jeÓt� dobít uprchlík. Mlha seza…ala zvedat.
Netrvalo dlouho a druñina objevila ve skalách
jeskyni, kterou chránila primitivní kolová hradba.
Tak sem druñina zabloudila v mlze! K obÍí
jeskyni! Gwardit se rozhodl pÍelézt plot a otevÍít
bránu z druhé strany. Ne…inilo mu to ñádné
problémy. Hup a byl na druhé stran�. Obrovský
trám, který slouñil jako závora mu vÓak potíñe
…init za…al. Nemohl s ním pohnout. Svist!
Vzduchem prolétl kovový projektil a zasáhl
…arod�je do hlavy. Gwardit se zapotácel a ohlédl
se. U jeskyn� se za koñeným záv�sem kr…ilo obÍe
a v ruce drñelo primitivní stÍelnou zbraÁ. Do
vydlabaného pruñného prkna nabíjelo kovového
"jeñka" a chystalo se k dalÓí rán�. Gwardit nelenil
a vrhl se ke studni, aby se jí kryl. Svist! DalÓí
projektil jej t�sn� minul. V tom okamñiku pÍes
hradbu pÍelezl i Egh a vrhl se s me…em v ruce na
obÍe. Kroll i obÍe byli stejn� velicí. ObÍe se
chopilo sekery a za…alo se zuÍiv� bránit. Egh
nakonec boj vyhrál, neboÙ obÍe se vzdalo, ale m�l
namále. Mezitím se dovnitÍ dostali i ostatní. Poté
co vstoupili do jeskyn� nalezli v ní i obra, který
pÍed nimi utekl tam v lese. Leñel na primitivním
lçñku v tratoliÓti krve a snañil se zvednout. Dobili
jej a obÍe zahnali do kouta, aby jim neuteklo.
Prohledali celou jeskyni a narvali si do toren a
pytlç vÓe co mohli unést. A pak v ní pÍespali. ObÍe
se ani nepokusilo utéct. M�lo strach. Druzi jej
nechali na pokoji, asi m�li pro tuto chvíli krve
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dost. JeÓt� o jedné v�ci je tÍeba se zmínit. Mezi
cennostmi nalezla druñina i podivnou ebenovou
truhli…ku. Bozi v�dí, kde k ní obÍi pÍiÓli. Po jejím
otevÍení z ní vylet�l netopýr. Krubrok, Gwardit a
Òírkéz okamñit� poznali o co se jedná. To je stejný
tvor, kterého jsou oni schopni si vyvolat pÍi
magickém rituálu! Jenñe tenhle byl zvláÓtní.
Nem�l pána. Podv�domn� o n�j svedli duÓevní
boj. Snad jen Òírkéz, kterého doprovázel v tuto
dobu jeho ‹áblík nem�l takovou snahu jako ti dva
ostatní. Vyhrál Krubrok a netopýr se k n�mu
pÍidal...

DalÓího dne opustila druñina hory a
sestoupila do níñiny. Projeli lesem a pÍed nimi se
objevila hranice. Mukurská hranice! "JeÓt� se
vrátime do lesa a necháme tam vÓechny cennosti
a …ást pen�z, abychom o n� tÍeba náhodou
nepÍiÓli", rozhodl MyÓilov a spole…n� s
Moorhedem vykopal v hloubi lesa jámu u velkého
habru. "Tak a dáme do toho..., Krubrok nese p�t
tisíc...". "Jo, tady jsou". "Dobrá, Gwardit má u
sebe osmnáct tisíc...". "...ne, ne, nemám! Já nic
takovýho nemám!", Gwardit se zatváÍil vyd�Óen�
a za…al se prohledávat. AÙ hledal, jak hledal, nic
nenaÓel. PÍidali se i ostatní, kteÍí tvrdili, ñe Rien ty
cennosti skute…n� má nést. "Já  sem je asi
zapomn�l na Grodu", prohlásil Gwardit zdrcen� a
rozhodl se vrátit. "Po…kejte tady na m�".
"Samotnej nepojedeÓ. Pojede s tebou...". "Po...,
po..., poje..., poje...du..., du.... já", pÍihlásil se Egh
a skute…n� s Gwarditem odjel. Ostatní na n� …ekali
dva dny v lese. No co, alespoÁ si utÍídí myÓlenky
a odpo…inou si pÍed Mukurem. Gwardit se vrátil i
s Eghem smutn�. Nic nenaÓel. N�kdo to o…ividn�
Ólohnul. Po cest� si vzpomn�l, ñe cennosti nechal
s nejv�tÓí pravd�podobností ve sklepení, kde je
nalezli, ale nic tam nebylo. Egh ho upozornil na
stopu v blát�. "N�kdo tu musel z t�ch  krysákç
jeÓt� zbejt a te‹ je fu…!", pomyslel si Gwardit
naÓtvan�. No, te‹ m�l trindindolský rodák
vyd�láno!

Kapitola 6 - Hranice

Druñina odleh…ená o …ást pen�z, které
nechala v lese se pomalu blíñila k hranici. Hranice
mezi Lismorrem a Mukurem byla ve stepi. Minuli
kamennou pevnçstku lismoÍanç na níñ vlála vlajka
se tÍemi stromy, pozdravili se s vojáky a jiñ se
ocitli na území nikoho. Asi za pçl míle spatÍili

seskupení barákç z vepÍovic, kterým vévodila
jediná kamenná stavba s mÍíñemi v oknech. Stála
zde kolona povozç na obou sm�rech. Na stoñáru
se tÍepetala ñluto…ervená vlajka, která m�la na
sob� zaÙatou p�st! Spousta vojákç v koñených
uniformách s Óavlemi se mísila mezi kupci a
prohledávala jim vozy. Ob…as bylo vid�t skupinu
jezdcç se psy, která míÍila do stepi. Stráñci hranic!
Bylo slunné po…así, vál suchý vítr a roznáÓel vÓude
prach. „ekali asi hodinu. Pak k nim pÍiÓel voják.
Uniformu m�l oÓumt�lou, v ruce svíral hçl, za
pasem m�l Óavli a na hlav� mu nepoÍádn� sed�la
kovová helmice s koñeÓinovým lemem. "Nemáte
vozy?", pÍivítal Nurnské. "Ne, jenom kon�. Cht�li
bychom ve vaÓí zemi navázat obchodní kontakty",
spustil nau…enou písni…ku Rien Gwardit, ale voják
jej pÍeruÓil. "To pozd�jc, te‹ zajedete támhle k tý
zdi a vÓechno ukáñete!". "Jak vÓechno?", podivil
se Krubrok, ale nikdo jej uñ neposlouchal. U…inili,
jak jim bylo Íe…eno. U zdi z vepÍovicových cihel
si mohli u kovových kruhç uvázat kon�. Op�t
…ekali asi hodinu. Pak pÍiÓel dalÓí voják a hodil jim
hrs plachet. Kañdý nafasoval jednu. M�Íila asi
tÍikrát tÍi sáhy a kdysi moñná byla bílá. "Vysypat
vÓechny v�ci, peníze, zbran�, jídlo, prost�
vÓechno", poru…il voják a odeÓel. "Do prdele, to je
jak v kriminále", ulevil si Darlen, který v mládí
ur…it� n�jaké v�zení poznal. "Hlavn� aby mi nic
neÓlohli, burani východÁárský". "Doufám, ñe mi
nebudou …uchat k povlíka…kám". "To by moñná
bylo dobÍe, protoñe by pak toho zaru…en� nechali,
chcípli by na smrad". "Nó, vod tebe to teda sedí, ty
znáÓ Ókopek tak leda vod vid�ní". "Chacha, já si
zase myslim, ñe by to ani nepoznali, protoñe sami
sou to prasata". "Tsss, radÓi drñte huby aÙ nás
neslyÓej!". Takhle a podobn� si mezi sebou
výpráv�li naÓi druñiníci, snañili se ñertovat, aby
zakryli nervozitu. VÓichni cítili, ñe jsou pod
neustálým dohledem.

"Tady máte ñádosti o vstup do Mukuru.
„iteln� vyplnit!", podal jim op�t úpln� jiný voják,
který sám vypadal ovÓem na to, ñe se neumí ani
podepsat, hrst papírç, kañdému jeden. Lejstro bylo
nadepsáno: "Poníñená ñádost k laskavému
svolení k pobytu na území ÍíÓe Mukurské" a
obsahovalo Íadu podivných kolonek jako: jméno,
v�k, pohlaví, barva o…í a vlasç, jméno rodi…ç i
prarodi…ç, …ím se ñivíte?, seznam majetku, kde
ñijete?, kde budete v Mukuru spát?, jaký je váÓ
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vztah k Mukurské ÍíÓi? a mnoho dalÓích. "He...,
he..., hele já, já ne..., ne..., neu..., neumim ps...,
ps..., pssss, psát", zavolal na vojáka Egh, ale toho
to o…ividn� nezajímalo. Egh tedy poñádal Lúina,
absolventa nórienské obecné, aby mu s tím
lejstrem pomohl. Druñiníci se chopili uhlç a brkç
a za…ali poctiv� vyplÁovat debilní kolonky. Voják
nad nimi stál a dával pozor, aby se nedomlouvali.
VñdyÙ cizince je tÍeba kontrolovat! Je nutno
podotknout, ñe jistí druñinící s n�kterými
kolonkami zna…n� zápasili. V�tÓina nev�d�la
jména rodi…ç, natoñ prarodi…ç. Beryl Sekera do
kolonky "pohlaví" hrd� napsal - "mám", Egh si
nechal napsat do kolonky "barva o…í" celkem
logickou odpov�‹ - "tam si nevidim", n�kolik
dobrodruhç také do kolonky "…ím se ñivíte"
napsalo, ñe jídlem (Egh dokonce poctiv� Lúinovi
nadiktoval, co vÓechno má rád k jídlu a tak by se
dalo pokra…ovat. Mnohem horÓí zádrhel nastal
ovÓem v celkem logické (a pro mukurské velmi
dçleñité) kolonce "kde ñijete?". VÓichni napsali
podle pÍedchozí dohody, ñe jsou obchodníci z
Lonu v Karwellu. VÓichni añ na vçdce MyÓilova.
Ten podle vÓeho zazmatkoval z pÍemíry
odpov�dnosti a poctiv� napsal, ñe je z
Gwendarronu a z Liscannoru. Dostal totiñ strach,
ñe pÍi jeho vizáñi mu nikdo neuv�Íí, ñe je
obchodník.

Za dalÓí dv� hodiny od nich voják
lejstra vybral a odnesl je kamsi. A pak pÍiÓel zp�t
a houkl: "Kdo je váÓ pÍedstavený nebo vçdce.
Kañdá skupina musí mít svého vçdce?".
PÍedstoupil MyÓilov. "Tak podÙe", vyzval jej voják
a vedl ho do nízkého baráku, kde jej zavedl
dovnitÍ. MyÓilov se ocitl v nev�trané místnosti z
nízkým stropem. V jednom rohu byl veliký stçl, za
kterým sed�l v kÍesle obtloustlý voják, zÍejm�

n�jaká vyÓÓí Óarñe. "Vedu vçdce tý skupiny,
rahoñi". "Jo, mçñeÓ jít, chachloji!", odporou…el
tlouÓtík vojáka a dlouze se na MyÓilova podíval a
pak jej vybídl, aby si sedl na takové hodn�

nepohodlné Ótokrle. V ruce drñel MyÓilovovu
ñádost o vstup. "Takñe pane MyÓilov, vy tady
uvádíte, ñe ste z Gwendarronu, to znám, tam se
ñije dost bídn�". "Ano", d�l MyÓilov a nijak
nekomentoval naráñku. "Ostatní jsou z Karwellu,
jak je moñné, ñe jste jejich vçdce?". "Já nejsem
vçdce, já jsem pouze prçvodce". "Aha, ale tady
uvádíte, ñe jste v naÓí zemi nikdy nebyl, jakto ñe

jim tedy d�láte prçvodce po zemi, kde jste nikdy
nebyl?".  "No, totiñ já dobÍe znám cestu z
Karwellu do Lismorru podél Íeky Lyarpull...".
"Hmmm, a kde jste se s t�mi ostatními obchodníky
seznámil?". "No..., pÍed Lonem v Karwellu..., v
hospod�". "Jak se ta hospoda menovala?".
"Hospoda, hospoda, taverna..., to si nepamatuju".
"Tak nepamatujete, hmmm. A kdyñ jste teda ten
prçvodce, podle …eho se tady chcete orientovat,
kdyñ jste tady údajn� nikdy nebyl?". "Mám mapu".
"Tak vy máte mapu! Ukañte!". MyÓilov u sebe nic
nem�l a tak pod dohledem vojáka doÓel ke svým
v�cem a vzal tam mapu, kterou naÓli u
Joachalentova vraha. Tu pak ukázal. "Kde ste to
sebral, …lov�…e?!", vybafl tlusÙoch, který m�l dle
mukurského ozna…ení hodnost rahoñe. "V Nurnu,
v knihovn�". "Cóóó, tak v Áákym Nurnu maj
takovýhle naÓe mapy!". "No, maj a co?", podivil se
naoko klidn� MyÓilov, ale v duchu zakolísal.
Nemohl ovÓem, ñe mapa byla v Mukuru
povañována za pÍísn� utajovanou záleñitost. A
tahle byla podezÍele podrobná. Ani takový rahoñ
takovou nesm�l vlastnit, spatÍil ji pouze ob…as,
kdyñ byl u nadÍízených.

 Ne, ne, tohle se mu nelíbí. M�l by to
hlásit nahoru, nejlepÓí bude kdyñ zavolá alespoÁ
gadáta. Ó jé, s tím budou problémy. Jeho slibná
karierá mçñe být ohroñena. Jist� mçñe být
pochválen za bd�lost, ale také by se mohlo pÍijít
na ten nepoÍádek, který na hranici vládne, na
vybírání úplatkç, na to ñe polovina jeho vojákç -
chachlojç, nemá Íádné uniformy s pÍedepsaným
znakem. Nikdy je sice nenafasovali, ale rahoñ

podepsal jejich pÍevzetí, vñdyÙ kdo by také
odporoval zásobovacímu dçstojníkovi velkého
zarubaje! A to by také mohl skon…it na Kalibanov�
poli, nebo..., nebo... tÍeba také v kobkách
Mukurgradu! Rahoñovi se orosilo …elo a snañil se
pÍemýÓlet. A co kdyñ je to jenom zkouÓka jeho
bd�losti nastrañená n�kým od chába? Ne, to ne. Ti
cizinci vypadají opravdu pÍíliÓ cize. Jsou to ur…it�
lovci kçñí, nebo opravdu cht�jí obchodovat  Zná
tyhle drsné typy  od západního moÍe. Ale pro
jistotu je  vÓechny poÍádn� vyslechne a pak vÓe
podrobn� sepíÓe a poÓle s t�mi materiály jízního
…ardaje do nejblíñÓího m�sta, do BalchaÓe. A ten
…ardaj nedojede. Ano, tak to ud�lá, ud�lá si kopii
t�ch materiálç a bude krytý. VñdyÙ takového posla
mçñe po cest� potkat cokoliv, vÓude je takových
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nástrah, nepÍátelé jsou vÓude, vÓak to na Dnech
pravdy stále PÍednaÓe…i Ííkají. Ano, tihle cizinci
ur…it� cht�jí jenom kÓeftovat a on si od nich jeÓt�
nechá tu…n� zaplatit! V o…ích rahoñe „ugyna svitl
plamének pÍi pomyÓlení na bohatství, kterého si na
úplatcích jiñ nahrabal dosti. M�l to vymyÓlené
jeÓt� pár let si bude tady na hrani…ním pÍechodu
hrabat a pak ute…e n�kam daleko od Mukuru. A
jeÓt� n�co ud�lá, poÓle s t�mi cizinci Guzmána
Makrelu, aby na n� dohlédl. Guzmán ví mnoho
v�cí o n�m, ale on také ví mnoho v�cí na
Guzmána...

"Mçñete jít, chachloji, poÓlete dalÓího!",
poru…il rahoñ vojákovi a MyÓilovovi dal najevo, ñe
pro tuto chvíli povañuje rozhovor (…i spíÓe
výslech) za skon…ený. MyÓilov se vypotácel ven.
Nem�l dobrý pocit. Cestou minul Darlena
Moorheda, který Óel k vstupnímu pohovoru po
n�m. Jen mu sta…il pokynout. Darlen vstoupil a i
on se posadil na to pÍíÓern� nepohodlné Ótokrle.
Rahoñ, který se jmenoval „ugyn si zatím dokázal
utÍídit myÓlenky. Vstupní ñádost tohodle elfa se
jevila v podstat� v poÍádku. Preventivn�
Moorheda sice napomenul, ñe by mohl míti k
Mukurské ÍíÓi pon�kud vÍelejÓí vztah kdyñ v ní
chce obchodovat (Darlen do kolonky "jaký je váÓ

vztah k Mukurské ÍíÓi?" vepsal pouze  - "ryze
obchodní"), ale to byla pouze formalita. "... a
odkud, ñe to znáte toho, toho, nó... Klabzeje
MyÓilova?", hrabal se rahoñ v papírech a pÍitom
bedliv� …ekal na odpov�‹. "Toho..., nó toho znám,
ñe jo, jak to uñ tak bývá, z hospody", odv�til
Darlen, vlastn� podle pravdy. Na tuto odpov�‹
mohl navázat jakkoliv. "A vy, tedy ta vaÓe
obchodní skupina, vy jste vÓichni z Karwellu?".
"Ano, vlastn� ano, my se známe odtamtud". "A
toho, jak se kruci menuje, toho MyÓilova z jaký ho
znáte hospody?". "... jo vzpomínám si, vod
Radosti", Darlen za…ínal tuÓit, ñe MyÓilov moñná
do ñádosti napsal n�co jiného, neñli na …em se
dohodli a snañil se na vÓechno odpovídat
maximáln� neutráln�. "...á od Radosti", rahoñ se
usmál. Ten podnik znal z vypráv�ní. Na jedné
pitce u jabana rozhodovatele z BalchaÓe o n�m
náleñit� barvit� zcela opilý rozhodovatel mluvil ve
vÓech podrobnostech. Rahoñovi se v duchu
pon�kud ulevilo.

Tak pÍeci se znají. No jist�, banda

zbohatlíkç, která si chce jeÓt� více nahrabat.
Vzpomínal si na tyhle kupce ze západu. Jezdili si
do Mukuru pro kçñe, k moÍi pro perly a n�kteÍí
dokonce añ daleko do stepí a pralesç pro
prapodivné v�ci - hadí kçñe, vzácné trofeje
houzelných zvíÍat a drahé kamení. A jedna
skupina, nápadn� podobná t�mhle, také takoví
hrdloÍezové bez povozç, se dokonce vypravila añ
daleko na východ, do zem� obrç. AlespoÁ to Ííkali
a po roce se jich vrátilo jen pár, ale ti byli bohá…i.
VÓak jim také poÍádn� pustili ñilou, zaplatili tu…né
clo a kolik toho jeÓt� skon…ilo v kapsách vojákç.
No jo, zajímal se o n� dokonce i velký zarubaj
Guchrak, velitel VII. Jeñgaru. 

Rahoñ s sebou  op�t trhl. "No jo,
mçñete jít". Darlen odeÓel. A tak to Ólo dále a
rahoñ se …ím dál tím více ujiÓÙoval, ñe je to
opravdu, tak jak si myslí. Lúin mu v podstat�

potvrdil, ñe jsou skupina obchodníkç s ochrankou,
která se zná z Lonu. Ostatn� Lúin si vedl pÍi
výslechu velmi obratn�. Nadával na zem� na
západ�, ñe si tam vçbec neváñí trpaslíkç a ñe on
pracuje pro pány Gwardita a Òírkéze jako
ozbrojený doprovod.  Krubrok se vydával za
bohatého obchodníka, který vlastní v Lonu obchod
se spole…níkem a chce nakupovat v Mukuru kçñe.
Naprosto skv�le si vedl Òírkéz, hned po pÍíchodu
vrazil rahoñovi úplatek tisíc zlatých a m�l pokoj
od vÓete…ných otázek. Problémy nastaly s Berylem
Sekerou. V�…n� roztrñitý a opilý trpaslík sice do
ñádosti napsal, ñe je z Karwellu a Lonu, ale kdyñ
to po n�m nyní jiñ spokojený rahoñ cht�l pouze
zopakovat, tak prohlásil, ñe je z Liscannoru a pak,
ñe zase ne, ñe je z Mubarathu. Zapletl se v tom
dokonale. Rahoñ op�t zpozorn�l. Liscannor to uñ
n�kde …etl, ano to uñ mu do papíru napsal ten
MyÓilov. "Takñe odku‹ se znáte s tím
MyÓilovem?". "No..., já... jako pÍece z toho
Lomu!", skálopevn� odpov�d�l Sekera. "...z
jakýho lomu?". "No toho m�sta, z hospody":
"Myslíte z Lonu z Karwellu", napov�d�l Sekerovi
rahoñ, kterému za…ínalo být Ópatn�. Bylo mu jasné,
ñe tady n�co nehraje. A nechal si zavolat jeÓt�
jednou MyÓilova. "Tak pane MyÓilov, vy tvrdíte,
ñe vÓechny ty pány znáte z Karwellu, ale tady ten
pán tvrdí, ñe se znáte uñ z toho..., tady to mám
napsaný..., z toho Liscannoru, to mi Áák nesedí".
"To neni pravda, nic takovýho sem neÍek", vykvikl
Beryl a za…al obracet o…i k nebi a rukama Óermovat
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do písmene T. Asi se ten chudák doñadoval
pomoci jakýchsi opileckých boñstev. Rahoñ vsadil
vÓe na kartu pro kterou se jiñ rozhodl pÍed tím a
které koneckoncç i uv�Íil. Je to banda, která chce
zbohatnout n�kde v divo…in�, poÍádn� se neznají
a do papírç píÓou co je napadne. Rahoñ si
uv�domil, ñe jsou zem�, kde se ñádný papír
vyplÁovat ani nemusí a tÍeba tam psali co je
napadlo. Tak pro… na tom te‹ n�co nevytÍískat?
Beryla propustil a tázav� se podíval na MyÓilova.
"... je pro vás hodn� dçleñité dostat se do
Mukuru?". "Ano, to víte, nemçñu si dovolit
vypadat pÍed ostatníma jako blbec, kdyñ sem ten
jejich prçvodce". "A na kolik si ceníte takový
prçjezd?", rahoñ to vybalil uñ zcela bez obalu.
"No..., Íekn�me tisíc?". Rahoñovi zamñikala
vychytrale o…ka a ztlumil hlas. "Jeden z vaÓich
muñç mi dal …tyÍi tisíce a to m�l ñádost ve v�tÓím
poÍádku neñli vy". "Tisíc a p�tset". Rahoñ
neslyÓel. "Povídám dvatisíce", pÍihodil MyÓilov.
"Jo, hned", rahoñ si v duchu pomyslel, jak je
mazaný. MyÓilov zaplatil a vyÓel ven. Ostatní stáli
u v�cí a tlumen� se bavili. "Kdo mu zaplatil ty
…tyÍi tisíce?", zeptal se MyÓilov. VÓichni ml…eli,
pouze Òírkéz se po chvíli pÍiznal, ñe dal tisícovku
na "administrativní poplatky". "Já sem blbec",
zaklel MyÓilov.

Povídání s Eghem vyÍe…il rahoñ rychle.
Nad tímto krollem cítil naprostou duÓevní
pÍevahu. PÍesto se jej musil na n�co zeptat . "Tak
pane Egh, vy píÓete, ñe znáte Machraky? To snad
nemyslíte váñn�?". "Ne...,ne..., neznám os..., os...,
osobn�. Já ho..., ho..., hodn� sly..., slyÓel. V
Lism..., v Lismorru se po..., po...povídá, ñe
ta...,ta...dy ñi..., ñi...ñijou". Rahoñ „ugyn se ocitl
najednou na hodn� tenkém led�. Jen tak klábosit o
vládcích zem� s n�jakým polodementem! No to
tedy ne! JeÓt� jej n�kdo uslyÓí, oznámí to nahoru
a on mazaný rahoñ „ugyn skon…í v upalovací
kleci! "Tak uñ b�ñte, b�ñte a kdyñ uslyÓíte o
Machrakách, tak v�zte, ñe jsou to skv�lí vládci!".
"Jo..., jo...jóóó", Egh vypadl. Zbýval jiñ jen u…enec
Rien Gwardit. Vstoupil k rahoñovi sebev�dom�.
Kdyñ si sedal na ono nepohodlné Ótokrle, úkosem
se na rahoñe podíval. V tom pohledu byla
soustÍed�nost. MyÓlenky rahoñe a Riena se
promíchaly. Rozdíl byl pouze v mali…kosti. Rien
dobÍe v�d�l, které jsou myÓlenky jeho, a které
patÍí rahoñovi a práv� na ty se zam�Íil. Rahoñ nic

netuÓil. "Kdo ste?", zeptal se Riena, pÍestoñe to
dobÍe v�d�l z papírç. "Rien, Rien Gwardit,
obchodník", sluÓn� odv�til mág a dál se
pÍehraboval v myÓlenkách, které mu nepatÍily. Pak
vstal a dal rahoñovi padesát zlatých s tím, ñe moc
dobÍe co se sluÓí a patÍí a jestlipak nezná n�jaké
dobré obchodníky. Rahoñ odv�til, ñe neví a
padesát zlatých sbalil do Óuplíku. Gwardit se
pouze usmál. V�d�l co potÍeboval. Pronikl do
rahoñových obav z jejich mapy, ale narazil
pÍedevÓím na jeho ziskuchtivost a n�kde se tam
mihla i myÓlenka na fingovanou vrañdu jízdního
…ardaje, ale ta byla pÍíliÓ nezÍetelná. "Mçñete jít. V
poÍádku", pokynul mu nakonec rahoñ. Gwardil
odkrá…el. "Zavolej mi Guzmána", poru…il rahoñ
vojákovi.

Celá druñina se op�t seÓla u svých
vysypaných v�cí. A zase …ekala. Ale jenom pár
sm�n. Pak pÍiÓel jejich známý rahoñ v doprovodu
n�kolika vojákç. Byli vybaveni holemi a za…ali se
vÓem pÍehrabovat ve v�cech. Nutno dodat, ñe jiñ
pÍed tím vyuñili druzi krátkou dobu, kdy byli
ponechání bez dozoru a …ást v�cí ukryli do jedné
jezdecké torny, kterou dostal na starosti Òírkézçv
zneviditeln�ný ‹áblík. Jednalo se pÍedevÓím o …ást
pen�z, mapy a poznámky o Mukuru. TuÓili, ñe
kdyby byly tyto v�ci nalezeny, asi by je t�ñko
obhajovali. Vojáci se hrabali ve v�cech, navzájem
se upozorÁovali pÍedevÓím na obrovské mnoñství
rçzných prstenç, které druñiníci vlastnili a zcela
nahlas se smáli tomu, ñe druñiníci vypadají jako
ñenské. Kdyñ mohli, tak i n�co ukradli. Nic
cenného, Lúinovi jídlo, MyÓilovovi provaz - byl to
poctivý provaz, takový se dá dobÍe prodat,
Gwarditovi dokonce jeho malý plát�ný pÍístÍeÓek,
Krubrokovi kÍesadlo a Òírkézovi jeden flakónek.
Nakonce si druñina mohla zabalit. Na krádeñ sice
v�tÓinou pÍiÓli, ale rad�ji ml…eli, byli rádi, ñe je
snad kone…n� pustí. Pak pÍistoupil rahoñ „ugyn a
po jeho boku stál …lov�k. Takový oby…ejný …lov�k.
Na sob� m�l halenu, pruhované kalhoty a na
nohou boty s chlupy obrácenými ven. Na hlav� mu
trçnila Óeredná chlupatá …epice. Snad jen olivov�
zelený pláÓÙ pçsobil relativn� normálním dojmem.
Rahoñ se usmíval od ucha k uchu. "Tak vás
vÓechny p�kn� vítám v Mukuru", spustil a añ pÍíliÓ
dçv�rn� potÍásl MyÓilovovi rukou. "A dovolte
abych vám pÍedstavil pana Guzmána Makrelu,
který bude vaÓím prçvodcem. Bude se o vás starat,
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dávat pozor, aby vás nikdo neokradl, aby jste
nezabloudili a vçbec". Chlapík v chlupaté …epici
se usmál a také potÍásl MyÓilovovi pañí. NurnÓtí se
po sob� kysele podívali. "Ten nám tady chyb�l",
pomyslela si v�tÓí …ást druñiny. "... ale my ñádného
prçvodce nepotÍebujeme", pokusil se namítnout
Òírkéz. "Ale potÍebujete, potÍebujte. Za tÍicet
zlatých bidárç na den, pro vás tento skv�lý muñ
ud�lá vÓechno", nepÍestával se usmívat rahoñ.
"Také si musíte vym�nit peníze. To víte tady
máme své platidlo. Zlatý bidár!", hrd� jeÓt�
pronesl rahoñ a na jeho povel pÍiÓli dva vojáci,
kteÍí nesli celý stçl. Rahoñ si sedl na pÍinesenou
ñidli a za…al druhçm m�nit peníze. "To sem teda
na ten zlatej be‹ar zvedavej", pohrdliv� si
pomyslel Lúin. Jeho tuÓení jej nezklamalo. Za tÍi
poctivé gwendarronské zlatky dostal jednu
Óerednou ñeleznou minci. Druñina se rozhodla,
sm�nit dohromady Óest tisíc a pokladníkem se
kupodivu stal Rien Gwardit, který jiñ byl od té
chvíle co zapomn�l peníze na Grodu, p�kn� v
mínusu. Nafasoval tak dvatisíce malých ñelezných
mincí z nichñ valná …ást nesla stopy po rzi. Na
lícní stran� m�l takový "zlatý bidár" neum�l�
vyrañenou korunu a rubu byl pokus o n�…í portrét.
Po bliñÓí prohlídce Krubrok zjistil, ñe se
pravd�podobn� jedná o portréty chábç - místních
vladaÍç, coñ mu Guzmán Makrela s nadÓením
potvrdil. Druñina se cítila celkem oprávn�n�
okradena, ale vÓichni ml…eli. Ten pocit v nich jeÓt�
zesílil, kdyñ jim rahoñ Íekl o vstupní poplatek.
Celých stopadesát zlatých na osobu...

Za…ala padat tma. Na hranicích strávili
skoro celý den!  Cht�li rychle jet, nem�li zájem na
tom zçstávat v této zemi déle neñ je nezbytn�
nutné. Cht�li do Choradoru splnit Joachalentçv
odkaz, ale nic víc. "Po…kejte pÍátelé, nemá cenu
jezdit na noc, ubytujeme se tady na hranicích v
ubytovn�. VÓechno zaÍídím", ozval se jejich
"prçvodce" Guzmán. "RadÓi mu nebudem
vodporovat, kreténovi. Matka ví, jak to tu chodí.
TÍeba se nesmí ani jezdit v noci a spát venku",
poÓeptal ostatním Òírkéz. "Jo, budem se mu ve
vÓem podÍizovat, potÍebujem do Achránu a pak se
uvidí", potvrdil vçdce. "No, jako hlavn�, aby
nikdo neprovokoval..., neroz…iloval se a
tak...no...", pokra…oval Òírkéz a díval se na
MyÓilova. "Hele, já vim moc dobÍe koho myslíÓ,
tak kolem toho nevobejduj. MyslíÓ m�!?", tlumen�

vyjel vçdce. "Jo", odsekl Òírkéz. "Tak, dejte m�
p�kn� dvacet bidárç a já se vám o vÓechno
postarám. O noclech, o ve…eÍi... , no prost� o
vÓechno. Druzi pokr…ili rameny. Konec koncç hlad
uñ mají a ñelezná zásoba není zrovna n�co extra
dobrého. Gwardit podal panu Makrelovi hrst mincí
a ten odkrá…el. "Dám si uzený, p�kn� nakrájený na
plátky, placku a k tomu vokurku", zamyslel se
Darlen. "A já si dám flák masa a pivo", pÍidal se
MyÓilov. "Jó, víno je víno. My elfové máme
vñdycky sklony k pití vína. A k tomu p�kn�
kuÍátko, co. A silnou polívku", rozplýval se
Gwardit. "No, radÓi uvidíme co tady maj, vypadá
to tady dost chud�", skepticky zamumlal Òírkéz.
"Nech bejt, kdyñ nám tak pouÓt�j ñilou, tak musej
taky n�co pÍedvýst", odbyl Ókarohlída Sekera.

    "Ták, pojdÙe. Uñ jsem vÓechno
zaÍídil"? zaÓveholil asi za dv� sm�ny práv� pÍijiv Óí
Guzmán, který okamñit� v�tÓinu bidárç str…il do
vlastní kapsy. Odvedl Nurnské k jednopatrové
budov�. Kdosi se jim postaral o zvíÍata a oni byli
odvedeni dovnitÍ. Nikde ñádná cedule nebo nápis,
ñe se jedná o kr…mu, hospodu, tavernu nebo aspoÁ

nálevnu. Ocitli se v uboze zaÍízené místnosti. Byly
zde pouze ñidle a lavice z prken, neomítnutá st�na
a jakýsi …lov�k, který mohl být zrovna tak
podomek jako obsluha. Guzmán druhy vybídl, aby
se posadili. VÓichni tak u…inili a napjat� …ekali,
kdy si budou moci objednat. Krubrokovi za…alo
kru…et v bÍiÓe. Guzmán n�co Íekl tomu …lov�ku a
ten za hodných pár chvil pÍinesl kañdému kalíÓek
s jakousi tekutinou. "GardaÓovka, pijte. Velice
chutná koÍalka", usmál se Guzmán a okamñit� do
sebe kalíÓek obrátil. NurnÓtí se po sob� podívali a
následovali jej. "Éééégh", vyplivl obsah Rien pod
stçl. M�l pocit, jako by mu v útrobách vyÓlehl
pov�stný trindindolský oheÁ. "Cha, cha, cha! Ta
píÓe co? Je silná!", zaÓklebil se Guzmán. Ostatní
state…n� polkli a na jazyku a v krku jim zçstala
pouze nepÍíjemná pachuÙ. "Z …eho to asi pálej. Ani
bych se nedivil, kdyby to byly kobylince",
pomyslel si MyÓilov, který ob…as pil i Kozlorku.
"Dal bych si víno", zaÓkemral Gwardit sm�rem ke
Guzmánovi. Ten d�lal, ñe neslyÓí. "Neprovokuj,
aspoÁ dneska!", kopl Gwardita pod stolem Òírkéz.
"No jo, doma jez co máÓ a v cizin� co ti dají",
zaÓklebil se na Riena Sekera. "Á máme tu jaguÓ,
naÓe pivo", zvolal op�t Guzmán a pÍed kañdého
byl postaven kameninový otÍískaný korbel s
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jakousi tekutinou. Lúin po n�m hmátl a zhluboka
se napil. "DyÙ je to teplý!", vyjel vztekle. "A taky
hrozn� dobrý", doplnil jej Guzmán s úsm�vem. To
"dobré pivo" byla hustá kapalina, ve které plavalo
ledacos a ze vÓeho nejvíce pÍipomínala zkvaÓený
lák od okurek. N�kteÍí NurnÓtí za…ali potajmu pít
vodu z m�chç a nejist� o…ekávali jídlo. Do…kali se.
"BoÓlev, pánové. Jezte co hrdlo rá…í, naÓe zem� je
pohostinná!", za…al se cpát Guzmán rukama.
Ostatní se po sob� podívali. BoÓlev byla hrachová
kaÓe nacpaná v obilné placce. Tu a tam Ópek. Jíst
se to dalo, to ano, ale ñe by to n�komu chutnalo, to
se Ííci rozhodn� nedá. Mnoho toho také nebylo.
Egh cht�l protestovat, ale byl ostatními v…as
uklidn�n. Po "jídle" Óli spát. VñdyÙ co jiného také
mohli d�lat. Sed�t na prkenné lavici a neustále se
hlídat, aby neÍekli n�co nepatÍi…ného. Ubytování
bylo v patÍe. V neomítnuté místnosti byly pouze
dvoupatrové pry…ny a na nich proleñené slamníky.
JeÓt� Ót�stí, ñe NurnÓtí byli zvyklí spát …asto
venku. Vzali si tedy deky a houn� z koní. No co,
aspoÁ nefoukalo a neprÓelo. Spali pohromad� a
jejich "prçvodce" Guzmán spal s nimi na
samostatném lçñku. První noc v Mukuru...

Kapitola 7 - Cesta

Vstávali brzy. K snídani m�li op�t jaguÓ
a boÓlev. "Helejdt� se, pane Guzmán. Dal bych si
kolá…ky", zaÓkemral Krubrok Krouk, který jiñ
pochopil, ñe vÓechno se musí objednávat pÍes
tohoto "prçvodce". Guzmán se zatváÍil nechápav�.
"Máte boÓlev, tak jezte, je to dobrý". On sám
nem�l ñádné problémy, jedl boÓlev a vçbec ho
nenapadlo, ñe by n�kdo mohl také chtít n�co
jiného. Krouk byl neÓÙastný. "AspoÁ n�co
sladkýho. Já k snídani rád sladký. Zaplatim",
Ókemral dál. Guzmán poÍádn� nechápal co po t�m
ten protivný hobit stále chce. Ale co je to cizinec
a kdyñ si to zaplatí? "No, kolá…e nemáme, ale co
takhle vaÍená kukuÍice s cukrem. To je taky
sladký", odpov�d�l. Gwardit vyprskl a zamumlal
n�jakou nadávku. Se snídaní byli vÓichni hotovi.
Cht�li jet.
 

Následující dny se sob� podobaly jako
vejce vejci. PÍes den na cest� a ve…er pÍespání v
neútulné ubytovn�. A stále boÓlev, boÓlev a
boÓlev. N�kteÍí mén� odolní jedinci dostali stÍevní
potíñe a vÓichni neustále "pÓoukali". Krajina,

kterou projíñd�li byla nudná. Okolo druñiny se
v�tÓinou rozprostírala step. Ob…as se vnoÍili do
n�jakého lesa. Lesy byly v Mukuru bu‹to Íídké
nebo naopak husté, plné pichlavých kÍovisek a
ostré dlouhé trávy. Na polích se p�stovalo obilí,
luÓt�niny a kukuÍice. Starali se o n� zuboñení
vesni…ané, které ale bylo v�tÓinou vid�t z dálky.
Do styku s nimi druñina vçbec nepÍiÓla. VÓechny
ubytovny (Guzmán jim ovÓem hrd� Ííkal zájezdní
hostince) byly stejn� ubohé, z obyvatel se potkali
pouze s vojáky a oficiálními pÍedstaviteli vesnic -
tzv. jabanem doziratelem. N�co vÓak pÍeci jen
v�d�li a to díky Krubrokovu netopýrovi, který
dokázal létat i ve dne. Létal na výzv�dy a …inil tak
neviditelný. Krubrok tak pÍes n�ho mohl získat
n�které informace, které pak pÍedával ostatním.
Tak pÍedevÓím se vesnice, které byly pÍi cest�
dosti liÓily od t�ch, které bylo moñné vid�t z dálky.
Typická Mukurská vesnice vypadala následovn�.
UprostÍed byl vñdy kamenný dvoupatrový dçm,
který slouñil jako ubytovna pro jabana doziratele
a n�kolik vojákç, kteÍí se zdruñovali do tzv.
chábovy milice. Jejich hlavním posláním bylo
dohlíñet na vesni…any, aby odvád�li pravidelné
dávky. Okolo tohoto domu bylo pe…liv� uhrabané
prostranství a vysoký dÍev�ný kçl. Teprve dále
byly oby…ejné domky z vepÍovic, obklopené
ohradami s vyhublými kravami a kozami. A jeÓt�
n�co bylo v kañdé vesnici, vyjma t�ch, které stály
pÍi cest�. Vylepený papír:

 
!!! Vyhlá Óka!!!

VyhláÓka jeho nejvzneÓen�jÓí milosti, pronaÓe…e
víry, soudce a vykonavatele, patrona jediné
pravdy, ñehnatele a rozsévatele ñivota. Me…e
Výchovu a pañe Osudu,Gulejmana Drti…e
Machrackého

L i d e
mukurský pamatuj ñe:

1 - Nepln�ní dávek se trestá 5 - 30 lety
práce pro stát

2 - Hanlivé výroky se trestají …áste…ným
odn�tím kon…etiny I. stupn�

3 - Uráñka chába se trestá …áste…ným
odn�tím kon…etin II. stupn�
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4 - Zlo…in I. rozsahu se trestá I. stupn�m
bi…ování

5 - Zlo…in II. rozsahu se trestá  II.
stupn�m bi…ování

6 - Zlo…in III. rozsahu se trestá
ubi…ováním

7 - Krádeñ majetku chába I. velikosti se
trestá ztrátou oka

8 - Krádeñ majetku chába II. velikosti
se trestá ztrátou o…í

9 - Krádeñ majektu chába III. velikosti
se trestá I. stupn�m upálení

10- Neoznámení zlo…inu se trestá I.
stupn�m upálení

11 -Napomáhání zlo…inu se trestá II.
stupn�m upálení

12- Spol…ování se s nepÍítelem se trestá
III. stupn�m upálení

13 - Organizování zrady se trestá v
Mukurgrad� dle uváñení

Tato vyhláÓka pln� nahrazuje vyhláÓku
pÍedeÓlou

V Mukurgrad� roku 907 chábova
letopo…tu

Celá tato "VyhláÓka" byla psána velice
zeÓiroka, aby se do ní dalo zahrnout absolutn�

cokoliv a trest mohl být také jakkýkoliv. "Tady
bych teda vopravdu cht�l ñít. ðral bych boÓlev,
chlastal bych jaguÓ a pak bych se z toho poblil a
voni by m� za to upálili pro uráñku toho debila
chába", ulevil si trpaslík Sekera. "Chacha, jak asi
tak ten cháb vypadá? Za manñelku má chábovnu
a kolem nich b�haj chábata", pÍidal se Lúin. "Drñte
radÓi hubu, eÓt� nás uslyÓí Makrela!", okÍikl je
Òírkéz.
 

B�hem cesty, po které je Guzmán
neustále krmil Íe…mi o velikosti jeho zem�, o
state…ných …inech vÓech moñných chábç, doÓlo
pouze jednou k nepÍedvídané události. B�hem dne
se dalo do pÍíÓerného lijáku. Z oblohy doslova
padala voda a vÓichni byli promá…ení. Guzmán
cht�l za kañdou cenu pokra…ovat v cest�, neboÙ ten
den m�li dorazit do vesnice jménem Uj…a. NurnÓtí
vÓak pÍes pole vid�li vesnici, která byla mnohem
blíñ, asi tak pçl míle od cesty. Nastala rozepÍe a a
Guzmán byl druñinou dotla…en k tomu, ñe ten den
se ubytují tady. Necht�lo se mu, stále se
vymlouval na to, ñe tady nejsou na hosty zaÍízeni
a ned�lají tady tak dobrý boÓlev atd., ale
promá…ení dobrodruzi nepovolili. Guzmán se tedy
rozjel k vesnici a nechal druñinu stát na míst�.
Vrátil se asi za sm�nu a kysele oznámil, ñe tedy
mohou pÍespat na míst�. Dojeli tedy do vesnice a
byli ubytováni v jediném kamenném dom�, kdyñ
prostory pro pÍespání jim vyklidilo n�kolik vojákç
z chábovy milice. Vesnice se zdála naprosto po
vymÍení. Nikoho nevid�li a v místnosti s nimi byli
pouze vojáci, jaban doziratel a Guzmán. "Máte
tady Áák málo hostç?", otázal se Gwardit
Guzmána. "I to víte, prÓí a nikomu se nechce ven",
odbyl jej Guzmán. NurnÓtí se rad�ji na nic dále
neptali. Podv�domn� jim bylo jasné, ñe veÓkeré
normální obyvatelstvo dostalo pÍíkaz nepÍibliñovat
se k cizincçm. Humorná pÍíhoda se stala pouze
Lúinovi (pokud se to vlastn�, ale dá nazvat
humorné), kdyñ po n�m jeden z vojákç cht�l, aby
mu vym�nil jeho boty. Lúin m�l poctiv� Óité boty
a v�d�l, ñe je bude potÍebovat a proto na vým�nu
nepÍistoupil.
 

Následující den se op�t vrátili na cestu
a Guzmán se uklidnil. Dokonce slíbil, ñe ten den
jim ve…er zajistí pe…eného berana. Skute…n� tak
u…inil a za "pouhých" osmdesát bidárç ten ve…er
druñina pojedla pe…eného masa. Krubrok si sice
uv�domil, ñe je ten beran pÍiÓel na dv�st�…tyÍicet
gwendarronských zlatých za coñ by si doma
poÍídil celé poÍádné stádo ovcí i se salaÓí, ale z
boÓlevu se mu a vÓem ostatním  uñ zvedal ñaludek
a tak se nad tím rad�ji mnoho nezamýÓlel. A
vÓichni samozÍejm� pe…eného berana Íádn�
okrájeli a vzali si na dalÓí cestu do zásoby. Bylo
jim jasné, ñe je Guzmán úmysln� zdrñuje, aby jeli
co nejdéle a on jim tak mohl neustále Ííkat o
peníze na dalÓí a dalÓí nocleh a jídlo. Tedy boÓlev.
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A jeÓt� jedna neveselá pÍíhoda je potkala. Ve
vesnici, kde si vÓichni nacpali bÍich beraninou se
nedobrovoln� stali sv�dky výkonu mukurského
práva. Ubytovna, ve které druñina bydlela byla pÍi
cest�, ale vesnice okolo sousedila jeÓt� z dalÓí.
Nebylo to daleko. Jen asi sm�nu chçze pÍes pole.
Kdyñ zapadlo slunce uvid�li v té druhé vesnici záÍ
ohn�. A tak se tam Óli podívat. Guzmán jim v tom
t�ñko mohl zabránit. Nehled� na to, ñe byl ten
ve…er zna…n� opilý jaguÓem a gardaÓovkou.

"„aryne, pastev…e ze Òenberu! Za
hanlivé výroky, které jsi pronesl proti
NejvzneÓen�jÓímu ze vzneÓených, proti Me…i
Východu a pañi Osudu, chábu Gulejmanu Drti…i
Machráckému, jedinému Vyvolenému jsi
odsouzen k milosrdnému trestu, k …áste…nému
odn�tí kon…etin. Rozsudek budiñ vykonán ihned!",
pronesl do ticha muñ v uniform�. UprostÍed
prostranství byla ñelezná klec, ve které leñel
pÍipoutaný muñ v oÓumt�lých hadrech. A hned
vedle hoÍela hranice. Vojáci v "uniformách" místní
chábovy milice klec okamñit� po vynesení
rozsudku popadli a vstr…ili ji do ohn�, tak aby muñ
m�l v ohni pouze nohy. Ozval se straÓný Íev. Kdyñ
se zdálo, ñe by muñ mohl bolestí omdlít, pÍisko…il
okamñit� pochop a muñe polil z v�dra.
Shromáñd�ní obyvatelé pÍíhlíñeli. "DobÍe ti tak,
zrád…e!", zaÍval jakýsi muñ v první Íad�. "AÙ ñije
cháb!", zvolalo n�kolik dalÓích. Gwardit se oto…il
a za…al zvracet berana. Zne…istil, tak st�nu domu,
na kterém byla vylepení vyhláÓka. NaÓt�stí si toho
nikdo nevÓiml. Bledá druñina se vrátila do své
ubytovny. Guzmán si oddechl a poloopileckým
hlasem dobrodruhçm zd�lil, ñe by se nem�li ve…er,
tak toulat, ñe by se jim mohlo n�co stát. "Jo, tÍeba
by nás n�kdo upálil. To je tady b�ñný!", vykÍikl
Sekera a popsal Guzmánovi exekuci. "To..., to...,
to víte. NepÍátelé jsou vÓude a my musíme být
bd�lí. Bd�lí, pÍísní a spravedliví! ðádné slitování
se zlo…inci! PÍepadávají naÓe vesnice, zabíjejí d�ti,
kradou dobytek a paktují se z „agotajci", odv�til
naÓtvan� Guzmán, který vçbec nem�l radost z
toho co druñina vid�la. Kdyby se to doslechli na
pÍísluÓných místech mohl by z toho mít problémy.
Co na takovou odpov�‹ Ííci. Druzi se rad�ji dali
do ohlodávání kostí a ml…eli. Asi za hodinu se do
místnosti vpotácel muñ, ve kterém druzi poznali
onoho vynaÓe…e rozsudku - jabana doziratele. Byl
totáln� opilý a pÍisedl si ke Guzmánovi. Za…al

vykÍikovat n�co o t�ñké a odpov�dné sluñb� a o
tom, ñe pÍísnost musí být. MyÓilov toho vyuñil a
pÍisedl si, tÍeba n�co zjistí o místních pom�rech. I
dyñ toho jiñ vid�l dost. "Kurvy, kurvy
zrádcovský..., vÓechny zlikvidovat! Takový práce,
takovýho papírování... a to sme pÍed tejdnem
odhalili dalÓího darebáka! PÍedstavte si.... ",
poplácal MyÓilova po zádech, "ñe se ten hajzl
spojil s „agotajcema a otrávil …tyry krávy.
Upálíme ho s celou rodinou!", st�ñoval si dále
jaban na svçj "t�ñký" osud. Guzmán se ho snañil
klidnit, ale jaban m�l ten ve…er zÍejm� pla…ivou
náladu a potÍeboval se vypovídat. A tak stále mlel
a mlel a druñiníci si vyposlechli n�kolik historek o
odhalování zrádcç a t�ñkém ñivot� chábova
sluñebníka a Guzmán se chytal za hlavu. "Bohové,
to sme se teda ocitli v p�kný Íiti", zamumlal si pro
sebe MyÓilov.

Následující den druñina dojela do
Mukurgradu. Dle Guzmána se m�lo jednat o jedno
z nejv�tÓích a nejkrásn�jÓích m�st ve Starém sv�t�.
Inu, velké m�sto to bylo, ale o kráse by se dalo
diskutovat. Nejprve projíñd�la druñina mezi
obrovským mnoñstvím vepÍovicových domkç,
kolem nichñ se ochomýtalo mnoñství nuzákç. Z
kamene bylo postaveno pouze n�kolik domç,
v�tÓinou kasáren a kontrolních stanoviÓÙ. Pak se
objevila hradba postavená z kamenných blokç,
prçjezdní brána a n�kolik hlásek. S Guzmánem se
druñin� projíñd�lo lehce. Vñdy n�co ukázal u
brany a jelo se dál. Ocitli se ve m�st�, které jiñ
bylo vystavené z kamene. Blíñili se do stÍedu.
Objevila se mohutná kamenná hradba, chrán�ná
systémem v�ñí a baÓt. Op�t projeli a ocitli se v
srdci Mukuru. Domy byly holé, nahrubo
pospojované vápnem, jeden jako druhý, bez
jakékoliv fantazie. VÓude byla Ópína a smrad. A
nad tím vÓím se ty…il hrad. "Chadotar!", zvolal
Guzmán hrd�. O…i Nurnských vzhlédly kamsi do
výÓky. Chadotar byla obrovská stavba umíst�ná na
skále pÍímo u moÍe. Zajímavá na ní byla pouze její
velikost. Naprosto obludná velikost! Tak tady tedy
sídlí mukurský cháb! "Fakt, nádherný! To teda
jo!", pochválil Guzmánovi jeho hlavní m�sto
Gwardit ze sluÓnosti. Ubytování bylo umíst�no
pÍímo v srdci Mukurgradu. Podomek jim odvedl
kon� do stají a druzi se rozprchli po m�st�. AspoÁ
chvíli bez Guzmána. Prohlédli si námoÍní pÍístav,
coñ byla op�t úctyhodná stavba, alespoÁ co se tý…e
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rozlohy. N�kolik set sáhç do moÍe vybíhala
kamenná mola na jejichñ koncích byly kamenné
v�ñe. V nejspodn�jÓích patrech t�chto v�ñí byly
obrovské navíjecí bubny a na nich Íet�zy, které
propojovaly jednotlivé v�ñe a umoñÁovaly
pÍehradit pÍístup do pÍístavu. Pak se odebrali na
místní trñiÓt�, kde se alespoÁ najedli pe…ených ryb
a Gwardit dokonce nakoupil n�jaké drahokamy za
sluÓné ceny...

Zatímco druñina obhlíñela m�sto sed�l
Guzmán v hostinci, kde byli ubytování a cpal se
boÓlevem. Byl spokojený, neboÙ se mu jiñ podaÍilo
obrat ty podivné cizince o p�knou hromádku
bidárç. Schváln� natahoval cestu. Ani si nevÓiml,
ñe se otevÍely dveÍe a vstoupil do nich muñ v
mukurské uniform� v hodnosti rahoñe. "Pane
prçvod…e!", na Guzmánovo rameno dopadla ruka,
"komupak patÍí ty kon� ve stáji?". "... cizincçm,
obchodníkçm, dostal jsem je na starosti na postu
4, Mukur - Lismorr. Zatím ñádné problémy. Podle
vÓeho míÍí do Achránu pro perly", odpov�d�l
pÍedpisov� Guzmán a postavil se. Rahoñ byl sice
stále jenom rahoñ, ze kterého si pÍi svém postavení
chábova prçvodce nemusil mnoho d�lat, ale tohle
byl rahoñ z Mukurgradu! A v hlavním m�st�
slouñili vybraní chábovi sluñebníci. "Potkala vás
po cest� n�jaká nehoda? ", zeptal se rahoñ

neutráln�. "Ne, vÓe prob�hlo podle plánu",
Guzmán nev�d�l kam rahoñ míÍí. "Stala se tedy
n�kterému z t�ch cizincç n�jaká nehoda s
kon�m?". "... ne nikoliv". "Provázíte je sám?".
"Ano, pane". "Jak je tedy moñné, ñe ve staji jsou
prokazateln� dva kon� s naÓím mukurským
postrojem a beze vÓech pochybností i ti kon�
pocházejí z naÓí zem�. PÍedpokládám, ñe jeden z
t�ch koní je váÓ! Ale co ten druhý?", rahoñ udeÍil
pÍímo. Guzmán pochopil, ñe se dostal do váñného
problému. Kon� ho nenapadlo nurnským
zkontrolovat. Kruci! "... samozÍejm�, ñe o tom vím,
zrovna jsem to cht�l hlásit!", rozhodl se Guzmán
hrát hru dále. Rahoñ se jedovat� uÓklíbl a podíval
se na stçl plný jídla. "Hlásit jste to cht�l, hm.
Dávate si s tím zÍejm� na …as. To nevíte, ñe sluñba
chábovi je na prvním míst�! Ale pro vás je zÍejm�
dçleñit�jÓí vaÓe pand�ro!". Guzmán zesinal. "Tak
pudem do tý stáje, ne?!", vyzval jej rahoñ a liboval
si ve své pÍevaze. Ve stáji mu rahoñ rovnou ukázal
na jednoho z koní. "Ten je mçj", prohlásil Makrela
a o…ima okamñit� pátral po ostatních a snañil se

najít toho druhého z mukurského chovu. Jeho o…i
padly na Eghova oÍe. Jak si toho mohl
nevÓimnout! Jist� i to sedlo je mukurská práce! "...
a tady je ten druhý. PatÍí jistému Eghovi. Krollovi.
Je to tuze velký primitiv. Podle vstupních papírç

pochází..., pochází...", lovil v pam�ti Guzmán, " z
Áákého, no je z n�jaké západní zem�". "Vy to
nevíte? Neprostudoval jste si materiály lidí, které
provázíte! Bd�lost! PatÍí to pÍece k vaÓim
povinnostem prçvodce!", rahoñ se doslova pásl na
Guzmánových rozpacích. "Nu, dobrá añ ti cizinci
dorazí, tak mi toho Egha pÍivedete!". "Jist�!",
souhlasil pobledlý Guzmán Makrela.

"Poj‹te se mnou do stáje", naklonil se
Guzmán k Eghovi, který se práv� vrátil s ostatními
z m�sta. "P..., p..., pro..., pro…?", otázal se Egh
celkem logickou otázkou krolla, který pocházel z
normální zem�, v níñ není zvykem ob…ana neustále
buzerovat vtíravými otázkami. "Neptejte se a
po‹te!", dçrazn� mu odsekl Guzmán. "N..., n..., no
ta..., tak j..., tak jo", vstal Egh od stolu, kde nechal
leñet i kus pe…ené ryby, kterou si koupil ve m�st�.
Guzmán ho odvedl do stáje, kde stál rahoñ. "To je
on. Egh, kroll", zahlásil Guzmán zjevný fakt.
"Okdu‹ máte toho kon�?", zeptal se rahoñ pÍímo
Egha a Guzmánovi nev�noval pozornost. Egh
v�d�l moc dobÍe odka‹ toho kon� má. Dali mu ho
ostatní druñiníci v Liscannoru. Stál pÍed hospodou
U hrocha."Ko..., ko..., koupil sem h..., ho... v L...,
Lo..., Lonu. V..., v Ka...ka...Karwellu", odv�til
vÓak rahoñovi dçvtipn� Egh. "Aha, tak mçñete jít",
propustil milostiv� krolla Egh. "Budete ty lidi dále
doprovázet do Achránu. Zajistím co je potÍeba!",
propustil po chvíli rahoñ i Guzmána. "Co ti
cht�l?", otázali se Egha ostatní kdyñ se vrátil.
"Ko..., kon�. Cht�..., cht�li v�..., v�..., v�d�t
vodka‹ ho..., ho..., ho mám". "Do prdele!",
zaláteÍil My Óilov, kterému okamñit� doÓlo, ñe je to
kçÁ Joachalentova vraha. Tohle nikoho nenapadlo.
A pÍitom se jim to sedlo zdálo pon�kud zvláÓtní.
"Musíme dojet co nejdál, do Achránu, pak se
zbavíme toho kreténa Makrely a pojedem do
Choradoru na vlastní p�st, ale musíme to vydrñet
co nejdál. Bez podezÍení", zkonstatoval nakonec
situaci Gwardit. Za chvíli se vrátil i podivn�
skleslý Guzmán.

Mukurgradský rahoñ mezitím nelenil.
Sp�chal na vojesnkou posádku. Zavolal si velitele
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osmnácté ñupy duÓabeje Òiru a uloñil mu
pozatýkat celou druñinu následující noci, kdy
podle Guzmánova plánu m�li spát ve vesnici
BytoÓ. Rad�ji nebudit n�jaký rozruch v hlavním
m�st�. Rahoñ nem�l sice n�jaké zvláÓtní podezÍení
vç…i druñin�, ale bylo mu jasné, ñe koupit
mukurského kon� jen tak v Karwellu je krajn�
podezÍelé. Myslel si, ñe se mu moñná podaÍí
odhalit spiknutí v armád� ohledn� …erného
prodávání koní za hranice státu. Je tÍeba být
bd�lý! Z t�ch cizincç pak jist� vymámí n�jaké
informace a pochopiteln� i n�jaký ten úplatek. Je
tÍeba je Íádn� prov�Íit. Jen co odeÓel duÓabej Òira,
povolal rahoñ i spolehlivého posla, kterého vyslal
na lismorrskou hranici, aby pÍivezl vstupní papíry
od druñiny. Guzmánovi zám�rn� nic neoznámil.
Ob…as je tÍeba odhalit i n�jakého nepozorného
chábova sluñebníka! Rahoñ se usmál a pomyslel
si, kterak mu bude sluÓet gadátská uniforma...

Kapitola 8 - Váñné potíñe

Druñina vyrazila brzy zrána. Guzmán
celou cestu neobvykle ml…el. Hlavou se mu honila
spousta myÓlenek. Moc dobÍe v�d�l, ñe ta nemilá
pÍíhoda s kon�m mu jen tak neprojde. Ale kdyñ
bude dostate…n� pozorný, tak se z toho moñná
jeÓt� dostane bez postihu.Ale añ bude s druñinou
projíñd�t BalchaÓem, tak se pokusí domluvit s
místním zástupcem jabana rozhodovate, který mu
byl zavázaný za jakousi pÍedchozí sluñbi…ku.

Pozd� odpoledne dorazila druñina do
BytoÓe. Pojedli boÓlev, neboÙ beranina jim jiñ
doÓla a pak Óli spát do patra na ty známé pry…ny.
Rozd�lili si hlídky po hodinách a usnuli. Spal tam
s nimi i Guzmán. N�kdy okolo tÍetí hodiny ranní
zaslechl Lúin, který poctiv� hlídal v sed� na
pry…n�, dusot kopyt. Zaslechl n�jaké rozkazy o
obklí…ení domu, nelenil a vzbudil Gwardita a
Òírkéze. Dávali se pe…livý pozor, aby pÍitom
nevzbudili i toho bonzáka Guzmána. Òírkéz poslal
ven ‹áblíka. Ten okamñit� hlásil, ñe dçm je
obklí…en asi dv�ma tucty vojákç, kteÍí pÍijeli na
koních. Vzáp�tí se ozvalo zabuÓení na dveÍe a
následovala typická debilní vojenská výzva.
"Vzdejte se, ste vobklí…ený!". Te‹ musela druñina
jednat rychle. Vzdát se a  
podstoupit zat…ení v Mukuru se nikomu necht�lo.
Tak do Achránu jim to nevydrñelo! Bohové znají,

co uñ o nich mukurÓtí v�dí! No, co alespoÁ uñ
nemusí stále ÍeÓit dilema jestli bojovat nebo ne!
NurnÓtí tasili, zbran� a postavili se ke dveÍím.
Guzmán se mezitím probudil a za…al naÍíkav�
druñinu pÍemlouvat, aby se vzdala. "Polib si prdel,
hovado! ChcípneÓ ty chábov…e!", zaÍval na n�j
MyÓilov. Pak chatrné dveÍe vylet�ly z pantç. JeÓt�
jednou zopakoval duÓabej Òira svoji výzvu a kdyñ
vid�l, ñe na n�j druñina kaÓle, dal povel svým
vojákçm, …ardajçm. Byl si tém�Í jistý svým
postavením. M�li více jak dvojnásobnou pÍevahu.
A potÍení nepÍítele se v Mukuru cení. „ardajové
vystÍelili dovnitÍ zapálené Óípy. "Jauuu, ty svin�!",
zaje…el Lúin a sko…il k prvnímu z úto…níkç.
Vzduchem zasviÓt�l me… a rozsekl prvnímu
…ardajovi hrudník. Zp�n�ná krev vystÍíkla a to byl
zároveÁ i signál k boji. Ostatní …ardajové se tla…ili
na schodech a zbylí jistili dçm. Krubrok Krouk v
první chvíli nev�d�l, jestli se bude bojovat nebo ne
a ud�lal n�kolik krokç mezi vojáky. Ti hned jak
vid�li, ñe doÓlo k boji brutáln� hobitího kouzelníka
srazili násadami kopí pod schody a snañili se jej
svázat, ale to uñ nahoÍe tekla krev. Krev
chábových vojákç! "Fju, fju", ud�lal Òírkéz a
Gwardit a pomocí kouzla zaúto…ili na vojáky, kteÍí
stáli venku. "Za Velkou matku!", zaje…el Òírkéz a
po…astoval dva vojáky bleskovacím kouzlem.
Zakolísali, ale nepadli a udeÍili Óavlemi. Opodál
posílal Gwardit nepÍátele k zemi n�jakým
svazovacím zaklínadlem. NahoÍe mezitím Lúin a
Darlen vy…istili dveÍe od vojákç a pÍenesli boj na
schodiÓt�. MyÓilov se Sekerou s pot�Óením ubili k
smrti Guzmána Makrelu, který do poslední chvíle
volal, aby se vzdali. Velící duÓabej Òira byl také
mezi mrtvý mezi prvními. Nejprve ho na…al
MyÓilov a pak jej dobil Darlen. Krubrokovi se
mezitím podaÍilo teleportovat se pry…. Mezi
…ardaji vypukla panika. Chábovi sluñebníci nebyli
zvyklí, ñe by se jim n�kdo uprostÍed zem� stav�l
na odpor! A te‹ je nemilosrdn� kosili n�jací
cizinci takovým zpçsobem, ñe to nezañili ani staÍí
veterání z v�…ných válek z „agotajci. Lúin a
Darlenem vy…istili schodiÓt�. VÓude se válely
mrtvoly. Venku se vÓak dostal Òírkéz do kritické
situace. Tohle pÍecenil! Nemohl se ani poÍádn�
soustÍedit na kouzlení. Òavle nepÍátel se mu zaryly
do t�la a ñivot z Òírkeze vyprchal, tak rychle jako
mu jej kdysi Velká matka dala. Gwardit mezitím
sloñil k zemi dalÓí nepÍátele a pro Òírkéze jiñ nic
nesta…il ud�lat. Poslední dva …ardajové se pokusili
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uprchnout, ale byli dostiñeni a zlikvidováni.
Druñina se vyÍítila ven. Za…alo svítat. "VÓechny
podÍezat, nesmí zbejt ñádnej sv�dek!", zaje…el
vçdce a sám Óel ostatním pÍíkladem. Zajatci se
nebrali. "Vezmeme jejich kon� a rozeñeneme je
n�kde na cest�. Egh si vezme kon� po Òírkézovi,
uñ takhle nám ten jeho zatracenej kçÁ nad�lal dost
problémç! A jedem, mizíme z cesty a jedem k
Choradoru divo…inou!", MyÓilov vydával rozkazy.
Druñina se shromáñdila, pÍichystala kon� a vÓichni
pobití byli natáháni dovnitÍ budovy. "Vçd…e, co se
Òírkézem?", optal se MyÓilova, který práv� dobíjel
holí hostinského, Darlen. MyÓilov si otÍel obli…ej
od mozku a krve a pokr…il rameny. "Nic, vobrat a
hodit k vostatnim. Nemçñeme ho brát sebou". Tak
skon…il ob�tavý kouzelník Òírkéz a s ním
zmizel i nenahraditelný pomocník druñiny, jeho
‹áblík. Z budovy vyÓlehly plameny a druñina
opustila hostinec. Asi po sm�n� rozehnali kon�
vojákç a zabo…ili pÍímo na východ do divo…iny.
Krajina okolo pÍipomínala …áste…n� step, ale byla
plná pichlavých kÍovisek, vysoké trávy a
výmolç...

Plápolajícího ohn� si brzy vÓimli
vesni…ané. Nesta…ili ji ñ nic zachránit, uhasili
pouze zbytky domu. Rychle byl vzbuzen místní
jaban doziratel. Sm�rem do Mukurgradu i do
BalchaÓe vyrazili poslové z místní chábovy milice.
NepÍítel nesmí uniknout! Jaban doziratel byl
vyd�Óený, ale vlastn� nemusel mnoho pÍemýÓlet.
Hlavní bylo okamñit� informovat jabana
rozhodovatele v Mukurgrad� a v BalchaÓi. Pak
také musel zajistit vÓechny stopy a nechal své
podÍízené vytahat vÓechny mrtvoly ze spáleniÓt�.
VÓak co nejdÍíve dorazí Hleda…i..

Kapitola 9 - Potíñe narçstají

 "Jede se tady hodn� blb�", nazloben�
zasup�l Darlen, kdyñ druñina musela jiñ
pon�kolikáté sesednout z koní a poníkç.
Krubrokçv poník si dokonce málem zlomil nohu.
Ostatn� byl to poník ze vzácného chovu a Krubrok
necht�l, aby se mu n�co stalo. Snañil se jej
opatrovat jako oko v hlav�. Tohodle poníka si
Krubrok koupil v Liscannoru u Atrienn Moskytové
za sluÓnou hromádku zlatých. Coñ o to poník to byl
parádní. Hodn� vydrñel, poslouchal, ale spíÓe se
hodil na pÍehlídku. Byl totiñ celý bílý. Krásný

sn�hobílý poník! Vid�t jej bylo zdaleka. V této
chvíli se vÓak Krubrok nestaral ani tak o barvu
svého jezdeckého zvíÍete, ale spíÓe o to, aby
informoval druñinu o tom co se d�je v okolí.
Naplno vyuñíval svého nového netopýra, který díky
své magické podstat� byl schopen bez problémç
létat i ve dne. A pro jistotu ho jeÓt� jeho pán
zneviditelnil. Netopýr krouñil n�kolik set sáhç nad
druñinou a do hlavy svého pána vysílal své
informace. Po n�kolika hodinách se druñina
rozhodla opustit divo…inu a vrátit se na cestu.
Cht�li jet co nejrychleji k Choradoru a s
netopýrem v pov�tÍí po…ítali s pÍípadnou …asnou
výstrahou. Do ve…era se nic nestalo a druñina
strávila noc n�kolik set sáhç vedle cesty. Najedli
se ze svých ñelezných zásob a po boÓlevu jim to
pÍiÓlo jako neoby…ejn� chutná poñivatina. Ráno
svítilo slunce a a druñina se rozhodla vrátit se na
cestu. Krubrokçv netopýr op�t vylet�l do výÓek...

Na tomto bíst� by asi bylo vhodné, aby
se …tenáÍ dozv�d�l n�co málo o organizaci
mukurské armády. NejmenÓí jednotkou byla tzv.
ðupa, kterou tvoÍilo asi 20 vojákç a velel jí niñÓí
dçstojník v hodnosti duÓabeje. P�t ðup tvoÍilo tzv.
Jagodu, které velel dçstojník - rahoñ. 
P�t Jagod tvoÍilo Zingaj, který spadal pod velení
gadáta a kone…n� Óest Zingají tvoÍilo Jeñgar,
kterému velel tzv. velký zarubaj. „íslování
jednotek bylo jednoduché. Kañdý Jeñgar, tak
tvoÍilo 150 ðup, které m�ly …ísla od 1 do 150ti a
podobn� se …lenily i dalÓí nadÍazené jednotky,
takñe jestliñe se napÍ. mluvilo o 76té ñup� dalo se
z toho odvodit, ñe patÍí do 16té Jagody a do 4té
Zingaje pÍísluÓného Jeñgaru. Navíc v kañdé
vesnici byl pÍítomen tzv. jaban doziratel, která m�l
k dispozici n�kolik vojákç z tzv. chábovy milice.
Kañdému m�stu vládl jaban rozhodovatel, který
byl pÍímým nadÍízeným velkého zarubaje. OvÓem
platilo nepsané pravidlo, ñe duÓabej 6té ñupy je
více neñli duÓabej 112té ñupy. No, tak si to n�jak
pÍeberte, ono to stejn� není añ tak dçleñité.

III. Jeñgar se minulý m�síc vrátil zcela
zdecimový z v�…ných mukursko-…agotajských
válek. Jeho vojáci museli v poli vytrvat o dva
m�síce déle neñ se pçvodn� o…ekávalo. Vázlo
zásobování a pÍísun posil a tak byli vystÍídáni VI.
Jeñgarem mnohem pozd�ji. Dobrá polovina z
pçvodního poÓtu tÍí tisíc mçñç byla natrvalo
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vyÍazena z boje. „ást padla pÍímo v boji, n�kolik
jich bylo zajato, ale v�tÓina zemÍela na následky
zran�ní a epidemie tyfu, cholery a úplavice. Pé…e
o nemocné a ran�né byla v mukurské armád�
naprosto otÍesná. 

Vojáci, kteÍí m�li to Ót�stí a byli
vystÍídání byli posláni do m�sta BalchaÓ, které
leñele v samotném srdci Mukuru. Byli po v�tÓinu
dne zavÍeni v kasárnách, kde se m�li podrobit
dalÓímu výcviku, ale morálka byla nevalná a
v�tÓina p�Óích chachlojç a jízdních …ardajç se
prost� n�kde zaÓívala, hrála kostky a opíjela se
alkoholem. Pouze tu a tam se podaÍilo n�kterému
z burgaÓç nebo duÓabejç n�koho odlapit a
následn� zam�stant n�jakou stupidní prací, jako
bylo napÍíklad kopání a následné zahazování
jámy, pÍenáÓení vody ve v�drech z jedné kád� do
druhé, …emuñ se Ííkalo výcvik. 

„ardaj Dolwen m�l ten den vysloven�
smçlu. DuÓabej Radloch jej vyhmátl pÍi spánku
n�kolik sm�n po budí…ku. Za trest byl ten den
poslán spole…n� s dalÓími neÓÙastníky vynáÓet
smradlavý obsah latrín. "Radloch blbej, tendle
tejden uñ je to potÍetí co musim tahat kýble se
sra…kama", za…al si st�ñovat barbar Dolwen
podobn� postiñenému …ardajovi …lov�ku
BaÓár-bejovi, kterému se Ííkalo Kulhavec, kvçli
starému zran�ní. "BaÓ, máÓ pravdu, aby ho …ubka
señrala!", ulevil si i BaÓár-bej. Spole…n� táhli
dÍev�nou ty… se zav�Óeným v�drem, ze kterého to
co chvíli vyÓplíchlo na vÓechny strany. V�d�li, ñe
tahle nevábná práce jim zabere celý zbytek dne.
Stalo se vÓak n�co s …ím nikdo nepo…ítal. Dokonce
ani velitel celého III. Jeñgaru, velký zarubaj
Hufgej to nemohl …ekat. Okolo ob�da se do
kasáren pÍiÍítil posel od m�stského velitele, jabana
rozhodovatele. Podle obsahu tajné zprávy doÓlo
údajn� ke zmasakrování osmnácté ñupy duÓabeje
Òiry, která spadala pÍímo pod mukurgradského
rozhodovatele v obci BytoÓ. Podle prvních zpráv to
m�la na sv�domí jakási tlupa cizincç. Velký
zarubaj Hufgej nelenil, zahodil kuÍecí stehno pod
stçl a nechal okamñit� vyhlásit poplach. Pak
poslal pro jednoho z Hleda…ç. Hufgej m�l dostatek
zkuÓeností, aby v�d�l co má te‹ …init. Do své
funkce se dostal pÍedevÓím díky tvrdosti, kterou
proslul b�hem „agotajských válek Byl to on, který
jeÓt� jako velitel II. Zingaje dokázal prorazit
obklí…ení u BodachÓkého jezera a jeÓt� zajmout
dva …agotajské ná…elníky. První zprává nehovoÍila

o tom kolik je vetÍelcç, ale to nebylo tak podstatné.
Te‹ bylo dçleñité hlavn� zabezpe…it cesty okolo
BalchaÓe a poslat vojáky hlídat most pÍes Íeku
ChaÓel a poslat posla añ do Achránu. O oblast
okolo Mukurgradu se postarají jiní, kteÍí v tuto
chvíli jiñ zprávu zcela jist� také obdrñeli. Hufgej
poslal na vÓechny strany n�kolik svých jagod pod
vedením rahoñç. V BalchaÓi se v tuto chvíli
nalézali i tÍi Hleda…i se svými supy. Hufgej je
pÍid�lil  II., IV a VIII. Jagod�, které m�ly pátrat na
jih od BalchaÓe. Práv� tady se dalo tuÓit, ñe se
n�kde v t�chto místech budou ti cizinci nalézat po
svém odjezd z BytoÓe, coñ prokazateln� byla
poslední stopa, kterou velký zarubaj Hufgej m�l.
Podobná opatÍení prob�hla i v Mukurgrad�.
PÍímo do BytoÓe dorazila z Mukurgradu skupina
Bd�lých, aby ohledala t�la a pÍípadn� n�co
zjistila. Mezi ohoÍelými trupy se podaÍilo nalézti i
t�lo elf  Òírkéze a prçvodce Guzmána...

NurnÓtí zatím Ótvali kon� po cest�,
pouze BalchaÓ objeli velkým obloukem. Do m�sta
se neodváñili. Hlídkující netopýr okolo poledního
upozornil svého pána na pÍítomnost velkého supa.
Hnusného ptáka, který v pravidelných kruzích
za…al nápadn� oblétavat druñinu. "Asi nás
sledujou, vçd…e", naklonil se Krubrok k
MyÓilovovi a ukázal mu ptáka na obloze.
"Chábovci, pod�laný chábovci, nedaj nám na
chvíli pokoj", ulevil si vçdce, ale nechal
pokra…ovat v cest�. Krubrok se vÓak rozhodl
zariskovat a poru…il svému netopýrovi, aby na
pronásledovatele zaúto…il. Neviditelný netopýr se
pÍiblíñil a vyvolal blesk, který supa t�ñce poranil.
Netopýr se zviditelnil a za…al prchat dolç ke
svému pánovi. Na dalÓí boj jiñ nem�l sílu. Sup se
za ním vrhl a t�ñce jej poranil. Na poslední chvíli
to ran�ný netopýr stihl a sup se k druñin� rad�ji
napÍiblíñil. Jeho úkol zn�l pouze sledovat a jeho
pán, jeden z chábových Hleda…ç jiñ v�d�l to co
potÍeboval v�d�t. Byl to Hleda… pÍid�lený ke IV.
Jagod�.
 

Krubrok netopýra alespoÁ provizorn�
oÓetÍil a následn� ho op�t neviditelného poslal
hlídkovat. Moñná, ñe si v tuto chvíli druñina ani
neuv�domovala jaké má Ót�stí, ñe má Krubroka ve
svých Íadách. NurnÓtí popohán�li kon�, ale
odpoledne j im Krubrok op�t oznámil
znepokojující informaci. Jsou pronásledováni
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n�kolika desítkami jezdcç, kteÍí je bez problémç
b�hem n�kolika sm�n doñenou. Druñina nem�la
mnoho na výb�r. VÓem bylo jasné, ñe dÍíve nebo
pozd�ji dojde k boji. Rozhodli se pro boj v lese,
který je obklopoval. Byl to takový ten mukurský
les pichlák. Listnaté stromy daleko od sebe a mezi
tím spousta vysoké trávy a kÍovisek. Tady jist�
budou míti více Óancí, neñ na otevÍeném prostoru.
Zajeli tedy do lesa asi pçl míle. Nedaleko spatÍili
vesnici, ale rychle zavrhli myÓlenku na opevn�ní
se v n�jakém dom�. V lese se dá snáze uprchnout.
Sesedli z koní a poníkç a nachystali si zbran�.
Krubrok je prostÍednictvím svého neviditelného
netopýra stále informoval o tom co se d�je. "Tak
je jich asi stovka, velí tomu Áákej chlap, kterej se
poÍád dohaduje s takovym divnym panákem. Ten
je voble…enej do hn�dejch hadrç s kapucí, na
mukurksý pom�ry má p�kný boty..., jo a jede na
pÍíÓern� velikym koni. A vsadil bych pe…enou
kachnu proti boÓlevu, ñe ten hnusnej sup patÍí k
n�mu", tlumo…il Krubrok vjemy svého netopýra
ostatním...

"Dñugaji! NaruÓitelé opustili cestu a
uchýlili se do lesa. Sesedli z koní a zÍejm� se
chystaj k vobran�", také chábçv Hleda… mohl
podávat díky svému supovi pÍesné informace o
nepÍíteli. "Ha, cht�j se bránit. Blázni! Mám sto
muñç a jich neni ani deset. I kdyñ na druhou
stranu to chápu. Je lepÓí padnout v boji, neñ se
ocitnout v kobkách Mukurgradu!", velitel IV.
Jagody rahoñ Dñugaj si byl jistý situací. "Dvacet
…ardajç bude pokra…ovat po cest� a napadne
zlo…ince od východu! DalÓích dvacet vjede do lesa
hned a zaúto…í od západu", PÍísluÓné ðupy se
hned rozjely pod vedením svých duÓabejç. Navíc
rahoñ Dñugaj vyslal i Óestici jezdcç pÍímo k
druñin�, aby ji vyzval ke sloñení zbraní...    

Druñina stála seÓikovaná na zemi, kon�
uvázali ke stromçm. Jako první se k nim pÍiblíñili
…ardajové z východu. Nebyl to boj, byl to masakr.
B�hem n�kolika okamñikç byli vÓichni jezdci
pobiti. Proti ostÍílené druñin�, která navíc byla
nadopována rçznými t�mi …arovnými lektvary,
prost� mukurÓtí nem�li Óanci. Dva nebo tÍi
odstÍelil Darlen, který se mistrn� ukrýval v Íídkém
lese a dalÓí padli pod Lúinovým, Sekerovým a
Eghovým me…em. Zdatn� se pÍidal i MyÓilov se
svojí sukovicí. Ostatní se spíÓe ÓetÍili. Více nemá

tento boj popisovat, neboÙ by to bylo stále totéñ...

"Co to je?! Co to je?! VÓichni sou
mrtví! To si zodpovíÓ, Dñugaji!", Íval vzteklý
Hleda… na velitele IV. Jagody. "Añ se jim
dostanem na t�lo, tak je rozsekáme jak „agotajce
v Hegajskym prçsmyku! A kvçli pár …ardajçm
snad nebude tak zle!"? odplivl si Dñugaj a vztekle
se na Hleda…e podíval. Ten se rozhodl poslat na
druñinu svého supa, aby je pomocí kouzla alespoÁ

rozehnal...

"Letí, letí na nás", zaje…el Rien Gwardit
a ukázal na oblohu, odkud se snáÓel Hleda…çv sup.
Kolem druñiny náhle na krátký okamñik vzplál les,
kdyñ sup zaúto…il magickým ohn�m. N�kolik
druñiníkç bylo popáleno, ale na oplátku vetÍelce
sestÍelili. Hleda… se mohl vztekem zbláznit. Ale
moñná, ñe to pro n�j bylo dobÍe, neboÙ se tak
nestal pÍímým sv�dkem zlikvidování dalÓí vlny
mukurských jezdcç, kteÍí se pokusili zm�nit
tentokrát taktiku a pokusili se druñinu postÍílet.
DoÓlo tak ke stÍeleckém souboji, v n�mñ padla
v�tÓina …ardajç z druhé vlny, ale v n�mñ byl také
t�ñce zran�n kroll Egh, kterému Óíp probil rameno,
takñe spadnul následn� z kon�. Pak do stÍelcç vjel
Lúin na koni a kdyñ zabil i velícího duÓabeje této
ðupy dal se zbytek nepÍátel na út�k. "Kam se to
jenom stÍílel, kde sou ty Óipky?", zaklel Rien
Gwardit, který se také pokusil zapojit do
stÍeleckého souboje s malou jednoru…ní kuÓí, která
kdysi patÍila vrahovi Joachalenta. Mnoho mu to s
ní ale neÓlo a tak si na pÍíÓtí nájezd pÍichystal n�co
zcela jiného. A to n�co jiného nebylo nic menÓího
neñ velmi temná magie, kterou sluÓný mág rad�ji
nepouñívá. V temných knihách se toto kouzlo
nazývá "vysávání ñivotç". 

"BachÙ Dolwene, te‹ deme do útoku
my, napícháme si stÍeva t�ch vetÍelcç na naÓe
kopí", …ardaj BaÓár-bej se oto…il ke svému
spolubojovníkovi z 22. ðupy IV. Jagody. "No, snad
jo. Boj je lepÓí neñ vynáÓení sra…ek", odpov�d�l
barbar Dolwen a upravil si koñený pás, který mu
poutal pochvu na Óavli. 22. ðupa se pÍichystala k
útoku. „ardajové sklonili jízdní kopí a pod velením
svého duÓabeje vyrazili do útoku na les, kde se
ukrývali NurnÓtí. I tahle ñupa tak opakovala
pÍedchozí chyby. Místo, aby zaúto…ili vÓichni
najednou se tak útok mukuÍanç rozdrobil a v boji
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muñ proti muñi nem�li chábovi vojáci proti
ostÍílené a magií podpoÍené druñin� Óanci...

"...héj, tady se Ááký vzdávaj, co s nima
budeme d�lat?", zaje…el Lúin na vçdce MyÓilova,
poté co druñina odrazila i tÍetí nájezd, "podÍeñem
je, jako ty vostatní?". "Po…kej", zarazil vále…níka
v brn�ní vçdce Klabzej MyÓilov, druid s holí od
krve. "PotÍebujem jazyka! Hej, smradi! Jestli
chcete, abychom vás uÓetÍili, tak Íeknete, ñe cháb
je svin� a ñere hovna!", zaje…el na prvního …ardaje,
který se válel na zemi a skuhral o milost. "To nééé,
nééé...!", plazil se …ardaj. "Lúin napÍáhl krvavý
me…. "Jo, jóóó...!". "Co jo?". "Cháb je svin�!"?
zhroutil se …ardaj. Tímto …inem naprosto porÍel
celou svojí výchovu a své dosavadní pÍesv�d…ení.
Stejn� tak u…inil i ten druhý. Zajatci byli svázáni.
"Juchajdááá, vodjíñd�j!", zaje…el nahlas Krubrok,
který m�l "…erstvé zprávy" od netopýra...

"To je práce pro Bd�lý, nebo ty
parchanty musíme vobklí…it aspoÁ Zingajem.
Jedeme se spojit s vostatníma", zavelel rahoñ

Dñugaj, který pochopil, ñe dalÓí útok v tomto
terénu nemá smysl. Vedle n�j klel Hleda…. Ztrátu
svého supa bude muset vysv�tlit nadÍízeným a do
toho se mu vçbec necht�lo. Bylo jasné, ñe situaci
oba podcenili, jednali sice podle rozkazu velitele
celého III. Jeñgaru Hufgeje, ale po prohÍe se bude
hledat viník a Hufgej to jist� na sob� nenechá.
Zbytek jízdních …ardajç IV. Jagody zamíÍil tedy
zp�t k BalchaÓi...

Kapitola 10 - Do Choradoru!

NurnÓtí popadli zran�ného Egha a
zb�ñn� mu oÓetÍili rány, tak aby mohl jet v sedle.
"A vy dva nám ukáñete cestu do Choradoru!",
oznámil Gwardit ob�ma zajatcçm. "Hu, tam se
nesmí! To je svatá zem�!", vypískl barbar Dolwen
a …lov�k BaÓár-bej horliv� pÍikyvoval. "Na to se ti
vyseru, prost� ukáñete a basta!", odsekl zajatcçm
MyÓilov a výhruñn� praÓtil holí do zem�. "Jo,
budete poslouchat nebo na vás pustíme tohodle",
pÍisadil si Sekera a prstem ukázal na Egha. "Jasná
v�c, a koneckoncç uñ ste stejn� Íekli, ñe cháb je
svin�, vçl, parohá…, smrd�j mu nohy, ñere brouky,
do dvaceti si sral do plenek, te…ou mu nudle po
brad�, páÍí se s ovcema, prdí, krká, no prost� je to
dement a z toho plyne, ñe v tom jedete s náma!",

zahulákal vít�zoslavn� u…enec Gwardit. "... to sme
neÍekli, to se nesmí", zakÁoural Dolwen. "Jo,
neÍekli a vçbec já sem náhodou bojoval s
„agotajcema a brzo bych to dotáhl aspoÁ na
duÓabeje", pÍidal se se zarputilým výrazem
BaÓár-bej. "Hele, hele, drñ klapa…ku. Nebyl si
tázán. EÓt� slovo a rozÓlápnu ti úsm�v. Te‹ uñ to
na toho fuÓaje, nebo jak se ta vaÓe pÍiblblá hodnost
menuje stejn� nedotáhneÓ. Takñe se zvednete,
sednete si na kon� a pÍevedete nás pÍes ten most,
kerej je támhle v tom lese. AspoÁ je to tady na
map�", skon…il vçdce rozhovor. Druñina cht�la jet
co nejrychleji na východ. Následn� byl vymyÓlen
jednoduchý plán. Druñinoví kouzelníci celou
druñini zneviditelní. Zçstanou jenom kon� a ti
povedou zajatí …ardajové. VÓechno se povedlo.
Pouze …ardaj BaÓár-bej se pÍi tom kdyñ spatÍil,
kterak mu druzi mizí pÍed o…ima, vyd�sil natolik,
ñe za…al utíkat. ðádný problém pro Gwardita, který
jej kouzlem zastavil a pon�kud drsným zpçsobem
uklidnil. Zajatci se jiñ rad�ji ni…emu nedivili a
poslouchali na slovo. Ve…er se neviditelná druñina
uchýlila op�t do lesa a brzy ráno vyrazila k mostu.
Cestou nepotkali nikoho, coñ si celkem logicky
vyloñili tím, ñe mukurÓtí jiñ vÓude okolo sta…ili
vyhlásit poplach. Krubrokçv netopýr to potvrdil,
neboÙ pÍinesl informaci, ñe most pÍes Íeku ChaÓel
je jiñ hlídán vojskem.

Zajatci svçj úkol splnili dokonale a
pÍevedli neviditelnou druñinou pÍes most bez
problémç. Byl v tom jist� i kus velikého Ót�stí,
neboÙ vojáci se pÍíliÓ nedivili rçznorodé sm�sici
koní a poníkç a spokojili se s BaÓár-bejovou
odpov�dí, ñe vedou náhradní kon� pro jednu
místní posádku. PÍejeli. BaÓár-bej s Dolwenem si
oddechli. Moc dobÍe v�d�li, ñe kdyby se plán
nepovedl, tak je NurnÓtí odpraví jako první. 

"Tfuj tajbl! To slunce pálí jak rozpálený
kamna!", za…al nadávat neviditelný Lúin. Jako
ochrana pÍed vedrem ho neviditelnost rozhodn�

nechránila. Kdyby byl vid�t, spatÍili by ostatní
vzteklého Páinova potomka, kterak si
kostkovaným uÓmudlaným kapesníkem otírá …elo.
Druñina se rozhodla na návrh Darlena Moorheda,
ñe do Achránu se nepojede a ñe do Choradoru se
pokusí dostat od východní strany pÍes prçsmyk,
který byl na Dramonov� a Wojchredov� map�
ozna…en jako SkÍetí Óavle. Je tÍeba podotknout, ñe
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Darlen tento plán sice iniciativn� navrhl, ale
vzáp�tí to, v�ren svému zvyku z Moorhedova
bratrstva, zase popÍel a snañil se hledat jiné ÍeÓení.
Ale nakonec doÓlo ke shod� a druñina za…ala celý
Chorador objíñd�t. Zatím toho mnoho nevid�li, jen
po pravé ruce m�li na o…ích zamlñená skaliska
porostlá bujným porostem. Sále neviditelná
druñina sjela nave…er z cesty. Vzhledem k po…así
a pÍípadné potÍeby se rychle zbalit si dobrodruzi
hodili na zem pouze deky a ur…ili hlídky. MyÓilov
a Darlen a pÍisunuli añ úpln� k cest� a rozhodli se
stÍídav� bdít a spát, aby druñin� opravdu nic
neuniklo.

"Jau, který nemehlo se to tady zase
plete!", vykÍikl neviditelný Krubrok toho dne jiñ
asi popáté, kdyñ se srazil s Rienem Gwarditem,
taktéñ neviditelným. Neviditelnost krom� jasných
výhod, m�la pro druñinu i temn�jÓí stránky. Podat
n�komu hrnek s vodou napÍíklad znamenalo
pom�rn� komickou událost. Kdyby na ni bylo
ovÓem vid�t. A vid�t byl pouze BaÓár-bej a
Dolwen, mukurÓtí vojáci, kteÍí momentáln� ovÓem
byli nuceni táhnout s druñinou. Zatím byli rádi, ñe
jsou vçbec nañivu. Na druñiníky pohlíñeli z…ásti
jako na nepÍítele, který musí být za kañdou cenu
potÍen, z…ásti z nich ovÓem m�li obrovský strach
a cítili k nim takÍka posvátnou úctu, neboÙ byli
sv�dky naprostého rozbití celé IV. Jagody. A
navíc se tito podivní cizinci naprosto netajili ani
tím, ñe cht�jí proniknout na území posvátného
Choradoru! A oba si také uv�domovali, ñe v
okamñiku kdyby utekli a vrátili se ke svým, …ekala
by je Íada nepÍíjemných otázek a s nejv�tÓí
pravd�podobností by oba skon…ili v upalovací
kleci za spol…ování s nepÍítelem. Cháb nemá rád
zrádce! Vyhlídky tedy oba vid�li dost …ern�...

"Tsss", zatÍásl spícím Darlenem
MyÓilov, kdyñ se mu podaÍilo nahmatat
neviditelné t�lo. Moorhed se posadil. "SlyÓíÓ?",
dloubl do n�j Klabzej. "Jo". A skute…n� po cest�
od západu se ozval dusot mnoha koní.
"Pronásledují nás", vzbudil ostatní druñiníky. kteÍí
táboÍili o kus dál Gwardit. Oba mukurÓtí se
pÍikr…ili, ale nebylo pro…. Oni i kon� byli dobÍe
ukrytí v kÍovinách dost daleko od cesty. "To bude
asi VIII. a XII. Jagoda naÓeho Jeñgaru z
BalchaÓe", pronesl do ticha Dolwen a BaÓárbej mu
pÍikývl. Za pár chvil dusot utichl a op�t se nocí

rozhostilo ticho...

Následujícího dne se NurnÓtí rozhodli
zopakovat starý trik s neviditelnou druñinou a
BaÓár-bejem a Dolwenem jakoñto honáky stáda
koní. Op�t se vrátili na cestu a pokra…ovali okolo
Choradoru k východu. Na cest� nikoho nepotkali
a bylo jasné, ñe poplach byl jiñ vyhláÓen vÓude
okolo nich. Kolem poledního je dohnali dalÓí
jezdci...

"Kurva, za náma je I. Jagoda, nejlepÓí
Jagoda celýho III. Jeñgaru", zaláteÍil BaÓár-bej.
"Tak víÓ jak se máte chovat! A pamatuj, ñe kdyñ
budou problémy, tak první zaÍveÓ ty!", odv�til mu
neviditelný vçdce. Jagoda docvála añ k druñin�.
VpÍedu jedoucí rahoñ dojel añ k BaÓár-bejovi.
"Dostali ste je! Kde se to stalo?". "... asi deset mil
odtud v pustin�!", odv�til BaÓár-bej neutráln�,
neboÙ netuÓil zcela pÍesn� na co se ho rahoñ ptá.
Vzáp�tí mu to, ale doÓlo. No jist�, mají spoustu
koní a dokonce poníkç, kteÍí o…ividn� nepatÍí
mukurským! "Dostali jsme rozkaz odvézt tady ty
kon� k nejbliñÓí posádce, ale je moñné, ñe se tady
jeÓt� n�kolik naruÓitelç potlouká po okolí!",
zahulákal jeÓt� BaÓár-bej. Hrál o vÓechno. "Coñe!
Co je to za hovadinu, okamñit� se oto…te o odvezte
ty kon� zpátky do Achránu! Kdo vám dal ten
pitomej rozkaz! Na ty kon� se musej podívat
KláÓt�rníci, aby zjistili odka‹ sou. Co si s nima
po…nou na stanoviÓti!". "Rahoñ ..., rahoñ GulÓava.
... nás poslal", hlesl BaÓár-bej, který si vzpomn�l
na jméno velitele XII. Jagody. "Tak to ud�láte, jak
sem vám Íekl já. A dám vám sebou jednu ðupu!
DuÓabeji Judlochu, pÍebíráÓ velení nad zajatými
koÁmi a dopravíÓ je do Achránu!". BaÓár-bej ani
Dolwen se neodváñili odporovat. Oto…ili kon� a
doprovázeni novými vojáky se obrátili zp�t na
Achrán. I. Jagoda ze chvíli zmizela v prachu na
východ�. Neviditelná druñina si oddechla. VyÍídit
ðupu nebude d�lat ñádné problémy. K tomu doÓlo
hned poté co osam�li. Útok byl krátký a smrtelný.
Druzi se sice op�t zviditelnili, ale celá ðupa se
válela v krvi b�hem n�kolika okamñikç. Do útoku
se zapojil i Dolwen s BaÓár-bejem a tím se cht�

necht� dali definitivn� na stranu Nurnských.
Druñiníci obrali mrtvoly pÍedevÓím o jídlo, které
jim ji ñ pomalu za…alo docházet. T�la naházeli do
kÍolí a kon� rozehnali do vÓech stran. A pak se
op�t dali na cestu na východ, kdyñ druñinoví
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kouzelníci op�t zaÍídili zneviditeln�ní. Jeli añ do
soumraku, kdy se hory po jejich pravici za…aly
stá…et na jih. Mapa odpovídala! NurnÓtí museli
ovÓem upustit cestu a vydat se do divo…iny podél
hor. Cht�li dojet añ tém�Í k moÍi, kde byl prçsmyk
ozna…ený jako SkÍetí Óavle. Trvalo to následující
dva dny, ale za noci se pÍiblíñili k místu, kde byl
mezi skalami úzký prçsmyk...

Krubrok vyslal na prçzkum netopýra.
Pomocí n�j se podaÍilo zjistit, ñe prçsmyk není
prázdný. Byl um�le zúñen, tak aby byl Óiroký
pouze asi tÍicet sáhç a uprostÍed stále kamenná v�ñ
vysoká dobrých patnáct sáhç. Ta vévodila
n�kolika barákçm. Byla to v�ñ chábova Hleda…e!
A takové v�ñe stály okolo celého Choradoru. A v
kañdé byl Svatý kámen! Kámen z pórovité
horniny, který m�l magické schopnosti. Pomocí
n�j mohl hleda… pátrat po Óirém okolí! A krom�
toho byl v kañdé v�ñi pÍítomen i chábçv
Vypalova…. Vypalova… byl vyÓkolen ve svém
um�ní podobn� jako i Hleda… v kláÓteÍe v
Achránu. A ovládal mnoho z temné mukurské
magie. Jeho zbraní byla ocelová ty… a …áry! Toho
ve…era byl Hleda… omámem opiem, ale pÍesto mu
Svatý kámen odhalil vetÍelce. N�co létalo ve
vzduchu a a to n�co bylo magické podstaty! A
rozhodn� to nepatÍilo mukurským. Tento Hleda…
momentáln� nem�l svého supa, neboÙ o n�j pÍiÓel
v boji s „agotajci a obÍad "PÍedání" v Achránu
bude moci absolvovat añ v pÍíÓtítm roce a proto ho
nemohl vyslat v ústrety Krubrokov� netopýrovi.
Poloñil tedy dlan� na Svatý kámen a jeho
povznesená mysl vylet�la do výÓek. NaÓel vetÍelce
a vyslal k n�mu ni…ivou energii! Mrtvý netopýr se
zÍítil k zemi. "A sem bez netopejra", smutn�

oznámil ostatním Krubrok. "Musíme okamñit�
zaúto…it. V�dí o nás. Tady bez boje neprojdem!",
zakÍi…el Gwardit a ostatní souhlasili. NurnÓtí
vyrazili k v�ñi. Hleda… o nich v�d�l a spole…n� s
Vypalova…em vzburcoval vojáky. V�ñ byla
hlídána celou Jagodou, ale mnoho vojákç bylo
roztrouÓeno v okolí a mnoho jich bezmocn� leñelo
na kavalcích, neboÙ na n� udeÍila epidemie
úplavice. Hleda… se vÓak ten den cítil silný a
mocný, neboÙ byl zcela pod vlivem opia. Vypadal
ve svém pláÓti a s leÓt�nou holí v ruce velice
mocn� a nebezpe…n�. Vedle n�j krá…el Vypalova…,
který vypadal odliÓn�. Na sob� m�l zvláÓtní brn�ní
z tvrdé kçñe, které mu nebránilo sesílat kouzla.

Oba byli doprovázeni asi deseti vojáky. A tak se
stÍetli!

Rien Gwardit se rozhodl zaúto…it svojí
mentální silou na Hleda…e. Svoji ob�Ù ovÓem
podcenil. Chábçv Hleda… byl speciáln� trénován v
duÓevních schopnostech a odpov�d�l tvrd�.
Gwardit se z bolestí zhroutil k zemi a m�l pocit, ñe
se mu kañdou chvíli rozpadne hlava. Vypalova…

vztáhl ruku a zamumlal temné zaklínadlo.
Ob�toval na n�j i …ást svého ñivota. Ale o to více
jej vyrval z Lúina. Vále…ník hlesl bolestí, ale b�ñel
dál. MyÓilov udeÍil psychickou silou, Krubrok
blesky a ostatní ocelí! Rozrazili Óik nepÍátel a
vÓichni chábovi sluñebníci se váleli v krvi. A v
dálce stále …n�la kamenná v�ñ a v jejím nitru se
zbylí vojáci chystali k obran� Svatého kamene.
Zabarikádovali se v posledním patÍe. Nachystali
vÍící olej a baÁky s jedem...

Druñina obrala mrtvé a za…ala se
pÍibliñovat k v�ñi.

A mnoho mil odtud na západ� ujíñd�l
od lismorrkých hranic posel se vstupními papíry
Nurnské druñiny. Òtval kon� co jen mohl a v kañdé
vesnici jej m�nil. Jel do Mukurgradu a sp�chal...

Kamenná v�ñ …n�la do výÓky a  zdála se
opuÓt�ná. NurnÓtí se rozhodli nejprve prohledat
oba pÍilehlé jednopatrové domy o kterých
usoudily, ñe se jedná o vojenské ubikace. Rozrazili
dveÍe prvního a ustrnuli. MyÓilov byl sice napaden
jedním vojákem, ale to nikoho nepÍekvapilo. Kdyñ
mukuÍan padl k zemi, naskytl se druñin� pÍíÓerný
pohled. Celý barák byl napln�n umírajícími
vojáky. Na primivních kavalcích se bez pomoci
váleli mukurÓtí vojáci ve výkalech a zvratcích.
N�kteÍí v hore…kách blouznili, n�kteÍí apaticky
hled�li do stropu a jiní moñná jíñ byli mrtví. Byl
cítit straÓlivý zápach. "Bohové", vydechl Rien
Gwardit a pÍiloñil si kus pláÓt� k obli…eji. "„erná
úplavice, to znám. RoznáÓej to „agotajci!", uplivl
si BaÓár-bej a ustoupil. "ZavÍete ty dveÍe, pak to
zapálíme!", vyÓt�kl vçdce MyÓilov a Darlen dveÍe
pÍibouchl. "Po…kejte, já eÓt� prohlídnu ten druhej
barák", oznámil Rien, ale to uñ se Egh, Lúin,
Darlen a MyÓilov rozhodli vkro…it do v�ñ�. Egh
vyrazil svým t�lem dveÍe a vpadl s tasenou zbraní
dovnitÍ. Nic. Nikde nic. N�kolik truhlic se
zásobami a pak jeÓt� poklop do sklepa a schody

- 32 -

nahoru. Prohlédli sklep, ale nalezli jen zásoby jídla
- hrách, n�jaké to maso, fazole a olej. S Eghem v
…ele za…ali stoupat nahoru. DalÓí patro, pak dalÓí a
jeÓt� jedno. Nic. Egh se zarazil, protoñe ucítil
zápach kouÍe. To nev�stilo nic dobrého. Na chvíli
se zarazil a pak pÍisko…il k poklopu do posledního
patra a otevÍel jej. "Chrst!", do obli…eje mu n�kdo
vylil dávku vroucího oleje. Zasañeni byli i ostatní.
Egh slet�l dolç a bolestiv� zanaÍíkal. Obránci jeÓt�
jednou zopakovali svçj trik s olejem a dokonce
jeden z nich mrÓtil poklopem po druñinících
prudce se odpaÍující jed v baÁce, po jehoñ
vdechnutí za…al MyÓilov zvracet krev. Následn�
vÓak vyb�hla po schodech ñelezná "piksla" Lúin,
který naprosto chladnokrevn� vÓechny zbylé
nepÍátele rozmatlal po zdech za podpory Darlena.
VÓichni se nahrnuli dovnitÍ, v…etn� Gwardita,
který zanechal prohledávání druhého baráku a
pÍib�hl práv� v…as, neboÙ bylo po boji. Nahoru do
v�ñe se dobelhal i nadávající a sku…ící kroll Egh,
kterému …áste…n� slezla z hlavy jeho ne…esaná
kÓtice. Místnost byla zaÍízená pon�kud lépe. Na
st�nách visely koberce a bylo zde i n�kolik
kavalcç. VÓemu ale vévodil stÍed místnosti. Na
dÍev�ném podstavci byl umíst�n …erný kámen -
Svatý kámen. Druñina nev�d�la k …emu slouñí, ale
Gwardit a Krubrok vycítili jeho magickou
podstatu. Po chvíli dohadování vÓak situaci vyÍeÓil
popálený Egh. Kámen shodil ze soklu a postupn�

ho dokutálel añ do sklepa. Jeho týrané duÓi se
rozhodn� ulevilo! Druzi se rozhodli jet dál.
Nabrali jeÓt� n�jaké zásoby a pak se Darlen,
Dolwen a MyÓilov ujali nechutné práce. Vpadli na
"marodku" a bez milosti vÓechny nemocné
postÍíleli! Necht�li riskovat, ñe o nich n�kdo bude
n�kde podávat hláÓení. A jeÓt� n�co objevili.
Ohradu s koÁmi. Na tom by nebylo nic zvláÓtního.
Asi tÍicet koní bylo bez sedel a byli uvázání k
ohrad�. Ale mezi nimi byli i dva obrovÓtí oÍi!
Kon� Hleda…e a Vypalova…e. Pocházeli z temného
mukurského chovu a místo normální koÁské tlamy
m�li mordu plnou ostrých zubç. MyÓilov se
rozhodl vlézt do ohrady a vÓechny kon� odÍezat.
To se mu daÍilo añ do doby neñ se pokusil pÍetnout
lano velikých koní. Mukurský oÍ se vzepjal a
zasáhl druida kopytem do obli…eje. MyÓilov zavyl
bolestí a z krvavou tváÍí se odplazil zp�t k
ostatním. "PostÍílejte je!", hekl a ostatní rozkaz
okamñit� splnili...

Kapitola 11 - Pustina

Druñina vjela do Choradu! N�kteÍí si
jeÓt� vzali náhradního kon� a nabrali si n�co ze
zásob mukurské armády. A také si oÓetÍili rány z
boje. Kroll Egh se necítil jiñ n�kolik dní dobÍe.
Jeho rány se odmítaly hojit. Naopak na n�kolika
místech se mu ve Órámech usídlily velké boláky
plné hnisu. Egh si ta místa poléval koÍalkou a
hojn� pil medovinu. Ale jeho rány byly stále
zanícené a citlivé.

Jeli na koních vysokou ostrou travou,
ve které byla spousta pichlavého trní a co chvíli se
k obloze vznesla mra…na mali…kých bodavých
muÓek. Kon� kteÍí cválali añ po bÍicha v tráv� na
sebe nachytali spoustu obrovských klíÓÙat a jiného
obtíñného hmyzu. Co chvíli n�které zvíÍe bolestn�
zarñálo a nepokojn� pohodilo hlavou. Krubrokçv
pÍekrásný bílý poník byl celý Ópinavý a bÍicho m�l
rozdrásané do krve. Tak jeli añ do ve…era. Leñení
rozbili na stejn� nehostinném míst�. Odstrojili
kon� a vytáhli houn�. Rien Gwardit si pe…liv�
nejprve vytrhal trávu na jednom míst�, neboÙ v�Íil
ñe ho to ochrání pÍed hmyzem. Místo na zemi si
pak vystlal houní. PÍes sebe natáhnul deku a kolo
hlavy si omotal tenký hadr. Lúin kdyñ zjistil, ñe
jeho kçÁ má obsypané bÍicho nafouklými klíÓtaty,
tak je za…al strhávat a krvavé boláky, které po nich
na kçñi zçstávaly, se snañil odstranit me…em.
Skon…ilo to celkem logicky kopancem a modÍinou
na vále…níkov� rameni. Inu, v okamñiku kdyñ Lúin
d�lal n�co jiného, neñ bojoval, projevoval dosti
omezené rozumové i praktické schopnosti. OvÓem
jako bijec pÍedstavoval v sou…astnosti hlavní
…lánek Nurnské druñiny a to bylo rozhodující. 

Egh se dopotácel do kÍoví a za…al
zvracet. Ten den jiñ pon�kolikáté. Boláky na jeho
t�le za…aly pukat a páchnout. Kroll, jinak chlap
jako hora, se cítil straÓn� slab� a podlamovaly se
mu nohy. Sotva se dopotácel zpátky. "He..., he...,
hele Kl..., Kl..., Klabz..., Klabz..., eji. Je, je, je mi,
mi bl..., blb�", zanaÍíkal kroll v leñení. Klabzej
pÍed ním poodstoupil, neboÙ i jeho udeÍil do nosu
straÓlivý zápach (a to MyÓilov ñil jednu zimu s
prasaty v jedné místnosti!), ale pak k Eghovi
pÍistoupil a tém�Í se zájmem si prohlédl jeho rány.
"To je dost zlý, kdes k tomu pÍiÓel?". "No..., no...,
na Gr..., Gr...Grodu pÍ..., pÍ..., pÍece", odv�til Egh.
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"A pro… si nic neÍek, sakra! MáÓ to rozlezlý úpln�
vÓude. Co kdyñ je to nakañlivý!?". "Já..., já my...,
myslel, ñe to to to ro..., ro..., roze..., rozeñenu
me..., me..., mééé...,  medovinou", provinile hlesl
kroll. "Hovno, debile! Darlene pocem, po‹ se na
to taky podívat", houhl vçdce na hrani…áÍe, který
o kus dál chroustal obilnou placku. "Tfuj, to je
smrad! Sis Eghu nad�lal do kalhot?". "No..., no...,
to..., to taky", Egh klopil uÓi a tváÍil jako by tady
nebyl. Darlen si prohlédl boláky. "Hm, to znám, to
sem m�l pÍed tejdnem taky", oznámil naprosto
klidn� a valil pÍitom modré bulvy. "Coñe, coñe si
m�l? A pro… si to neÍekl?", vyjel na n�j vztekle
Klabzej. "Sem si to vylé…il, no". Druid si sedl na
zem a pÍikryl si hlavu dlan�mi, na…eñ si hlasit�
povzdechl. Pak vstal, zaÓátral v tlumoku a vytáhl
n�kolik lektvarç a nechal je pod dozorem krolla
vypít. Bozi, v�dí co by s tím byl medovinový
samolé…itel schopen provést. Pak jej poslal spát a
rozd�lil mezi ostatní hlídky. 

Na Chorador padla tma. A nakonec
ustalo i v�…né otravování hmyzu, takñe v�tÓina
druñiny usnula. Bd�la vñdy jen hlídka, která si
zvláÓt� v t�chto kon…inách dávala pe…livý pozor na
to, aby neusnula. Dávno byla pry… doba, kdy si
hlídka dovolila spát, v …emñ vynikal zvláÓt�
nepÍítomný hobit Dyni Longodon. Krubrok Krouk
pozoroval nebe nad sebou a snañil se po…ítat
hv�zdy. Pak ho to pÍestalo bavit a za…al si
pÍepo…ítavát vÓechno jídlo, které m�l v baÙohu a o
celé proceduÍe sepsal seznam:

Zasoba
ñelezna - 4ry krat

Placka
obilna - 7dum krat

HraÓek
- 2krat

pytlik
Fazule

- 3krat
pytlik

SuÓene
mjaso - asi 2dny

Uzenka
- 3krat

Jabko
- 6krat

Mouka

- 2krat
sa…ek

KoÍal
ka - 2krat flaÓka

Voda
- Ólus

Nad poslední poloñkou se hobit zarazil
a zamyslel. "Kruci to budu n�komu zítra muset Ííct
o vodu". Pak ale mávnul rukou a chystal se
vzbudit dalÓího. Jeho ucho vÓak zaslechlo
bolestivý náÍek. Krubrok vstal a ve kÍoví nalezl
zhrouceného Egha. "Auuu, auuu", naÍíkalo
krollisko a Krubrok okamñit� poznal, ñe situace je
váñná. Vzbudil Klabzeje a Darlena. Ti se sklonili
nad Eghem a ob�tovali veÓkerou duÓevní sílu a
schopnosti, které pochytili v hrani…áÍských
kurzech, kdyñ zrovna dávali pozor. Eghovi se
ulevilo a upadl do do neklidného spánku. Ob…as
blouznil. Nakonec pÍiÓlo ráno. Darlen i MyÓolov
jeÓt� jednou zopakovali no…ní proceduru.
Kone…n�! Krollovy boláky se za…aly zacelovat.
Egh vÓak byl schopen maximáln� pomalé chçze.
O jízd� na koni vzhledem ke krvavým
opruzeninám nemohla být Íe…. Dosti nepÍíjemná
situace na takovém míst�. 

Ub�hlo dopoledne, druñina zdálky
minula Chaledovo jezero, kde alespoÁ rostly
n�jaké stromy, ze kterých Darlen vyrobil
primitivní nosítka mezi dva kon�, kdyby se Egh
op�t zhroutil. Snañili se míÍit k Chaledov� hrobce,
kde by moñná byl k nalezení prçchod k „erné
knihovn�. AlespoÁ to tvrdil Dramon ve svých
papírech. A…koliv byl den, za…ala na Chorador
padat náhle tma. T�ñké mraky nev�stily nic
dobrého. Zvedl se vítr... 

Jiñ delÓí dobu sledoval druñinu
neviditelný pronásledovatel. Let�l z Karbachu,
straÓného m�sta z dávnou minulostí. Ten
pronásledovatel byl jeden z chábových
PÍízra…ných, ohavný sluñebník temna. Let�l na
mrÓákovi, zlé nestvçÍe, které vychovávali v
Achránu z vajec divokých Krahujcç, jejichñ vejce
hledali chábovi sluñebníci v dalekých pustinách v
Mrazivých horách. Samotný PÍízra…ný byl …lov�k
z masa a kostí, ale moc mu dávala temnota a síly
záhrobí. PÍízra…ný nem�l zrak. O…i mu byly
vypáleny pÍi obÍadu zasv�cení v Achránu. I pÍesto
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vÓak vid�l lépe neñli normální smrtelník. Byl
schopen "vid�t" i v�ci, které jiní nevidí...

NurnÓtí  se velmi pomalu blíñili
nehostinnou krajinou k Chaledov� hrobce.
UprostÍed pajdal Egh, kterému vÓak jiñ za…alo býti
lépe. A pak se to stalo. Vzduchem prolétl oheÁ a
vybuchl mezi druñinou ve ñluto…ervených
jazycích. Kon� se vzepjali a n�kteÍí druñiníci se
neudrñeli v sedle a dopadli do trávy. Na obloze se
zjevil chábçv PÍízra…ný na mrÓákovi. Let�l vysoko
v bezpe…né vzdálenosti od druñiny a ze své hole
sesílal oheÁ. Druñina se rozprchla po okolí.
N�kteÍí se pokouÓeli stÍílet, ale nikdo nedostÍelil.
VÓude vládl zmatek. N�kteÍí druñiníci byli jiñ
notn� popáleni. Gwardit sesílal zaklínadla, ale
pÍíliÓ soupeÍi neublíñil. PÍízra…ný vÓak nem�l ve
své holi Síly neomezené mnoñství a jiñ se chystal
odlet�t, aby podal zprávu v Karbachu, ñe vetÍelci
byli nalezeni, kdyñ tu náhle zjistil, ñe to nebude
jednoduchá v�c. To kouzelník Krubrok Krouk,
hobit, se odhodlal k Óílenému …inu. Teleportoval se
na mrÓáka hned za PÍízra…ného! A snañil se ho
strhnout svýma hobitíma rukama k zemi! Celá
druñina lapala po dechu, kdyñ to spatÍila.
PÍízra…ný se za…al bránit holí a rubal hobita do
krve, ale ten se stále snañil jej shodit. Jeho síla
vÓak byla pÍíliÓ malá, aby se mu to podaÍilo. Hobit
vÓak naÓt�stí m�l vymyÓlený i únikový plán. Sice
riskantní, ale m�l. Kdyñ poznal, ñe se mu dílo
nezdaÍí, lokl si z pÍipravené lahvi…ky a prom�nil
se v mlhovinu. Buch, buch, buch, dopadly na zem
hobitovy v�ci. V baÙohu se mu rozmlátila spousta
flakónkç a olejç, ale Krubrok samotný se ve své
nové form� dostal na zem bezpe…n�. A v dálce
pomalu mizel PÍízra…ný na svém mrÓákovi
pronásledován sprÓkou Óípç.

"Ty magore! Co t� to napadlo?", pÍib�hl
k práv� se objevivÓímu nahatému hobitovi
Gwardit. "Òkoda, nevyÓlo to", kÍenil se Krouk a
rukama si zakrýval rozkrok. Ostatní druñiníci mu
pomohli nalézt Óaty a pÍátelský jej poplácávali po
zádech, pÍi…emñ kroutili hlavami. BaÓár-bej
významn� kouknul na Dolwena. Pane…ku! Ti ke
kterým se nedobrovoln� pÍidali, toho opravdu
spoustu um�li. Odváñní chlapíci, tihle NurnÓtí!

Kapitola 12 - Chaledova hrobka

Následujícího dne se druñina ocitla u
Chaledovy hrobky. Obrovská stavba, tvarem
ppÍipomínající pagodu se rozprostírala v travnaté
kotlin�. Byl to …tvercový monument, jehoñ kañdá
strana m�Íila dobrých sto sáhç na délku a výÓka
dosahoval ke …tyÍiceti sáhçm. Celé to bylo
postaveno z obrovských kamenných kvádrç,
popsaných ohavnými runami. Nikde se nic
nepohnulo. NurnÓtí si tu stavbu mnoho
neprohlíñeli. Cht�li se dostat dovnitÍ. Nakonec
nalezli kvádr, který byl umíst�ný jinak, neñ-li
ostatní. Byl vzty…en podéln� a mezi n�j a ostatní
st�nu se dalo prostr…it ostÍí noñe. Nastalo obvyklé
dohadování o zpçsobu otevÍení. Takový Darlen
cht�l napÍíklad vyÓkrábat maltu ze spárç a pak
okolí kvádru rozebrat. Krubrok Krouk za…al sesílat
otevírací zaklínadla, ale neusp�l. Nakonec se Rien
Gwardit rozhodl zariskovat a teleportoval se do
neznáma pÍímo za kvádr. Usp�l a mohl tak ve
sv�tle své lucerny spatÍit pÍímou chodbu i
rozÓíÍené místo. Sem, ano sem se ten kvádr dá
zasunout a jist� jej pak bude moñn� obejít.
Zajímavé bylo, ñe nikoho nenapadlo pokusit se
prost� ten kámen zatla…it dovnitÍ, ale únava
dobrodruhova bývá n�kdy veliká. Gwardit se
teleportoval op�t ven a zd�lil ostatním co vid�l.
"Tak vlezem dovnitÍ a pokusíme se najít tu chodbu
do knihovny", rozhodl vçdce. "Cht�l bych jenom
upozornit, ñe nemám vçbec ñádnou vodu",
pÍipom�l se Krubrok Krouk. "Já taky ne", ozval se
dalÓí. Bylo rozhodnuto, ñe se Darlen s Gwarditem
se vrátí nabrat vodu k Chaledovu jezeru. MyÓilov
byl navztekaný, ale nedalo se nic d�lat. Bez vody
se nelze obejít. Cesta pro vodu a zp�t trvala sedm
hodin a byla do zna…ná ztráta. 

Ve m�st� Karbach, kam mezitím dolet�l
PÍízra…ný se nic ned�lo. Pak vÓak PÍízra…ný
pÍedstoupil pÍed vládce tohoto proklatého m�sta a
pÍednesl mu co vid�l. I povstal Velký PÍízra…ný,
Chugaj Machracký a kázal ostatním PÍízra…ným,
aby shromáñdili Ghouly, Prostomasé, Churavce,
Stañence a Rohovce a pak se vydali vstÍíc
vetÍelcçm, kteÍí proniklli do Choradoru.

A to nebylo vÓechno. Ten den dorazili
na hranice Choradou do míst, kde se NurnÓtí
probili pÍes v�ñ se Svatým kamenem i Bd�lí...

"Ták hej rup!", zahulákal Beryl Sekera
a druñinící se opÍeli do vstupního kvádru. PodaÍilo
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se! Vstup do nitra hrobky byl volný. Na druñiníky
se sesypalo n�co prachu a do nosç je udeÍila
zatuchlina. Druñina pÍivázala kon� a sebrala z nich
vÓechny cennosti, neboÙ tuÓili, ñe je také moñná jiñ
nikdy neuvidí. VnitÍek hrobky byl vystaven z
…erných kvádrç, které byly popsány zlým písmem.
N�kdo by moñná prohlásil, ñe se jedná o
úchvatnou stavbu. Záleñí na tom, z které strany se
na to díváte. NurnÓtí proÓli chodbou asi tÍicet sáhç
a ocitli se pÍede dveÍmi, které vyrazili. Byla to
doba hrubé síly. VnitÍní prostory hrobky byly
vysoké nejmén� p�t sáhç a skládaly ze z relativn�
Óirokých chodeb. Cesta vedla okolo hrobky a stále
se pÍibliñovala ke stÍedu. Hrobka byla stav�na
otroky a zajatci a jiñ mnoho let do ní nikdo
nevkro…il. Chaledova hrobka byla naprosté tabu a
nikoho by nenapadlo do ní vstupovat. Její stavitelé
…i spíÓe ti, kteÍí ji navrhovali se pÍesto cht�li
pojistit, aby do ni nikdo neproniknul. VÓude byly
nalí…ené pasti, zvláÓt� hluboká propadla, do
kterých za staletí natekla voda a bahno. Na dna
t�chto propadel umístili mukurÓtí v�…né stráñce z
Íad nemrtvých, obrovské beznohé zombie. Jejich
paÍaty zle pocuchaly Beryla Sekeru, ale ostatní jej
v…as vytáhli. NurnÓtí nem�li s t�mito soupeÍi
n�jaké váñn�jÓí potíñe, ale neustále zdolávání
pÍekáñek zna…n� vy…erpalo druñinové kouzelníky,
Gwardita a Krubroka. "PotÍebuju si vodpo…inout",
za…al si st�ñovat Rien, ale odpov�dí mu bylo
MyÓilovovo tvrdé "ne". Nakonec k odpo…inku
dojít muselo. N�které prostory hrobky m�ly celé
st�ny "potañené" kostrami v okovech. To byli
bývalí stavitelé, které mukurÓtí ob�tovali svým
boñstvçm. A práv� v takovéto nehostinné
místnosti si po jednom boji jiñ byli nuceni
odpo…inout i pÍes vçdcovy protesty. Hobotrpaslík
a slavný nurnský bijec, syn Páinçv, Lúin
Nórienský si jeÓt� pÍed tím neñ usnul v pancíÍi na
kus uÓmudlaného papíru napsal: 

Vstoupili sme dovnitÍ asi v poledne.
Sekera hnedka slet�l do propadla. Rubli sme jednu
zombii. Pak sme Óli dál. Bylo tam dalÓí propadlo a
do n�j slet�l zase trindindolskej, kdyñ se snañil
holí proÙukávat podlahu. Jo, a potom se druidskej
hyperprostoÍil na druhej konec a navázal tam lano,
tak sme po n�m ru…kovali. Takñe sem dolu eÓt�
slet�l já a Krubrok Brouk. M�l sem bahno úpln�
vÓude, to svinstvo mi nateklo i za koÓili a spodky.
Jo, a taky vÓichni, kdo nosej v hlav� magický

bahno, jako je Gwardit, Brouk, MyÓilov a
Moorhed, tak vo n�j pÍiÓli, ponivadñ to z nich
vysála ta vohromná zombie. A pak to kone…n�
pÍiÓlo! PoÍádná ruba…ka! Ze st�n se vodlepili duÓi.
Fuj! Byli hnusný a takovej mukuÍan BaÓár-bej na
n� málem zakukal stejn� jako Egh. Jenomñe ten si
za to mçñe sám. Protoñe si nechal brn�ní na koni
a Óel si jen tak v koÓili. ðe je prej vopruzenej a bolí
ho t�lo. Pch! Já sem poÍád v brn�ní vod hlavy añ
po paty a ñádný vopruzeniny nemám. No, a
nakonec sme to vyrubali a vobjevili sme schody
nahoru. Jenomñe to uñ si trindindolskej pali…
st�ñoval, ñe uñ nic nevykouzlí a ñe nejde dál. Tak
sme si teda museli ustlat tady mezi t�ma kostma.
Fuj tajbl. Sou tady tÍeba i celý koÁský kostry.
MyÓilov porád bádá nad tim, jak se sem dostaly.
M� je to upln� Óumafuk, prost� tady sou. 

Lúin odloñil papír a okamñit� usnul. V
noci bylo n�kterým dobrodruhçm, kteÍí byli
zasañeni v posledním boji Ópatn�. Zvraceli krev.
Ale ráno vÓichni vstali odpo…atí a dokonce i
porab�ný BaÓár-bej se po Klabzejov� zákroku cítil
lépe. Druñina se seÓikovala u schodç.

K hrobce vÓak dorazil i n�kdo jiný.
PÍízra…ný z Karbachu, který vedl své nemrtvé, ti se
la…n� vrhli na ustájené kon� a poníky a rozervali
je na kusy. PÍízra…ný nezasahoval. O kon� tomuto
sluñebníkovi temna neÓlo. Òlo mu o vetÍelce a o
spln�ní pÍíkazu Velkého pÍízra…ného. Ostatn� ten
m�l dorazit kañdou chvili. A dorazil...

Druñina vyrazila po schodech vzhçru.
Schody se vÓelijak klikatily a proplétaly mezi
kamenými bloky. Nakonec to byl Lúin kdo jako
první vkro…il otevÍeného prostoru. A za ním i
ostatní. Mihotavé sv�tlo lucerny ozáÍilo ztichlé
prostory. Sv�tlo se odráñelo od st�n a v jeho svitu
spatÍili druñiníci veliký kamený sarkofág. "Jo, jo,
sme asi na míst�", tiÓe podotkl Rien Gwardit. "Tak
se na tu rakev podíváme p�kn� zblízka", Íekl
Krubrok Krouk a pomocí jednoduchého kouzla se
pÍenesl na sarkofág. "Po…...", cht�l ho zarazit
Klabzej, který si první vÓimnul faktu, ñe v
místnosti krom� druñiny stojí i tucet …erných soch.
Kdyby m�l více …asu si je prohlédnout moñná by
v t�ch sochách poznal, ñe se jedná o druidy. Ano,
byly to do kamene stvoÍené podoby starých
armidenských druidç. Jenomñe MyÓilov ten …as
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nem�l. Sochy se pohnuly a napÍáhly své kamenné
zbran�. Bývalý pÍísluÓník mukurské armády
BaÓár-bej vyjekl strachy a za…al se sápat nahoru na
sarkofág za Krubrokem. Hobit mu naÓt�stí pomohl
rychle nahoru, ale i tak sta…il jeden kamenný druid
mukuÍana oÓkliv� poranit na noze. Ostatní se
mezitím seÓikovali do obvyklé bojové pozice.
Rien Gwardit zakouzlil. Místnost ozáÍilo bílé
sv�tlo a n�které sochy se rozlétly na kousky.
Opravdu p�kný pÍísp�v�k trindindolského mága
do bojového snañení druñiny! Pro ostatní vÓak boj
nebyl zdaleka tak lehký. ZvláÓt� Beryl Sekera byl
zasypán mnoha ranami a byl pÍinucen stáhnout se
añ na schodiÓt�. Barbar Dolwen byl na pokraji
umrtí, ale ostatní se nakonec se stráñci sarkofágu
vypoÍádali se ctí a druñina op�t triumfovala. PÍed
druñinou ovÓem nastal jiný problém. Bylo potÍeba
n�jakým zpçsobem otevÍít sarkofág z kamene.
M�l na výÓku dobré tÍi sáhy a víko vypadalo
byteln�. Druñina m�la k dispozici pouze lana a sílu
svých pañí. Navíc panovala silná obava co se
stane, añ bude víko odd�láno a svrñeno dolç.
"PÍipravte se k boji. Je dost moñný, ñe ten Chaled
straÓí i po smrti. Podle t�ch spiskç ñil na
normálního smrtelníka dost dlouho", varoval
vÓechny vçdce. "Buch", víko spadlo dolç a
rozlomilo se na n�kolik kusç. Kdyñ se usadil prach
odváñil se nahoru elf Gwardit. "Ták co? Sou tam
prachy?", zaje…el na n�j zespodu Lúin. "Po…kej,
neÍvi na m�. NejdÍív se musim porozhlídnout",
odv�til mu zpátky trindindolan a asnañil se
zorientovat. M�l obavy. Nic se, ale nepohnula a
tak slezl dolç. Pravou nohou Ólápl na kostru.
TroÓku to zakÍupalo. Gwarditovi se orosilo …elo.
Nic. Stál u kostry, vedle níñ se válelo n�kolik v�cí.
A pod nohama mu kÍupal prach. Zlatý prach!
Gwardita vÓak zajímalo n�co jiného. U kostry,
která spo…ívala na zlatém prachu se válela Óavle a
hçl. Obojí bylo zdobené a Gwardit zkuÓeným
okem dobrodruha vycítil okamñit� vzácnou
podstatu nalezených pÍedm�tç. Popadl oba
pÍedm�ty a kouzlem se pÍenesl mezi ostatní. "No,
to bychom m�li a te‹ se musíme pokusit nalézt
propojení mezi Chaledovou hrobkou a „ernou
knihovnou, jak vo tom psal Dramon v tom svym
papíru", zamudroval Darlen Moorhed a jal se
zkoumat st�ny. "Hele, vy dva mukurský", obrátil
se na Dolwena a BaÓár-beje, Lúin, "co vo tom
víte?". "Jo, jo, jo co, co, co, vo, vo, vo to..., tom
ví..., ví..., víte?", pÍidal se i Egh. BaÓár-bej pokr…il

rameny a Dolwen pípnul své oblíbené "to se
nesmí". "Jestli vám to mçñu pÍetlumo…it, tak voba
v�d�j úplný hovno!", vloñil se do debaty absolvent
trindindolského u…ili Ót� elf Rien Gwardit. "No, to
sem si mohl myslet! Co taky mçñe v�d�t Áákej
…abaj!", ulevil si vçdce. "„ardaj, …ardaj",
zamumlal BaÓár-bej v odpov�‹, ale nikdo ho
neposlouchal. Druñina se rozhodla pokusit se
dçkladn� celou Chaledovu hrobku prohledat i
kdyby to m�lo trvat tÍeba týden. A tak hledali a
hledali a hledali. ZkouÓeli to vÓelijak, proklepávali
zdi, malovali si ná…rtky a pak se druñinoví
kouzelníci dokonce pokouÓeli na vytipovaná místa
hyperprostorovat, ale odnesli si ze svých pokusç

pouze boule a Órámy. Nebyla to Ópatná taktika.
Chodba z Hrobky do „erné knihovny skute…n�
existovala, ale pro toho kdo neznal její umíst�ní
bylo takÍka nemoñné ji odhalit. "Prdíme na to,
dojdem tam podle mapy", rozhodl po dlouhých
hodinách pátrání nakonec vçdce. "Jo, ale cht�l
bych jenom upozornit na takovou mali…kost. PÍed
vchodem na nás …ekaj!", oznámil ostatním
Krubrok, který se v …ase marného hledání odváñil
zneviditeln�n vyjít pÍed hrobku. "Co, coñe?", utrhl
se na n�ho vçdce. "Je jich docela dost a velí tomu
takovej dost nepÍíjemnj chlapík. No, vlastn� dva
chlapíci. Sou to takový chlapíci, kerý se nápadn�

podoboj tomu co na nás plival ten voheÁ ze
vzduchu a co sem se ho svym marnym hrdinstvim
pokouÓel sundat dolu", pokra…oval Krouk jakoby
nic a ÓÙoural se pÍi tom v nose. "Jo, takñe jako se
budem muset probít, no to je dost blbý, protoñe
sem dost unavenej a nedokáñu si te‹ ani vykouzlit
stoli…ku, na kterou bych posadil ten svçj unavenej
zadek", posteskl si Gwardit. "Takñe si eÓt�
poÍádn� vÓichni vodpo…inem a pak na n� vlítnem.
Myslim, ñe voni se sem bojej taky, takñe tu zatim
sme docela bezpe…ný. Jenom m� Ótve, ñe sme
pÍiÓli vo kon� a já vo Turbana", rozhodl vçdce.
Turban byl MyÓilovçv legendární kçÁ, který
dovedl vyvinout neoby…ejnou rychlost. Pocházel
z bláznivého Adeodátova království a n�kteÍí
druñiníci (…i spíÓe vÓichni) o n�m Ííkali, ñe má Óest
nohou.
 

Jak si naplánovali, tak ud�lali. Spánek
bylopravdu posilující, zrovna tak jako láhev
koÍalky, kterou se posilnil trpaslík Sekera. Uñ, uñ
se druñina cht�la pokusit opustit hrobku, kdyñ se
stala taková v�c. Inu, druñin� se stala taková v�c.
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Nebo nestala se jí taková v�c, ale zkrátka musela
hlídat kon�. Nebo nemusela hlídat kon�, ale
zkrátka ji potkalo takové Ót�stí v neÓt�stí. ðe
musela hlídat kon�. No tak, uñ toho nechám...
promiÁ Gwardite (pozn. aut.).

Velký PÍízra…ný, samotný Chugaj
Machracký, stráñce Karbachu a jeden z …lenç
po…etného rodinného klanu Machrakç, kteÍí
ovládali Mukur jiñ n�kolik dlouhých staletí dorazil
k Chaledov� hrobce na mrÓákovi. Byl pánem
celého Choradoru. ðeleznou vçlí vládl svým
podÍízeným, oby…ejným PÍízra…ným. Od ostatních
PÍízra…ných se liÓil tím, ñe m�l normální zrak.
Vystudoval v „erné knihovn� a jako Machrak m�l
pÍístup i k t�m nejtajn�jÓím pergamençm, svitkçm
a knihám. Studoval dokonce i dev�t svazkç knihy
Bolesti. Toto dílo se podaÍilo chábovým
sluñebníkçm ukoÍistit daleko na východ� v
tajemném Guchradoru pÍed mnoha desítkami let.

Zb�ñn� vyslechl hláÓení svého
podÍízeného, pohrdavým pohledem pÍejel
rozsápané mrtvoly koní a pak se zamyslel.
Uv�domil se, ñe musí dostat ty vetÍelce pry… z
hrobky. M�l k dispozici zna…nou pÍesilu ve svých
nemrtvých, ale s t�mi do hrobky nemohl. Síly,
kterými byla kdysi hrobka vystav�na byly pÍíliÓ
nezkrotné a neprobádané a Chugaj Machracký si
nebyl jist co by se stalo poté co by vstoupily
dovnitÍ. Necht�l ani pÍíliÓ dlouho …ekat. VñdyÙ
pobyt vetÍelcç v míst� posledního odpo…inku
mocného Chaleda by mu na autorit� pÍed chábem
v Mukurgrad� mnoho nepÍidal. Byl sice jeho
vzdálený pÍíbuzný, ale záhadná úmrtí byly mezi
Machraky celkem b�ñnou v�cí. Nakonec se
odhodlal k riskantnímu …inu. Na…rtl do vzduchu
magickou formuli a upÍel svoji mysl na hrobku.
Trvalo mu to n�kolik sm�n, neñ se jeho vçle op�t
rozmlñila. V hlav� cítil tupou bolest, ale v�d�l co
cht�l. Ur…il pÍesn� místo, kde se naruÓitelé
nacházejí. PÍedal rozkazy podÍízenému
PÍízra…nému, zlehka vyvolal obranné kouzla a pak
zmizel...

"...juj, hele, tý jóóó. To teda …umim.
Hele, MyÓilove n�kdo tady je a vejrá..., teda kouká
na nás", vystraÓen� vykvikl Beryl Sekera a upustil
na zem …utoru s koÍalkou. Klabzej MyÓilov se
oto…il a spatÍil v rohu postavu, které si pomalu
prohlíñela celou druñinu. Chugaj Machracký,

Velký PÍízra…ný, drñel v rukách dlouhou hçl a na
sob� m�l podivné roucho. Jeho konce sahaly añ k
patám a byly pravideln� zatíñeny podivnými
ñeleznými koulemi. "Dobrej vohoz, fakt. To by mi
podlo do Óatníku", pomyslel si Rien Gwardit v
rychlosti, ale pak rad�ji zaujal obranné postavení.
"Tak tedy soudím, ñe ty jsi vçdce t�chto lidí?",
oto…il se Chugaj na MyÓilova. "No..., no... a co?",
opá…il My Óilov a soustÍed�n� pozoroval bláto na
svých druidských sandálech. "Neptám se vás, pro…

tady jste a co pohledáváte na svatém míst� a
znesv�cujete místo tak drahé mukurskému národu,
pÍiÓel jsem vám u…init nabídku!", Chugaj upÍen�
pozoroval Klabzeje. "Hm, jakou?", opá…il druid a
prsty mu nervózn� bubnovaly po holi. NesnáÓel
takové vyjednávání, bolel ho z n�j ñaludek.
"Zaru…uji se vám, ñe budete moci svobodn� opustit
Chorador a vrátit se odka‹ jste pÍiÓli. Tedy krom�
t�chto dvou!", Chugaj Ólehl pohledem po
Dolwenovi a BaÓár-bejovi. Oba se okamñit� stáhli
do kouta a ml…eli. "Záruky, jaký máme záruky?",
opá…il Gwardit. "Nemluvím s vámi, pane. Mluvím
tady s vaÓím vçdcem, kterého jist� vÓichni
posloucháte a který má zajisté vÓe pod kontrolou
a jehoñ slovo je pevné jako skála, ñe?", Chugaj
mluvil vzneÓen� a zdálo se, ñe i moudÍe. V duchu
vÓak kolísal, cítil nebezpe…í. Bylo mu jasné, ñe ti
kteÍí dokázali proniknout añ sem nebudou ñádní
jelimani. Jeho zrak klouzal z jednoho druñiníka na
druhého a snañil se odhadnout moñnosti
jednotlivých dobrodruhç. "Hm, jasn� ñe je pevný
jako skála. To si piÓt� váñenej pane, ale
potÍebujem si to rozmyslet. Vono v�Íit n�komu v
týhle zemi je p�kná blbost. Vostatn� by m�
zajímalo, co je s naÓima koÁma?". "Inu malá
nehoda, mí sluñebníci se prost� neudrñeli. Prost�
se ty kon� ocitli na nepravym míst� v nepravou
dobu", mukuÍan se uÓklíbl. "Jo, myslel sem, ñe
máte vÓe pod kontrolou a vaÓi sluñebníci vás
poslouchají", druid MyÓilov se snañil pÍejít do
protiútoku. "Mí sluñebníci  prost� m�li hlad,
kru…elo jim v ñaludku. A nemusíte pochybovat o
tom, ñe m� poslouchají! Prost� jsem jim dopÍál
takový malý pÍedkrm pÍed hlavním chodem.
Pakliñe se ovÓem nedohodnem!". "Tak my se
poradíme a pÍi‹te se zeptat za chvilku". "Ale jist�

pánové, t�Óilo m�!". Chugaj zmizel.

"Nevyjdou. Ur…it� ne dobrovoln�.
Hrobka je obklí…ená. Neuniknou! Chodbu ur…it�
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nenaÓli! Je jenom otázkou …asu, kdy budou muset
vyjít. Ale my nesmíme …ekat! Svaté místo nesmí
býti déle znesv�cováno! A proto b�ñ a zeptej se
jich jak se rozhodli. A kdyñ nevyjdou, tak odprav
n�kterého z nich. Pak unikni zpátky. Takhle je
dostaneme vÓechny!". Tak kázal Velký PÍízra…ný,
Chugaj Machracký, svému podÍízenému,
oby…ejnému PÍízra…nému. Ten si vyvolal n�kolik
ochraných kouzel a pak zmizel na rozkaz v
hrobce...

"Hajzl! Auuu... bolí to!", klel Lúin a
cpal si do otevÍené rány kus hadru. U jeho nohou
leñel mrtvý PÍízra…ný, který na n�j poté co se s
druñinou nedohodl, zaúto…il. Útok znásobený …áry
byl drtivý. Pronikl Lúinovým pancíÍem a zle mu
potrhal ñebra a vnitÍnosti. Únik se mu vÓak jiñ
nepodaÍil. Druñina byla rychlejÓí a na míst�
úto…níka ztrestala.

Velký PÍízra…ný poznal co se stalo. Na
ñivot� jeho podÍízeného mu nezáleñelo, ale
vetÍelci byli stále uvnitÍ. Dlouho se nerozmýÓlel a
teleportoval se zp�t do hrobky. Boj byl krátký, ale
krvavý. Kdoví, jak by to vÓe dopadlo, kdyby
Chugaj v rozhodující chvíli neklopýtl a sta…il by
vyvolat n�které ze svých temných zaklínadel. To
se mu vÓak nezdaÍilo a tak padl k zemi rozsekán a
spálen na kusy. "A máÓ to, chábov…e! Nakopali
sme ti prdel!", ulevil si Sekera. "Jo, ten uñ nás
t�ma svejma moudrejma kecama vobt�ñovat
nebude", uchechtl se i Lúin a pro jistotu mrtvole
jeÓt� rozdrtil hlavu okovanou Ókorní. Ud�lalo to
takové malé "kÍus". Rien Gwardit okamñit� z
mrtvoly stáhnul pláÓÙ a oblékl si jej na t�lo. Pranic
mu nevadil jeho zna…n� umolousaný stav. Krubrok
se zmocnil Chugajovy hole a ostatní si alespoÁ

posbírali své v�ci. "A te‹ ven. Ale vopatrn�!".

Druñinu udeÍilo do o…í denní sv�tlo.
Zbran� m�li pÍipravené. O…ekávali tuhý boj s
nemrtvými. Nestalo se vÓak. Temní zplozenci
…erných kouzel po zabití "svých" PÍízra…ných
nezmohli na nic, pouze bezcíln� bloumali po okolí
Chaledova loñe. NurnÓtí je pobili. Pouze dva
mrÓácí, kteÍí patÍili ob�ma PÍízra…ným kladli
odpor, ale s tím si druñina poradila. Cesta ke
GoloÓgradu a „erné knihovn� se zdála býti
otevÍená...

Kapitola 13 - „erná knihovna

Slunce pálilo a rozpalovala zbroje
nurnských poutníkç. Ostrá tráva dosahovala místy
añ k obli…ejçm a nepÍíjemn� zraÁovala. Darlen
Moorhed si vytÍel krev z od�rek a zahled�l se do
dáli. "Jedou, jedou na nás!", vykÍikl elf a ukázal
pravicí pÍed sebe. Zdálo se, ñe druñinu
pronásleduje vytrvale smçla. Ale nebylo tomu tak.
Skupina Bd�lých jiñ n�kolik dní pro…esávala kraj
Choradoru. Chábovi Bd�lí! Chábova prodlouñená
ruka! VynoÍovali se na svých ohavných koních a
rozsévali teror po celém Mukuru. Byli vyuñíváni
pÍedevÓím proti vlastnímu obyvatelstvu. VñdyÙ
nepÍítel je vÓude a …as od …asu je potÍeba to
obyvatelçm pÍipomenout! Byli to práv� Bd�lí,
kteÍí provád�li tajné operace nazývané Pali…ády.
Te‹ vÓak dostal vçdce Achránské skupiny
Bd�lých RaduÓ „ekatel jiný úkol. M�l polapit
vetÍelce, kteÍí pronikli do Choradoru. On a jeho
p�t muñç, Zasv�cencç se te‹ pÍibliñovalo k
Nurnské druñin�. Dostanou je! O tom RaduÓ
nepochyboval. Ale pochybovat o tom m�l...
 

"Rojnici, rojnici", zakÍi…el MyÓilov a
dobrodruzi se roztáhli do stran. StÍelci natáhli
t�tivy, bijci tasili a kouzelníci se postavili dozadu.
Darlen Moorhed drñel napjatý luk a tiÓe po…ítal.
Pak vypustil Óíp. Jeden z jezdç se zÍítil z kon� s
prostÍelenou plicí. Pod dalÓím zastÍelil Moorhed
kon�. Vçdce RaduÓ se zÍítil k zemi a snañil se
vyprostit nohu ze tÍmenç. Jeden z Bd�lých sto…il
kon� a snañil se svému vçdci pomoci. Moorhedçv
Óíp mu probil lebku. K RaduÓovi se pÍiÍítil Lúin a
prosekl mu krk. Ostatní jezdci zarazili kon� a
vytáhli luky. Jejich stÍely n�kolik druñiníkç
poranily, ale v�tÓinou se neÓkodn� odrazily od
pancíÍç. Klabzej a Rien Gwardit se pomocí kouzel
dostali úto…níkçm do zad. Vypukl boj, ve kterém
byli vÓichni Bd�lí pobiti. Ne vÓak jejich kon�!
MukurÓtí oÍi se …áste…n� rozprchli po okolí, ale
n�kteÍí se vrhli na Nurnské. Lúin utrñil ránu
kopytem do hlavy a mohl vd�…it jen své bytelné
pÍilbici, ñe pÍiÓel pouze o …ást zubç. Rien Gwardit
se dostal do svízelné situace. NepodaÍilo se mu
v…as obnovit obranné kouzlo a rána kopytem mu
pÍerazila páteÍ. Trindindolan hekl a porou…el se
mrtev na trávu. Dolwen a BaÓár-bej za
Krubrokovy podpory dorazili zbylé kon�, ale to jiñ
Rienovi nepomohlo. Leñel na zemi ve zkroucené
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poloze, prsty kÍe…ovit� zarañené v hlín� a z úst mu
vytékal pramínek krve. Druñina se seb�hla okolo.
Byla to váñná ztráta pro druñinu, která byla
obklopená nepÍáteli na cizím území. Stalo se vÓak
co nikdo ne…ekal. Vçdce MyÓilov si pÍi…apl k
mrtvému a za…al mu prohledávat baÙoh. Ostatní si
mysleli, ñe nastane obvyklé rozd�lování majetku
mrtvého. MyÓilov vysypal obsah baÙohu na zem.
Objevila se kupa v�cí v naprostém nepoÍádku.
Rien Gwardit byl zÍejm� elf, kterého tajemní
"Chlié" nau…ili spoustu v�cí, ale poÍádku rozhodn�
ne. Na jedné kup� bylo promícháno vÓechno.
Pergameny, vysypané jídlo, kouzelnická kniha,
deka, flakónky, m�chy na vodu, staré smradlavé
spodky, onuce, kus provázku, …ísi roucho, peníze,
sklen�né kuli…ky a spoustu odpadkç. Klabzej se jal
nepoÍádek pÍehrabovat. Ostatní zírali. "Mám",
zaje…el po chvíli hledání vçdce a vytáhl umatlanou
láhev, která byla uloñená v kusu hadru.
OdÓpuntoval ji a vymá…kl si na dlaÁ rosolovitou
hmotu. "Jo, je to vono", prohlásil s uspokojením a
podíval se po ostatních. "Svlíkn�te ho. Úpln�!".
Darlen poslechl a zbavil elfa Óatç.  Na nahé,
neduñivé t�lo barvy sýra napatlal MyÓilov obsah
uÓmudlané láhve. BaÓár-bej a Dolwen se v
obavách stáhli o kus dál.

 Gwarditova mrtvola se náhle zachv�la.
MyÓilov spokojen� poodstoupil. Povedlo se!
Zázra…ný lektvar, pocházející z Ebelderských v�ñí
vykonal své. Rien Gwardit ñil! Motal se sice jako
Sekera po n�kolikadenní opici, zvracel, t�lo m�l
zachvácené kÍe…í a cítil se straÓn� sláb, ale ñil!
"He, hele, pro… sem tady nahatej? Ud�lalo se mi
Áák Óoufl. Co ste se mnou d�lali, vy prasáci, vy
chlíváci?!", Gwardit drñkoval a namáhav� si sbíral
pÍitom své v�ci. Darlen mu vÓe vysv�tlil. "Jo aha,
no tak díky", pod�koval nepÍíliÓ vd�…n� mág a
vzáp�tí vyzvracel poslední obsah svého ñaludku.
"„ekal bych trochu víc vd�ku", utrousil Klabzej.
"Jo, jo díky. Fakt. MáÓ to u mn�. Hele, tak
pojedem do tý knihovny. Ur…it� tam bude spousta
zajímavejch v�cí". MyÓilov jenom vztekle zaklel
n�co o tom, ñe …ekal alespoÁ pod�kování...

NurnÓtí se dali na pochod. Snañili se jit
maximáln� rychle. Pro Darlena nebylo obtíñné
ur…ovat sm�r. MíÍili na jihozápad k místu
ozna…eném na map� jako GoloÓgrad. Tam m�la
býti „erná knihovna ukrytá mezi skalami a lesy.

Druhy lehce zdrñoval Rien Gwardit, kterému bylo
pÍeci jenom po oñivení dosti Ópatn�. Z jeho o…í
vÓak Óel zvláÓtní svit. Svit maximálního vzruÓení.
Rien se vzruÓením celý klepal. Jeho t�lo bylo
pokryté studeným potem a náhodný pozorovatel
by si vÓimnul, ñe si n�co mumlá. VñdyÙ „erná
knihovna byla na dosah! Co na tom, ñe byl pÍed
chvílí mrtvý, co na tom, ñe byl v cizí zemi, kde by
jej v pÍípad� chycení …ekalo dlouhé a bolestivé
mu…ení! VñdyÙ n�kd� tady blízko byla ona
legendární „erná knihovna. A v ní spousta svitkç

a …arod�jných knih. "O jé, magie, magie, dalo by
se o ní napsat spousta papírç". "Magie, magie ty
v�do moje!". "Jednou napíÓu spoustu u…enejch a
moudrejch knih". "ZavÍu se do v�ñe a budu psát a
psát a taky psát". "Jó jednou, añ nebudu línej jako
prase". Takto uvañoval trindindolský elf v
hore…kách, pÍi…emñ m�l na hlav� navle…enou
Ópinavou onuci, která …istotu pamatovala
maximáln� z dávného vypráv�ní plesnivé ñelezné
zásoby, kterou m�l Rien uloñenou hned vedle v
baÙohu...

"Ták, héj rup", uslyÓel Rien náhle hlas
polotrpaslíka Lúina a do hlavy mu zajel ten výkÍik
jako rána ostrou Óavlí. "Co? Co je?", otázal se
zmaten�. "Sme tady, koukej", odpov�d�l mu pÍítel
Darlen Moorhed. Rien Gwardit se probral úpln�.
Muselo uplynout moÍe …asu. Druñina stála n�kde
v horách a pÍed sebou m�la obrovské kamenné
dveÍe. Odhalili je añ na n�kolikáty pokus, kdyñ
pÍedtím proÓli odporným lesem, kde je neustále
napadaly …erné lysé opice. To vÓechno Rienovi
uniklo.

 
Tyto dveÍe byly zbudovány jeÓt� pÍed

tím neñ byla dokon…ena chodba z Achránu. Nyní je
Machra…tí jiñ nepouñívali a nechali je pouze
stráñit... 

PodaÍilo se! DveÍe se provalily dovnitÍ
v oblaku prachu.  Nebylo tÍeba dlouhých Íe…í.
Dobrodruzi se tém�Í automaticky uspoÍádali do
bojového postavení. VpÍedu nemohl býti nikdo
jiný neñli Lúin Nórienský. Vedle n�j se postavil na
výslovné vçdcovo naÍízení Beryl Sekera. A tak
dál. StÍelci, kouzelníci. Byla to rutina. Darlen
Moorhed se jeÓt� pÍesv�d…il zda má to
nejdçleñit�jÓí. M�l! Òílený vynález pocházející z
bláznivého Adeodátova království. Adeodátova
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bomba! Bylo to jiñ n�kolik let co si druñina
pÍinesla dva tyto nástroje zkázy z té pÍíÓerné elfí
aglomerace. Jednu bombu jiñ NurnÓtí odpálili v
Gorganu, kde z prachu povstávala pradávná v�ñ a
druhou cht�li pouñít práv� zde. "Pokusíme se tam
proniknout, vomrknem to a vodpálíme to co
nejrychlejc! A pak mañem domu! ðádný
prohledávání!", vçdce vydával rozkazy. Rien
Gwardit ho vÓak nevímal.

Do nitra skály vedla dlouhá chodba.
Jevila se zcela opuÓt�ná. Zdání vÓak klamalo. I
kdyñ jiñ nebyla vyuñívána. Ichtaj Machracký,
nejvyÓÓí Pe…ovatel „erné knihovny ji nechal stráñit
ohavným tvorem, mo…álovým jeÓt�rem, kterého
odchytli chábovi sluñebníci v bezedných
mokÍadech u Mrtvého moÍe. JeÓt�r byl krmem
masem a jeho zuÍivost byla tak veliká, ñe musel
býti pÍikován v chodb� mohutným Íet�zem.
Vzhledem k tomu, ñe chodbou nikdo nechodil
bylo to ideální ÍeÓení. Nechodil? To moñná platilo
doposava‹.

 Ichtaj Machracký dostal samozÍejm�
varování, ñe do Choradoru se dostala skupina
vetÍelcç. AvÓak nikdo nepo…ítal s tím, ñe jejich
cílem je „erná knihovna. Ichtaj Machracký se o
takové v�ci nestaral. On m�l na starosti knihovnu,
shromañ‹ování písemností, jejich pe…livé studium
a výchovu nových zasv�cencç. „erná knihovna
pÍirozen� vyuñívala pukliny v horském masivu.
Kdyñ tyto prostory byly mukuÍany objeveny, vyuñil
toho Chaled k vybudování impozantního díla.
ÚstÍední místnost byla ohromná prostora patÍi…n�
upravená otrockou prací ke svému ú…elu. M�Íila
na délku dobrých sto sáhç, ÓíÍku m�la polovi…ní a
do výÓky dosahovala ke dvaceti sáhçm. Na dvou
nejdelÓích st�nách byly v n�kolika patrech
uspoÍádány pçlkruhové výklenky. Stovky a stovky
výklenkç! VÓechny byly napln�né knihami, tubusy
se svitky, pergameny. V jejich rozloñení panoval
pÍísný Íád, který udrñovalo v chodu n�kolik desítek
achránských Správcç. AchránÓtí Správci byli
odchovanci pov�stného kláÓtera, kteÍí se na svoji
sluñbu pÍipravovali jiñ od útlého v�ku. Byli
vzd�láváni ve starodávných i sou…asných jazycích,
p�stovalo se u nich písmo, rychlý úsudek, ÍeÓení
rçzných hádanek a hlavolamç a samozÍejm�
naprostá oddanost. Ti nejlepÓí pak byli posláni do
„erné knihovny, kde se v�novali studiu a posléze

i vyhodnocování mnoha starých pergamenç, tak
jak se je …as od …asu podaÍilo chábovým
sluñebníkçm získat. Své znalosti pak sepisovali do
zvláÓtních knich opatÍených stÍíbrnou pe…etí. Z
t�chto knih pak KláÓterníci v Achránu …erpali
mnohé informace a vymýÓleli ‹ábelská zaklínadla.

Vysoko añ u samého stropu m�la
knihovna zatlu…ené ocelové hÍeby. Nehybn� na
nich sed�la Óestice mrÓákç, která m�la za úkol
stráñit „ernou knihovnu proti pÍípadným
vetÍelcçm. Ichtaj Machracký, který je ovládal svojí
vçlí …as od …asu pÍemýÓlel jestli je to vçbec nutné,
aby tady ti ohavní ptáci vçbec byli. Roz…iloval ho
jejich puch, který se kolem nich vznáÓel...

"Asi chcípnu, d�lej..., do hajzlu..., u
posranýho Drapláka..., d�lej, vodÓpuntuj to!", Lúin
se válel v kaluñi krve v úzké chodb� a klel. Ta
krev byla i jeho! State…ný rek Lúin vÓak jeÓt� pÍed
tím neñ se ocitl v této nedçstojné poloze sta…il v
krátkém urputném boji zabít stráñce chodby,
mo…álového jeÓt�ra. Ten se z pÍerañenou lebkou
válel hned vedle a z jeho mordy kapala ohnivá
krev, která vypalovala do kamene klikaté cesti…ky.
MyÓilov kone…n� otevÍel vzácný lektvar a celý ho
vlil Lúinovi do hrdla. Trpaslík po tatínkovi a hobit
po mamince, Lúin Nórienský, si záhy uv�domil
hojivou sílu toho lektvaru. Cítil jak se mu rány
sami od sebe zatahují a bolest pomalu ustupuje.
Vyplivl krvavou slinu a postavil se na nohy.
BaÓárbej mu pomohl utáhnout Íemen od prsního
pancíÍe a Egh mu podal me…. "Hm, tak na co
…ekáme?", zakroutil Lúin o…ima a vykro…il do nitra
chodby. Ostatní se op�t seÓikovali za ním, opatrn�
pÍekra…ujíce jeÓt�rovu mrtvolu. 

"Nechlastej!. AspoÁ te‹ se na to pití
vyser!", vyÓt�kl Darlen Sekerovi do ucha a vytrhl
mu z rukou jeho oblíbenou …utoru. "Co, co jo ahá.
My uñ sme tady", zamñikal trpaslík o…ima a
podrbal se na zadnici. "Si piÓ, ñe sme tady. „um!",
Darlenova ruka ukázala pÍed sebe. Chodba kon…ila
a pÍed Nurnskými se zvedala kamenná st�na, ale
jeÓt� pÍed ní byl pçlkruhový prostor plný orvaných
kostí. Doup� mo…álového jeÓt�ra! Zhora dopadalo
na vÓe mihotavé sv�tlo. Vçdce gestem druñinu
zarazil. "Po…kejte, vomrknu to! Sem pÍece
kouzelnik. I kdyñ m� vlastní máma proklela!",
vyrazil dopÍedu hobit Krubrok Krouk. Egh mu
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ustoupil z cesty a pÍátelsky ho poplácal po hlav�.
MyÓilov byl rád, ñe Krubrok se pÍihlásil
dobrovoln� sám. A také byl rád, ñe na prçzkum
nejde Rien Gwardit. Uñ hodnou chvíli se
trindindolský elf nelíbil. Rien byl mrtvoln� bílý,
…elo se mu lesklo potem, nervózn� si kousal rty a
celý se klepal. Celý ñivot touñil po v�d�ní, po
shromañ‹ování magických písemností a te‹ byl u
samého srdce „erné knihovny! Cítil magii v
kostech a mozek mu doslova vibroval! MyÓilov se
obával, ñe na tomto míst� je Gwardit schopen
vÓeho. Krubrok vpÍedu zatím zamumlal zaklínadlo
a zmizel vÓem z o…í.

Vrátil se za n�kolik dlouhých chvil.
"Sme na míst�". "To vim taky, trumbero! A co?
Sou tam knihy?!", vyjel na hobita Rien. "Gwardit
bude drñet hubu! A uklidní se, nebo mu rozmlátim
hlavu holí", vztekle sykl vçdce aniñ se na n�koho
podíval. "Ne..., ne..., nechce..., nechcete se..., se
uk..., uk..., ukli..., uklidnit", zabru…el kroll Egh.
"Jo, Krubroku pokra…uj". "Sou tam vÓude takový
výklenky, sou v n�kolika patrech. NahoÍe sou ty
vohavný papagájové. No, takový ty jak sem na
jednom uñ jednou let�l. Je tam ur…it� pÍes tucet
Áákejch lidí. Maj kolem krku zlatý Íet�zy a
vypadaj jak spolek buzerantç. A uprostÍed je
taková budka. Taková jako stráñní, nebo ne..., spíÓ
taková dçleñitá. No prost�, já nevim. Je tam
budka!", Krubrok skon…il. MyÓilov se podíval na
Darlena. Ten ml…ky sÁal ze zad tornu a opatrn�,
velice opatrn� z ní vyÁal dÍev�nou truhli…ku a
zároveÁ si na prostÍedník nasadil i zvláÓtní prsten.
Adeodátova bomba! Dílo zkázy! Ta‹ pÍiÓla
vhodná chvíle na její pouñití. Krubrok bedýnku
pevn� sevÍel v náru…í. Ano, bude to on kdo ji
doru…í na to nejvhodn�jÓí místo. M�l souhlas celé
druñiny. Hobit si v duchu pÍedstavil celý sál …erné
knihovny. V mozku se mu promítalo vÓe co vid�l.
Ano, jiñ ví. Jiñ ví kam tu pÍíÓernou zbraÁ umístí.
SoustÍedil se a náhle byl pry…. Jeho t�lo se jakoby
rozpadlo na miliardu kouskç. A za okamñik se
zase sloñilo. Hobit Krubrok stál na stÍeÓe té budky,
kterou neum�l ostatním poÍádn� popsat. Poloñil
bombu na zem a op�t zopakoval stejné zaklínadlo,
které jej sem dostalo. JeÓt� pÍedtím si jej vÓak
vÓiml jeden z mrÓákç. Vypoulil ohavné oko na
lysé hlav�, vydal pÍíÓerný vÍískot a snesl se na
vetÍelce. Hobit mu vÓak pÍipraveným kouzlem
unikl. Druñina si oddechla, kdyñ byl Krouk op�t

mezi nimi. "Dobrý, muñeÓ to vodpálit". Darlen
vyslal mentální signál do magického prstenu...

Kdyñ se …áste…n� usadil prach vyb�hla
druñina na zbytek ochozu, který slouñil jako
pÍíbytek mo…álového jeÓt�ra. Ze‹ byla na jednom
míst� provalená. PÍed druñinou se objevil
úchvatný pohled, na který do konce ñivota nikdo
nezapomene. Ohromné prostora „erné knihovny
byla plná kouÍe z n�hoñ na mnoha místech
vyskakovaly ohnivé jazyky, které m�nily barvy od
sv�tle ñluté añ po krvav� rudou. Na n�kolika
místech dlouhých st�n byly pçlkruhové výklenky
zachvácený ohn�m. HoÍely tisíce a tisíce
pergamenç, knih a svitkç. Tu a tam se povalovalo
roztrhané t�lo chábova sluñebníka. Výbuch rovn�ñ
zahubil n�které z mrÓákç, ale hlavn� zcela
rozmetal ústÍední místnost. Pod troskami umíral i
Ichtaj Machracký, který vçbec netuÓil co se stalo.
Z rozbité lebky mu unikal ñivot a jeho …erná duÓe
se chystala na poslední cestu. Jeden z
Achránských Správcç se drñel za bÍicho a marn�
se snañil nacpat zp�t jeho obsah, dalÓímu výbuch
utrhl ob� nohy a on se nyní plazil jako nestvçrná
housenka mezi troskami a barvil rozházené
pergameny na rudo. MrÓák plácal ohromnými
kÍídly do zem� a nemohl se zvednout kvçli
pÍerañené páteÍi. Za n�kolik chvil jej pÍibil utrñený
hoÍící trám k zemi nadobro. Druñina Nurnských
fascinovan� zírala na dílo Adeodátovy bomby. 

"Hik, to tedy, hik, …umim", vyndal
Beryl Sekera láhev z pusy. "Bacha!", zahulákal
náhle Darlen a vypustil Óíp n�kam do kouÍe.
PÍeñivÓí, vesm�s t�ñce poran�ní mrÓáci zaúto…ili.
Vçdce vyÓt�kl povel, druñina se seÍadila do
bojového postavení a pak to Ólo samo. Jako vñdy.
Tedy skoro jako vñdy. StÍelci vypustili Óípy a co
nezkosili oni, dobili ostatní. Dolwen si utÍel Óavli
o kus pláÓt� a jeho mukurský druh, donedávna
oddaný …ardaj BaÓár-bej vydaj bojový pokÍik.
"Tak a te‹ eÓt� zni…íme, co nezni…ila ta bomba! Za
sm�nu aÙ ste zase vÓichi tady!", zaÍval vçdce, "Na
co …ekáte, chábovci!". "Na rozkazy!", odv�til
Dolwen i BaÓár-bej jedním hlasem. "Che, práv� si
ho dostal!", zasmál se Lúin a pÍesko…il hromadu
trosek a s me…em v ruce se rozeb�hl n�kam do
kouÍe a plamenç. Dolwen sice jeÓt� nesm�le
namítnul, ñe se to nesmí, ale pak se pÍipojil k
ostatním.
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NurnÓtí se rozeb�hli na vÓechny strany.

PÍed plameny se n�kteÍí chránili namo…enými
Óátky pÍes obli…ej. V�tÓina se vybavila lou…emi a
s chutí pobíhala mezi policemi s knihami a
zapalovala a zapalovala. Rien Gwardit se vrhl do
ohn�. Nevadilo mu, ñe mu doutná pláÓÙ. Òel jen po
pouñitelných knihách a pergamenech. S výrazem
Óílence kupil knihy na hromady a snañil se zjistit,
co v které je. Krubrok se k n�mu pÍipojil. Je…eli a
Ívali na sebe. Krubrok se v jednu chvíli
hyperprostoroval do jednoho ohn�m zatím
nezachváceného výklenku a pÍinesl plnou náru…
pergamenç. Gwardit se k n�mu vrhl a rval mu
ulovek s rukou a hladovýma o…ima hltal obsah.
Pak vztekle zaje…el a vÓechno vztekle rozházel po
zemi. Jednalo se o staré oslavné texty u pÍíleñitosti
…tyÍicátin chába „urujchába. O kus dále se
pohyboval kroll Egh a dobíjel ran�né, pÍi…emñ jim
rval z krkç odznak jejich funkce, zlaté Íet�zy.
Stejn� …inil i Dolwen, který sice v�d�l, ñe se to
nesmí, ale na druhé stran� n�jak podv�domn�
tuÓil, ñe tím, ñe se pÍidal na stranu Nurnských se
na n�j nevztahuje mukurský trestní Íád, tedy
pokud nepadne zp�t svým do rukou. Nejrozváñn�ji
se choval vçdce MyÓilov a elf Darlen Moorhed. Tu
a tam n�co pÍiloñili do plamenç a ob�ma se
dokonce podaÍilo také ukoÍistit n�jaké pergameny
o nichñ se domnívali, ñe by se z nich dalo n�co
pÍiu…it. Zato Lúin byl ve svém ñivlu. S me…em v
ruce se vÍítil do postranní chodby a hledal vÓe
ñivé. Jedinou ranou utnul ob� ruce n�jakého
mukuÍana, který se pokouÓel zcela proti zdravému
rozumu n�co hasit. DalÓího srazil ranou Ótítu a pak
se na n�j vrhl, pÍi…emñ ho rukama popadl za uÓi a
bil mu hlavou o zem añ se mozek chábova
sluñebníka roztekl po podlaze. Podobným
zpçsobem zmasakroval jeÓt� n�kolik dalÓích, neñ
se vrátil k ostatním. Sípal a koulel o…ima. Mezi
troskami se lín� poflakoval i Beryl Sekera a
vykÍikoval, ñe uñ bude platit. MyÓilov za pomoci
Darlena se jal druñiníky postupn� shromañ‹ovat
na jednom míst�. Oddechl si kdyñ se vÓichni
vrátili. Òpinaví od sazí, kouÍe a krve...

"Balíme. Má n�kdo n�jakou koÍist?",
otázal se zb�ñn� MyÓilov. N�kteÍí druñiníci vytáhli
n�kolik zlatých Íet�zç, které sebrali u mrtvých.
Vçdce pokýval hlavou a chystal se dát povel k
odchodu. "Ehm, ehm. Vçd…e!", pÍito…il se ke

Klabzejovi BaÓár-bej, "Egh má t�ch Íet�zç eÓt�
n�kolik a Dolwen taky!". MyÓilov na to nic n�Íekl
a v duchu si pomyslel n�co opravdu nehezkého a
…ardajovi BaÓár-bejovi. Po chvíli se oto…il na dva
ozna…ené a bez potíñí od nich zbytek koÍisti
vybral...
 
Kapitola 14 - Návrat

Návraty bývají rçzné. Triumfální a
slavné, pokoÍující a smutné, hlu…né a veselé, se
slzami, s koÍistí, s prázdnýma rukama nebo se také
vçbec nekonají. Návrat Nurnské druñiny od „erné
knihovny, z Choradoru a Mukuru by se dal nazvat
úlevný. Takový úlevný návrat...

Druñina jako jeden muñ vypochodovala
zp�t chodbou pÍed starý vchod. Po dohod� bylo
rozhodnuto vrátit se nejblíñÓí moñnou cestou. PÍes
prçsmyk nazvaný na Dramonov� map� zcela
prozaicky Be‹ar a NeÓtovák. Pak se cht�li
vyhnout Achránu a miÍít pÍímo na sever do
Monghyru. P�Óky, neboÙ o kon� a poníky pÍiÓli
pÍed Chaledovou hrobkou. DobÍe tuÓili, ñe hranice
budou stÍeñené a po celém území Mukuru jsou te‹

hledáni. A také si uv�domovali, ñe by bylo lepÓí
vypít ardasanský lektvar neñ padnout chábovcçm
do rukou. To, ñe se jim podaÍilo splnit poslední
pÍání Joachalentovo si v tuto chvíli nijak
nepÍipouÓt�li. Nemysleli na to. Pajdali se otlu…ení
a popálení pÍes choradorskou planinu, nadávali na
puchýÍe, dot�rný hmyz, opruzeniny od Íemenç a
n�kolik týdnç nem�n�ného prádla (pokud ho tedy
n�kteÍí nosili) a samozÍejm� na rány a zran�ní z
boje. Nejspokojen�ni vypadal kroll Egh, kterého
jiñ netrápila ta hrozná choroba, na kterou pÍed
n�kolika dny málem zemÍel. A samozÍejm�

trpaslík Sekera, kterému momentáln� nem�l nikdo
sílu zakazovat jeho oblíbený alkohol. A tak
Sekera, ov�Óený dv�ma me…i, dv�ma sekerami,
jedním Íemdihem, t�ñkou Óavlí, Ótítem, zlomenou
halapartnou a osmi …utorami s koÍalkou, dv�ma
m�chy vína a jedním docela malým m�chem s
vodou (s nejv�tÓí pravd�podobností prázdným),
klopýtal s …erveným nosem a dçkladn� si pÍihýbal
s otlu…eného plechového hrnku, kterému dçv�rn�
Ííkal "PÍítelí…ek" a ve zvláÓt� dçv�rných chvílích
"Lásko moje nejdrañÓí". Elf Gwardit se jiñ …áet…n�
uklidnil a pouze se neustále tÍesoucíma rukama
ubezpe…oval, ñe má vÓechny ukoÍist�né písemnosti



- 43 -

stále na svém míst�. A tak by se dalo pokra…ovat,
ale to bych ten prokletej zápis asi nikdy
nedokon…il (pozn. aut.)...

"„..., …u..., …um..., …umte!", pÍeruÓil
náhle ticho Egh, který si byl práv� ulevit stranou
v n�jakém kÍoví. V�tÓina druñiny se oto…ila a
sledovala sm�r, kterým ukazovala krollova
chlupatá pracka. Za druñinou se objevilo n�kolik
plonahých postav s bíle natÍenými obli…eji a s
oÓt�py a luky k rukách. "Ajaj, Masákové. Ty nám
tady chyb�li!", zakvílel Darlen Moorhed a sevÍel
pevn�ji zbraÁ. "BachÙ! DyÙ nemaj ñádný zbroje,
takovejm vyrvu srdce z t�la jedna dv� a to moñná
na ty dv� ani nedojde!", uÓklíbl se Lúin a
spokojen� se uhodil do své poctivé ocelové zbroje.
"Já to povídal, ñe se sem nesmí. Masákové nás te‹

budou Ótvát", podotkl mukuÍan Dolwen, ale dle
pÍíkladu ostatních i on vytáhl luk. Darlen vyslal k
divokým Masákçm n�kolik Óípç jako varování.
Ani jeden sice nedolet�l, ale daly divochçm jasn�
na srozum�nou, ñe pÍiblíñit se k druñin� by mohlo
míti Óeredné následky. Masákové se stáhli a
n�kteÍí se rozeb�hli pro posily. NurnÓtí si pouze
hlídali, aby je neo…ekávan� nenapadli a kvapem se
vydali na cestu z Choradoru. Tak to Ólo n�kolik
dlouhých hodin. Po…et Masákç se zvýÓil alespoÁ
na stovku, ale úto…it na vetÍelce se jim zjevn�
necht�lo. Jejich projev se tedy omezil na dosti
stupidní Ívaní, vystrkování nahých zadkç a
poukazování na rçzné trofeje, vesm�s dosti
podezÍelého pçvodu. Prçsmyk se vÓak pÍibliñoval
a podle o…ekávání se to v n�m hemñilo
mukurským vojskem. Stráñní v�ñ …n�la dodaleka
a pÍítomný Hleda… m�l dlan� pÍiloñené ke
Svatému kameni. Ìev Masákç Mukurské
upozornil na blíñící se vetÍelce. 

"Neni …as na hrdinství. Gwardite,
Krubroku, víte co máte d�lat". Oba to v�d�li.
Druñ ina pouñ i la starý dobrý trik se
zneviditeln�ním. Masákové vyjekli zd�Óením a
Vypalova… zaklel. Nyní se jiñ musel spoléhat
pouze na na Svatý kámen. Ruce mu vibrovaly po
…erném kameni a Vypalova… pouze vykÍikoval
pÍibliñná místa, kde se neviditelní protivníci asi
vyskytovali. MukurÓtí zoufale stÍíleli na vÓchny
strany, doufajíce, ñe se moñná n�který trefí.
Netrefil...

Druñin� trvalo n�kolik dní, neñ se
dostala k hranici. VÓichni byli otlu…ení, nevyspalí
a samozÍejm� stále neviditelní. Na tomto míst�

bych rád podotknul, ñe se v ñádném, ale opravdu
ñádném pÍípad� nesnañím zápis zkrátit ani ho
jinak oÓidit. Ale uznejte na druhou stranu sami, ñe
popisovat jak jde Nurnská druñina n�kolik dní
neviditelná je opravdu nadlidský, natoñ nadhobití
úkol a navíc n�co zcela zbyte…ného (pozn. aut.).

NurnÓtí se zarazili. PÍed nimi byla step.
Nalevo poznali hrani…ní post. Leñeli pÍikr…ení a
stále neviditelní v pichlavém kÍoví a pozorovali
okolí. „ekali na noc. Necht�li nic riskovat. Na
hranicích vládl rozruch. Kañdou chvíli bylo vid�t
skupinu jezdcç se psy jak n�kam míÍí. Na
Krubrokovo upozorn�ní si vÓimli i vysoko ve
vzduchu se vznáÓejícího mrÓáka s jezdcem.
V�d�li, ñe pÍed ním je jejich neviditelnost
nechrání. Ale m�li Ót�stí. NevÓiml si jich a po
chvíli odlet�l n�kam dále na východ.

Mukurská branná moc byla na nohou.
Zprávu o výbuchu a následném poñáru „erné
knihovny se k povolaným dostala za n�kolik hodin.
Hleda… v Achránu nejprve nemohl v ur…ený …as
navázat spojení se Svatým kamenem v „erné
knihovn�. Podal o tom hláÓení. Za normální
situace by se pravd�podobn� jeÓt� n�jaký …as
po…kalo. Za daného stavu v�cí, kdyñ bylo
Mukurským známo, ñe v Choradoru se s nejv�tÓí
pravd�podobností pohybují vetÍelci a navíc se
podobným zpçsobem nehlásil ani Svatý kámen v
Dubovém prçsmyku (na Dramonov� map�
ozna…ený jako SkÍetí Óavle) a k tomu vÓemu Hleda…
z Karbachu oznamoval, ñe se stále nevrátil Chugaj
Machracký bylo rozhodnuto vyslat do „erné
knihovny podzemní chodbou okamñit� úderný
oddíl sloñený z Bd�lých a Vypalova…ç. UprostÍed
chodby narazili na jednoho ze Spravcç „erné
knihovny, který je o vÓem informoval a zároveÁ
zd�lil, ñe Ichtaj Machracký je mrtev. Následn�

byly zablokovány hranice a byly na n� povoláni
vÓichni Hleda…i na mrÓácích, které bylo moñno
postrádat. VÓechno to ovÓem tak trochu
pÍipomínalo hledání jehly v kupce sena. Mezery
byly pÍíliÓ veliké. PÍi Mukurských by musela stát
náhoda a Ót�stí, aby se jim podaÍilo odhalit
neviditelné vetÍelce...
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"Ták, eÓt� krok a sem  v Monghyru!",
zajásal Beryl Sekera, kdyñ míjel hrani…ní kámen.
"Ták a te‹ krok a sem zase v Mukuru a te‹ sem v
Monghyru!". Beryl se jal pÍeskakovat hrani…ní
kámen s takovou zarputilostí, ñe zapomenul pro
tuto chvíli i na alkohol. "Drñ hubu, kreténe",
zaÍval na n�j vçdce. "Co je, co je. Uñ sem pÍece z
Mukuru pry…, "láteÍil trpaslík. "Nó, voni se t� tak
budou ptát, kde t� chytili! Koukejte eÓt� zçstat
vÓichni neviditelný",  pokra…oval MyÓilov, ale
kdyby byl vid�t, tak by i na n�m byla znát poÍádná
úleva.

Druñina pochodovala neviditelná jeÓt�
hezkých pár hodin. Teprve añ kdyñ doÓli k jezeru
o n�mñ v�d�li, ñe se nachází jiñ hluboko v
Monghyru, odhodlali se ke zviditeln�ní se. Uf, to
byla úleva. Nacházeli se na bÍehu jezera ve vysoké
tráv� obklopení nízkým remízkem. "Jááá, sme
pry…!!!", za…al je…et Rien Gwardit a vÍítil se i v
Óatech do vody. "Chábovci zasraný, ñerou
potkany!!!", pÍidal se Krubrok Krouk. Lúin a
Sekera si stáhli kalhoty a po trpasli…ím zpçsobu
obrátili nahé zadky sm�rem k Mukuru. Byl to
výraz nejvyÓÓího trpaslického pohrdání. Kdyñ je
spatÍil Rien Gwardit okamñit� tak u…inil také.
MyÓilov si Óel blañen� ulevit do kÍoví, pÍi…emñ
kÍi…el n�co o "svobodném lejnu". "To …umíte,
kluci mukurský, jak je to p�kný bejt v normálnim
sv�t�", popichoval BaÓár-beje a Dolwena hobit
Krouk, kdyñ si zouval boty. "Cháchá, to se nesmí!
To se nesmí!", je…el barbar Dolwen a BaÓár-bej se
k n�mu pÍidal. V m�lké vod� na bÍehu se natáhl
nahý kroll Egh a blañené vypouÓt�l z pusy
pramínky vody. PÍipadal si jako ÓÙastný hroch.
Darlen ulovil tÍi sviÓt�, jednu ondatru a jednoho
králíka, takñe se ten ve…er vÓichni alespoÁ jakñtakñ
najedli. "Hm, masí…ko, masí…ko! To je n�co
jinýho, neñ ten váÓ boÓlev. Jó, eÓt� kdyby tak byla
ta moje trindindolská ostrá vomá…ka, to bych se
voblíz". "Jaká vomá…ka, hÁupe! Já bych si dal
bukvicovej kolá…, sypanej kozim sejrem, takovym
tim jak straÓn� smrdí". "To..., to..., má..., máte je...,
jedno.H..., h..., hla..., hlavn� a..., aby to..., toho
by..., bylo ho..., ho..., hodn�". "No, víc sem toho
neulovil". "Jo a añ dorázíme do první poÍádný
hospody, tak já si dám pe…ený prase s bramborama
a pivo". "A já, já si dám jehn�…í kotletky s
Óípkovou vomá…kou, snim toho tÍi talíÍe, pak si
rozepnu gat�, vyvalim cejchu a budu chlastat.

VÓechno budu chlastat. Pivo, bílý, …ervený, zelený,
rçñový, strakatý a koÍalku, jo. Pak se vodvalim na
kompost, vybleju se a budu se cpát znova!".
"Nechci vám do toho kecat, ale añ tohle vÓechno
do sebe nacpete, tak vám po n�kolika tejdení
konzumaci boÓlevu bude p�kn� blb�. Ìek bych, ñe
dostanete vÓichni sra…ku!". "Hubu drñ! A co? Tak
budu mít pod�laný kaÙata! Jako kdybych je te‹
nem�l!". Takto a podobn� se dobrodruzi bavili añ
dlouho do noci. Hlavn� o jídle a ñenských. V noci
sice vçdce ur…il hlídky, ale kdyby si je
zkontroloval asi by z toho moc radost nem�l.

Následujícího dne se druñina vydala
podél jezera na západ. A ve…er se na Nurnské
usmálo Ót�stí. Narazili na vesnici. Chudi…kou
monghyrskou vesnici, ve které ñilo n�kolik desítek
zem�d�lcç. Hroziv� vyhlíñející tlupa dobrodruhç
doÓla na udupaný plácek uprostÍed vesnice a
zastavila se pÍed nejv�tÓím domem. N�kde bylo
slyÓet prásknutí okenice. "Co je? Hospodóóó,
nalej!", zaje…el Sekera a ostatní se pÍidali. N�kde
vrzla vrátka a zjevil se pomenÓí muñík, který
rozpa…it� ñmoulal …epici. "Copak byste si pÍáli,
vaÓnostové. Jsme chudí vesni…ané, dan� platíme a
jsme rádi, ñe nestrádáme hlady. Já jsem starosta",
vykoktal muñík. "Nalej, né, starosto", za…al
hulákat Sekera, ale Gwardit ho gestem uklidnil.
Vyjednávání to byla jeho parketa, kterou mu
ostatní velkoryse ponechávali. Dokonce i jeÓitný
vçdce MyÓilov. "Dovolte, abychom se pÍedstavili.
Jsme skupina poutníkç, která putuje od východu k
západu a od severu k jihu. N�kdy taktéñ od
jihoseveru k východozápadu a obrácen�.
Zkoumáme pÍírodu, rçzné krajové zvyky
domorodého obyvatelstva, jídlo... a taky potravu,
stravu..., totiñ, abych to zkrátil. Máme hlad!".
Muñík si …áste…n� oddechl, byl pÍipraven na
nejhorÓí. "Tedy nó..., tavernu zde nemáme, ale
snad bychom vám mohli sehnat n�co na
zakousnutí". "Hele, starostovskej, víÓ ty co? Tady
máÓ zálohu, svolej celou vesnici a vystrojte nám
hostinu, porañte Áákej dobytek, prov�trejte
kurníky a sýpky. Jo, hostinu pro celou vesnici!", s
t�mito slovy podal Gwardit starostovi vá…ek se
zlatem. Za jeho obsah by si v chudém kraji mohl
koupit celé stádo dobytka, statek, poÍádný lán pole
a jeÓt� by mu zbylo na kon�. Starosta zaváhal,
jeÓt� pÍed chvílí si myslel, ñe pÍiÓla jeho poslední
chvilka a nyní se vÓe za…alo obracet k lepÓímu...
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Inu, co vám mám vypráv�t. Vesni…ané
se opravdu snañili. Porazili tele, zaÍízli berana a tÍi
jehÁata, spoustu kuÍat, n�kolik husí, napekli
kolá…e a …erstvý chleba, vyvalili sud s vínem a
mohlo se slavit. A slavilo se. Añ do rána.
Nepodávaly se ñádné vybrané lahçdky, ale vÓeho
bylo hodn�. Vesni…ané neopom�li pozvat i své
pÍíbuzné z okolí (koneckoncç platili to NurnÓtí).
N�kteÍí z dobrodruhç vyuñili pÍíleñitosti s jali se
obluzovat místní d�vy a v n�kolika pÍípadech se
jim podaÍilo dostati je na seník …i do lánu obilí.
Druid Klabzej MyÓilov, vçdce a starosta v jedné
osob� toho jiñ ve svém ñivot� zañil opravdu
hodn�. ðebral, kradl, vrañdil, starostoval, vedl
výpravy, staral se o nezletilé dít�, choval vepÍe, ale
ñeny, ñeny jeÓt� blíñe nepoznal. I rozhodl se, ñe s
tímto stavem skoncuje a to hned. Òel na to s
druidským zápalem. Nejprve se ve Ókopku
dçkladn� umyl, vydrhl si kçñi, vyhnal vÓi z vlasç,
zastÍihl si vous, vypráÓil od�v a u tçn� si pe…liv�
nacvi…il n�co co povañoval za pÍíjemný úsm�v. A
pak si dal koÍalku na kuráñ. Nejprve jednu, pak
druhou a tÍetí, posléze …tvrtou a pátou. A tak
pokra…oval añ do pçlnoci, kdy se jiñ kolem válelo
n�kolik zcela opilých jedincç a zábava byla v
plném proudu. Pak sebral odvahu, vrávorav�

vylezl na stçl a zaÍval: "Sem panic! Já sem eÓt�
panic! Kerá si to se mnou rozdá!". Jeho jekot
zanikl ve vÓeobecném hluku a tak to druid poté, co
si znovu dodal odvahy hltem vína ze dñbánku
zopakoval. AvÓak chudák nem�l Ót�stí. NaÓla se
pouze jedna ñenÓtina, která byla ochotná u…init z
druida muñe. Tu vÓak MyÓilov i pÍes svoji
zna…nou opilost zavrhl. Nem�l sice n�jaké zvláÓÙ
náro…né poñadavky, ale do dovád�ní s dosti
Óerednou vdovou postarÓího v�ku se mu nakonec
necht�lo. Slezl ze stolu a Óel rad�ji pít s Berylem
Sekerou. TÍeba to Klabzejovi vyjde pÍíÓt�.

A pak uñ Ólo vÓechno podle pÍedstav
naÓich dobrodruhç. JeÓt� pár dní Óli po svých, ale
pak se jim poÓt�stilo koupit povoz s párem koní.
Vrátili se jeÓt� jednou do Karwellu skoro añ na
hranici s Mukurem, aby si vyzvedli …ást
zakopaných cenností a pen�z a pak uñ se obrátili
domç. Domç, do Gwendarronu, do Liscannoru a
do Vranigostu. Cesta na voze jim sice trvala déle,
ale byla to cesta pÍíjemná pÍeruÓovaná …astými
návÓt�vami vÓech hospod pÍi cest�, kterých, kdyñ
se blíñili k domovu neustále pÍibývalo...

Epilog

Hobit KutouÓ Králík (musím krucinál
taky napsat n�co o sob�, kdyñ jsem ostatním
v�noval tu spoustu pÍedeÓlých stránek. A na tom
nezm�ní nic ani fakt, ñe zatímco ostatní bojovali o
svçj ñivot, tak já jsem sázel keÍe, sekal trávník,
stav�l plot, chytal ryby, mazal karty s JeremiáÓem,
pil pivo s Getdem, vyrobil si novou kadibudku,
…esal maliny, chodil do lesa na houby, lovil
kÍepelky a zajíce, zavaÍoval kompoty, u…il
liscannorské d�ti základçm vaÍení, nakupoval na
Nurnském rynku, jezdil do Vranigostu kontrolovat
zedníky, kteÍí stav�li Gwarditovu v�ñ, …istil
rybní…ek od ñabince a sekal na n�m rákosí a
spoustu dalÓích velice uñite…ných v�cí) sed�l na
hrázi u liscannorského rybní…ku, klátil nohama,
hlava mu klimbala a chytal ryby. Z pÍíjemného
lenoÓení ho náhle vytrhl dusot kopyt a rachot
pÍijíñd�jícího vozu. A vzáp�tí se ozval Íev. "Zajíc,
hele Zajíc chytá ryby!". "Chachá, ulovíme si
Králíka, bude pe…ínka!". "Králíku, uvaÍ boÓlev!".
"Hik, napij se se mnou z PÍítelí…ka". Bylo to
radostné shledání. Celá vesnice se seb�hla a vítala
navrátivÓí se dobrodruhy. D�ti, ñeny, vdovy a ze
své chatr…e se vykolébal i starý veterán Drsoul
Roahanský, kterému n�kde na seníku moñná jiñ
docela zrezav�l me…. A pak jim Králík uvaÍil n�co
móc dobrého k jídlu (viz. pçvodní zápis z pera
Sarima Gorçdyjského - pozn. aut.)

"TÍi tisíce!". "„tyry!". "P�t a pçl!". "P�t
a pçl poprvý, p�t a pçl podruhý...". "Òest!". "Òest
tisíc poprvý pro Krubroka, Óest tisíc podruhý...".
"Òest tisíc dv�st�...". "Á Óest dva poprvý, Óest dva
podruhý a Óest dva potÍetí! Vydrañeno pro
Gwardita. Gwardit vydrañil krásný ocelový me….
Pro kouzelníka jak d�lanej". "Pov�sim si ho na
ze‹ ve v�ñi". "Ták a co to tu máme dál. Koñený
pytlík napln�ný n�…ím. Tak kdo kolik dá?". "Co?
Vodka‹ to je?". "To pochází vod t�ch vobrç". "Jo
uñ vim. DñugaÓ a spol.". "Takñe, koñený pytlík
vod vobrç. Kdo kolik dá?". "Tisíc!". "Jeden a pçl".
"Tisíc vosumset". "Tisíc osmset poprvý, podruhý".
"TÍi tisíce!". Áno, správn� pán s …erveným nosem
tÍitisíce poprvý, podruhý a... a potÍetí!". "Dále
ocelová hçl s píchákama na konci....". "Jo, vod
Vypalova…e, dám p�t tisíc". "Sedm!". "Deset!".
"...dobÍe, dobÍe. Tady malej pán deset tisíc zlatých
poprvé, podruhé...". "Dvanáct a pçl!". "Výte…n�,

- 46 -

pán se slamákem dvanáct a pçl tisíce
gwendarronských zlatých poprvé...". "Patnáct!".
"Skv�le patnáct tisíc poprvé, podruhé a...".
"Òestnáct!". "Takñe znovu Óestnáct tisíc poprvé...".
"Osmnáct!". "Hohó, osmnáct tisíc poprvé,
podruhé...". "Dvacet. Dám dvacet!". "Dvacet
poprvé. Dvacet podruhé a dvacet tisíc potÍetí.
Vydrañeno pro Darlena".

Drañba skon…ila añ k ránu. Vy…erpaní
dobrodruzi si rozd�lili hromadu zlata a hned
následující den vyrazili do m�sta do KaÓtanové
ulice, kde m�l své honosné sídlo v�hlasný u…enec
Marbus Bagatel zvaný Zlatý. Marbus Zlatý se
specializoval na odhalování ukrytých vlastností
rçzných pÍedm�tç, pokud tedy doty…ný pÍedm�t
n�co takového vçbec m�l. Zam�stnával dalÓích asi
deset odborníkç rozli…ného vzd�lání a vedl velice
výnosnou ñivnost. Na své sluñby poskytoval
narozdíl od jiných i jisté záruky a proto m�l stálou
klientelu mezi význa…nými osobnostmi království
a své sluñby poskytoval ob…as dokonce i
královskému dvoru. Byl to jinak dosti nerudný
patron a starý mládenec, pro kterého byla jeho
práce zároveÁ i jedinou zábavou. Nurnskou
druñinu dobÍe znal, vÓak pro ni pracoval jiñ
hezkých pár let. "Takñe pánové, jako vñdycky.
Zde zanecháte své pÍedm�ty, tady mçj asistent,
pan Buli…voj s vámi sepíÓe pÍedávací protokol a za
takový týden si mçñete pÍijít. Já vás vyrozumím
jako vñdy. D�kuji a pÍeji hezký den. Zálohu
prosím, jako vñdy v pokladn� u pana Nañirase".
NurnÓtí vytvoÍili frontu, navzájem se poÓÙuchovali
a pokouÓeli se pÍedbíhat. VñdyÙ kañdý byl velice
netrp�livý v o…ekávání zda koupil v drañb� vzácný
magický pÍedm�t nebo jen hromadu smetí.  N�kdo
by se moñná mohl ptát, pro… si druñina nejprve
nenechala nalezené pÍedm�ty identifikovat pÍed
drañbou, ale sou…asný postup m�l dávnou tradici
a byl povañován za nesmírn� zábavný a tajemný.

Za n�kolik dní se jiñ první zajemci
mohli hlásit o své v�ci. To se potom ozývaly
radostné i zklamané výkÍiky a rozb�hlo se mezi
druñiníky …ilé obchodování.

Rien Gwardit se st�hoval do své nové
stavby. Jeho obydlí bylo jiñ dokon…eno. Vysoká
tÍípatrová  v�ñ byla postavená ve Vranigostu na
úpatí moÍe, kde se o skály tÍíÓtil pÍíboj. V kañdém

patÍe byla jedna místnost s vysokým stropem.
Nepraktický elf se rozjel asi po m�síci do Nurnu a
poÍídil si zde n�kolik kusç nábytku a vÓem
vykládal o tom, kterak si své obydlí luxusn� zaÍídí.
V�tÓinou zçstalo jen u Íe…í. Ve veliké dubové
knihovn�, kterou si nechal postavit v horním patÍe
se skromn� kr…ilo pouze n�kolik knih a také t�ch
n�kolik svitkç, které Gwardit ukoÍistil na svých
cestách. Nejvíce ohmataná kniha m�la na svých
deskách zlatým písmem vytla…ený nápis v elfÓtin�
"Nugarow magia hid edrba", coñ by se dalo
pÍeloñit jako "Ohnivá magie pro pokro…ilé". S
touto knihou v ruce a v rudém rouchu vítal Rien
pÍípadné návÓt�vy, kterých vÓak nebývalo mnoho.
Ve skute…nosti vÓak honosné desky ukrývaly dosti
prostý a mnoha obrázky dopln�ný román "Krvavá
pouÙ Ruduchova od kr…my do pajzlu za Óera a za
úsvitu, aneb pÍíhody opilcovy", který byl
povañován za jednoduché …tení dosti sprostého
obsahu. Ve v�ñi bylo dosti chladno a vlhko a Rien
se …asem uchýlil do jedné místnosti, do které
natahal spoustu dek a houní z nichñ vytvoÍil jakési
"hnízdo", ve kterém spal v�tÓinou añ do pozdního
ob�da. Pak vstal a Óel v papu…ích do nálevny,
kterou ve Vranigostu spravovala Swiana
B�lomorková, tlustá hobitka, která se o Riena
starala jeÓt� v dobách, kdy v nálevn� bydlel. V
nálevn� pak Rien kul velké plány o tom, kterak si
to ve v�ñi krásn� zaÍídí añ, añ...., añ jednou... A
zatím v�ñ zarçstala kopÍivami a plevelem...

Následky vypálení „erné knihovny byly
rozsáhlé. V ohni shoÍela více neñ tÍetina vzásných
mukurských písemností. NurnÓtí zlikvidovali dva
…leny machrackého vládnoucího klanu, bylo
pobito mnoho chábových vojákç. Následky na sebe
nenechaly dlouho …ekat. Bylo popraveno n�kolik
desítek domn�lých viníkç. Rahoñ „ugyn jiñ za
hranice utéct nesta…il a skon…il v upalovací kleci.
Velký zarubaj Hufgej, velitel III. Jeñgaru byl
obvin�n ze zrady a neschopnosti a byl umu…en v
kobkách Mukurgradu. Hleda…i, Vypalova…i a
vÓichni vojáci ze stráñních postç na choradorské
hranici byli neprodlen� nahrazeni novými a
posláni do krvavých …agotajských válek, jako
pÍísluÓníci trestních oddílç do první linie. Byla
provedena rozsáhlá zabezpe…ovací opatÍení na
hranicích ÍíÓe i v Choradoru. Vesnice v okolí
hlavní cesty byly vypáleny a jejich obyvatelstvo
bylo …áste…n� deportováno do povrchových dolç,
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leñících na Kalibanov� poli na otrocké práce a
…áste…n� posláno do východních stepí kolonizovat
území dobyté na „agotajcích. Obchodní styk s
okolními zem�mi byl omezen a v�tÓina cizincç byl
obrána o majetek a vyhnána ze zem�. Dv�
obchodní karavany byly zmasakrovány a o jejích
…lenech jiñ nikdo nikdy neslyÓel. Starý vchod do
„erné knihovny byl zcela zasypán a znepÍístupn�n.

"Zjistili jsme vÓechny dostupné
informace o t�ch vetÍelcích, chábe". "...a?". "To co
uvád�li ve vstupních papírech byla vetÓinou leñ. V
Lonu nikoho takového neznají, jak zjistili naÓi
Ópehové a v�rní. Jistým vodítkem mçñe být, ñe jistý
Klabzej MyÓilov uvádí, ñe je z jakéhosi Liscannoru
v Gwendarronu. Podle vÓeho se jedná o to samé
místo, kde ñil i Joachalent Salent a kam byl vyslán
Murek Mezdech....". "VÓe prov�Íit a pak uvidíme
co dál!". "Jist�, chábe". Sn�dý muñ se hluboce
poklonil a pak opustil honosný sál mukurského
vládce...

Novinky liscannorské

Klabzej Myšilov, osmý starosta liscannorský

1) V jarnu 1058 se Nurnská družina vydala
na výpravu do kraje Kree. Stalo se tak na základě

objednávky nurnského alchymistického cechu. Po
dvou měsících se Nurnští vrátili se smutnou zvěstí.
Novopečený obecní hrobník Krubrok Krouk rukou
spoludružiníka přišel o život. Stalo se tak v
zmatečné a nepřehledné situaci výbuchem ohnivé
hlíny, vržené nazdařbohové alchymistou Kutoušem
Králíkem. Smutné je, že Králíkovy neúspěchy při
manipulaci s výbušninami jsou známy již z
dřívějších dob. Uvažuji, zda by nebylo namístě

použít podobného výnosu, který byl před lety
aplikován na Arkusse Dettora ohledně manipulace
s výbušninami na území obce. Krubrok Krouk byl
výtečný chlapík a vůdce družiny.

2) Na volné místo hrobníka nastoupil
mukuřan Dolwen. Získal také občanství a povolení
ke stavbě domu. O stavbě však zatím jen uvažuje a
dál bydlí v hostinci U hrocha.

3) Pochování kosterních pozůstatků, z
valné části zpopelněných, se ujal ihned po návratu
Kutouš Králík. Obřad byl vskutku důstojný a nový
hrobník se zavázal nechat vytesat náhrobní kámen

s epitafem. Návrhy jsou uvedeny v této Lyškánoře.
Při  příležitosti posledního rozloučení s hobitem se
zjistilo, že na popud nebohého Krubroka byl hřbitov
zveleben. Mimo jiné přibyla kaplička, přístřešek na
nářadí a materiál. Byla opravena márnice, zdi a od
hřbitova do liscannoru najatí cestáři vyštěrkovali
cestu.

4) Druhý mukuřan, Bašár-bej, který se
výpravy do kraje Kree nezúčastnil, se zatím
zabydlel u Maliny Březinkové, která po smrti druha
Nebuče Kanimůry zůstala s malým dítětem sama.
Svůj pokoj v hostinci navštěvuje bývalý voják
chábova vojska jen sporadicky.

5) Luncius Nórienský postavil v blízkosti
domu bratra Lúina kovárnu. Objekt dostal přiděleno
č.p. 39. Zároveň Lúin skoupil pozemek v okolí
domů a část jich mladšímu bratrovi věnoval.
Kovárna v obci je dobrým počinem a doufám, že
bude Lunciovými sousedy hojně využívána.

6) Kroll Egh projevil zájem postavit si v
Liscannoru vlastní dům a ihned začal s přípravnými
pracemi. Podle toho, jak značné úsilí věnuje
plánům, se dá očekávat, že bude nový dům
velkolepý.

7) V liscannoru se objevila nová tvář.
Kouzelník Menhorian Blatel, dávný přítel Kutouše
Králíka. Bydlí v jeho domě a je to velmi příjemný
pard. Život v alchymistově domě je zřejmě velmi
pohodlný, neboť v něm tráví spoustu času i
vranigosťan Gwardit. Zřejmě si zde léčívá revma z
vlhké věže.

8) Dyni Longodon, zasažen krutými ranami
osudu, se zcela uzavřel do sebe a celé dny a noci se
utápí v alkoholu. Na volání po tom, aby hledal nový
smysl života na výpravách s Nurnskou družinou,
zatím nereaguje.

9) O předradostinách 1059 byl Liscannor
obsazen hamilkarským vojskem, čímž začala vlna
podivných událostí, dotýkajících se přímo cti
jednotlivých obyvatel obce. O této události jsem
informoval v minulém čísle Lyškánory. Takže jen
pro připomenutí: málem jsem byl arogantními
vojáky zabit. Rozběhla se naplno jen těžko
pochopitelná hra hamilkarského vojska,
gwendarronské armády a soudního dvora. Jen díky
zásahu Kwenna Kallesteho  se celá věc jakž takž
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urovnala. Tečkou za touto událostí bude dopis z
velení nurnské posádky o výsledcích vyšetřování a
potrestání viníků. Toto vyjádření dychtivě
očekávám každý den. Velitel hamilkarských byl
odsouzen ke třem letům galejí. Tři vojáci, kteří se
mne pokusili zabít, dostali trest v délce jednoho
roku. Ve věci přepadení Liscannoru bych chtěl
uvést v příklad statečnost a rozhodnost mukuřana
Bašár-beje, který přivolal pomoc patnácti mužů z
blízké vojenské posádky. Za tyto zásluhy mu
uděluji liscannorské občanství.

10) Další události následovaly velice rychle.
Nilien Linfalasová, dcera Griffina Linfalase z domu
č.p.7 oznámila řídícímu školy, že se jí nějaký muž
za vsí vyptával na Krubroka Krouka. O této věci
jsem byl ihned zpraven. Tehdy jsme ještě nevěděli,
že prořekla jednu zásadní informaci: přátelil se s
Kutoušem Králíkem. V noci u pana Králíka došlo k
boji. Ze sklepa vylezli nemrtví a zaútočili. Zvenčí
vyrazil dveře upír. Ještě štěstí, že měl alchymista
doma hosty - pány Blatela a Gwardita, jinak by měl
zákeřný útok jistě zcela jiný průběh. Přes všechnu
snahu však byl Králík upírem popaden a vlečen
kamsi do tmy. Bránil se, kousal a jen díky
slunečnímu prstenu upíra u lesa zabil. Liscannor byl
zalarmován a začaly bezvýsledné pátrací akce po
podivném elfovi z Nilienina vyprávění. U Kutouše
Králíka ve sklepě bylo nalezeno podivné znamení.
To bylo rozmetáno, stejně tak i podobné znamení
objevené na hřbitově včetně záhadné sošky. Tím
trápení pana Králíka neskončilo. Když se ráno
vydal spolu s krollem Eghem do Nurnu pro
svěcenou vodu proti nemrtvým, byl záhadným
elfem zajat a odvlečen. V lese byl podroben
výslechu a potupně zmlácen. Pak jej elf propustil. V
obci se začaly držet noční hlídky.

11) Brzy po návratu alchymistově hrobník
Dolwen přiběhl se zvěstí, že kdosi v noci zničil
hroby. Jednalo se o tři náhrobní kameny; mladého
Sigurda, Coreye Kalla a... Dany Longodonové. To
už krev v žilách vesničanů vřela.

11) Liscannořané, pobouření únosy Kutouše
Králíka, nastražili past na obecním krchově. A v
noci skutečně elf přišel, oživujíce nemrtvé. Došlo
ke kruté řeži, ze které se, bohům žel, podařilo
záludnému elfovi uprchnout.

Pod čarou

Vzkaz pro Riena Gwardita

Jestli okamžitě nedotlačíš ten zápis,
naškrábanej alespoň tou tvojí pazourou, tak

budeš prohlášen za lháře!
Xxx

Tuto Lyškánoru připravil k vydání
Klabzej Myšilov, starosta Liscannoru


