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Motta tohoto èísla

„...Mám pásek s opaskem...“
Zoltar Zemikosa

„...Jak velkej je azurion?...“
Otakáro Vesta

„...To záleží na velikosti...“
Zoltar Zemikosa

„...Ten vodopád dìlá tak strašnej hluk, že vlastnì
ani nemùžu poslouchat vùdce...“

Zoltar Zemikosa
„...To zvládnu i bez vodopádu...“

Otakáro Vesta

Zemì Starého svìta

Dwany Rùžièka

Barbarské plánì - Rhak
Vláda:

Žádná centrální vláda, zemì je rozdìlena
na kmeny ovládané náèelníky.
Charakteristika:

Takto se nazývá území na
severovýchodì, hranièící s Valdenem, Almemarem,
Trindindolem, Monghyrem a Mukurem. Jedná se o
vìtrem ošlehané planiny, kde se nedaøí zemìdìlství,
je zde málo lesù èi naleziš� kovù a vùbec zdrojù
bohatství. Kmeny èasto bojují mezi sebou, a� už
kvùli sporùm o lovištì, koøisti nebo jen pro zábavu.
Èas od èasu se na znamení svých bohù sjednotí
nìkolik skupin dohromady a zaútoèí na nìkterou z
okolních zemí (napøíklad v roce 1035 na Valden),
kde plení a vraždí, než se stáhnou zase zpìt. 
Armáda:

Témìø každý mužský èlen kmene je
váleèníkem.
Obyvatelstvo:

Území je øídce osídleno témìø výhradnì

barbarskou populací žijící v pospolitých obèinách,
obvykle koèujících. Je známo jen nìkolik vìtších
stálých osad.
Hospodáøství:

Barbaøi se živí pøedevším lovem a
sbìrem plodin, v menší míøe chovem koní a
pastevectvím, a ve výjimeèných pøípadech
primitivním zemìdìlstvím.
Náboženství:

Barbaøi mají primitivní náboženství, v
nìmž mají témìø pro všechny èinnosti své bohy a
duchy. Váleèným bohem je Harr Ghned, který tím
pádem patøí k nejuctívanìjším. Dalším významným
bohem je Paèan Gaèi, bùh snù, kterým barbaøi
pøikládají velkou dùležitost.
Historie:

O historii plání se toho mnoho neví,
spíše o vlivu barbarù na okolní zemì. Záznamy o
barbarských útocích se dají nalézt v kronikách
okolních státù. Z posledních dob je doložena
výprava z roku 1010 proti Èagotajcùm. Roku 1035
se vyhrnuly barbarské hordy ze svých kmenových
území a napadly Valden. Nìjakou dobu pustošily
krajinu, než s koøistí odtáhly. Roku 1052 vedli
barbaøi lov na skøety v kraji Algachar, a v roce 1061
vpadli do Monghyru, kde plenili. 

Èagotaj
Vláda: 

Tyranie.
Charakteristika:

Jedná se o zemi osídlenou divokými
koèovnými kmeny tvoøící volný kmenový svaz v
èele s nejvyšším náèelníkem, jemuž jsou ostatní
náèelníci teoreticky podøízeni, ale vesmìs mohou
jednat volnì. Kmeny jsou agresivní a války se
sousedy jsou bìžné. 
Armáda: 

Každý èagotajec vyrostlý v kmeni je
váleèníkem.
Obyvatelstvo: 

Èagotajci jsou lidé, o dalším osídlení a
složení mìstského obyvatelstva není nic známo.
Mìsta: 
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Na èagotajském území jsou roztroušena
mìsta podøízená èagotajcùm, ale vesmìs
nepøíslušící ke kmenùm. Koèovníci je využívají
jako základny a vysoké danì pøedevším v
potravinách usnadòují zásobování.
Hospodáøství: 

Èagotajci se živí pastevectvím, ale
významnou èást obživy získávají plenìním.
Zemìdìlství je rozšíøeno v okolí mìst.

Starostenské novinky

Z poslední výpravy se nevrátilo nìkolik
obèanù. Rhynn Rugornský padl na své první
výpravì, nevrátili se též Feliks Gudlág a Haakon
Álfheimský. Nikdo z nich nebyl dovezen k
pochování v Liscannoru.

Do obce pøibyl po poslední výpravì do
barbarských konèin hobit Skyreš Mìchuøina. Byl
nalezen na stromì. Dostal povolení k pobytu v
hostinci.

Velmi se v poslední dobì zhoršila
bezpeènost v Gwendarronu. Pro obec to znamenalo
tragédii v podobì zavraždìní Attrien Moskytové
cestou z Nurnu. Podle dostupných zpráv ji pøepadli
lapkové. Vzhledem k tomu, že paní Attrien vlastnila
kouzelné prsteny a byla ženou od rány, dokázala
dva z lapkù zabít, než ji zbytek lupièù utloukl.
Vyšetøování se ujaly stráže, které jsou v tìchto
èasech znaènì pøetížené. I proto jsem se rozhodl pro
podpoøení vyšetøování vyèlenit jistou èástku z
rozpoètu obce a výsledek se dostavil - zbytek tlupy
loupežníkù byl podle slov kapitána, se kterým jsem
mluvil, pochytán a povìšen. Ovšem darebákù se
stahuje do Nurnu a okolí tolik, že by museli viset na
každém druhém stromì, aby to mìlo nìjaký efekt.
Tak i zaèátkem roku 1082 se vloupalo jedno
individuum do hospody U hrocha, pobralo nìco
zásob, znièilo nìco vybavení, a následnì usnulo ve
sklepì, zmoženo alkoholem. Individuum se zøejmì
jmenuje Krutislav Kluèík a je èlenem bandy
nìjakého "šedovského krále", který prý zavede
"nové poøádky". V reakci na tyto nepøíjemnosti a na
varovný obìžník starosty Nurnu Branta Rorejse
jsem v obci zavedl pravidelné hlídky z øad obèanù,
které také zanedlouho odchytily tlupu tøí rabiátù. K
vìci se nachomýtl pøedevším Swen Dolbich, díky
nìmuž byli všichni tøi chyceni, vyzpovídáni a
odpraveni. Swenovi tímto dìkuji za zapùjèení
skally k obecnì prospìšným úèelùm. Další události
se snad Liscannoru už vyhnou.

V rámci posledních patálií se družina
seznámila s jistým Jonasem Wredou, elfem, který
pracuje jako vzdìlaná síla v evidenci tovaru v
pøístavu v Nurnu. Nurnským doruèoval obìžníky a
dopisy, až se nakonec spøátelil natolik, že se
úèastnil volby vùdce jako družiník. Zatím však žije
v Nurnu.

Bolbuch
04/1082

Elfí stopy

Malwo Lokýtko

Po elfích stopách vyjeli jsme pátrat
a našli víc, než jen památky strohé

našli jsme pøítomnost, v níž zjevilo se mnohé
a byl to div, že podaøil se návrat.

Co velkých èinù vykonali reci
v hlubinách vìkù ztracených letech

dnešku už zcela cizích svìtech
pøitom je stále jedním pøeci.

Bili jsme elfy, lidi, a skøety hlavnì
by svìt se stal lepším svìtem k žití

už tak tìžké bylo na nìm bytí
zbývá doufat, že jednali jsme správnì.

Zøeli jsme vìci, jimž nikdo nevìøil by
lesk i bídu, však bída pøevládala
lid zoufal, žil z toho co zemì dala

tápal, neznal pluhu ani pøilby.

Nepomohli elfi, ni rod trpaslíkù
žádlivì si støeživ tajemství svoje

rádi rozdmýchávali nepokoje
mohli sklidit velká slova díkù.

Vrátili jsme se, a výsledek zøeli
co jsme už pøed odchodem znali

že si lidé vládu v zemi vzali
není proè bychom se ohlíželi.

Kam se to jen starší lid dostal
z bojovníkù hrdých jsou v dnešku jenom stíny

trosky jejich øíší porostlé jsou blíny
a z jejich popela èlovìèí rod povstal.

Je to k pláèi, a nebo k radosti snad
že kolo osudu dokola se toèí

co rozvalí, to se svìtem se louèí
ti dole stoupají, ty horní èeká pád.
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Bohové a barbaøi

Dwany Rùžièka

Kapitola 1. - První sny

Chladen roku 1081 byl obzvláštì
mrazivý a Liscannor byl zakryt snìhovou duchnou.
Za okny padající vloèky zakrývaly výhled natolik,
že Jorchen Kierke sotva dohlédl k protìjšímu
stavení. V tomto neèase si bylo lze jen tìžko
pøedstavit, že se nìkdo potlouká venku, proto
Jorchena pøekvapilo, když slyšel rázné zabušení na
dveøe. Pøekvapilo ho to, s nikým z vesnice se už
dlouhou dobu nestýkal, vlastnì od té doby, co
opust i l  výpravu pá t ra j í c í  po  e l f í c h
pamìtihodnostech, se všem ve vsi vyhýbal, což mu
nedalo velkou práci, nebo� bydlel na kraji vesnice,
takže na døevo a lov vyrážel pøímo do lesa a pøi
cestì na nákupy do Nurnu ves snadno objel. Jorchen
byl muž opatrný až paranoidní, proto se nejprve
øádnì ozbrojil, a teprve potom s odhaleným meèem
otevøel vchodové dveøe. 

Pøed vchodem do hranièníkova stavení
stála postava øídícího obecné liscannorské školy
Griffina Linfalase a i v chumelenici byla jasnì
patrná elfova køídovì bledá tváø. Griffin byl obleèen
jen v domácím obleèení, pøes které pøehodil pláš�,
a zjevnì cestou od svého domu již znaènì
prochladl. Celý byl pokryt bílými vloèkami a do
nedbale uvázaných bot se mu sypal sníh.

“Jorchene, prosím, pojï se mnou”,
vyhrkl Griffin zoufalým hlasem. “S mojí ženou
cloumá horeèka. Nastudila se venku a je to s ní èím
dál horší. Potøebuje nutnì pomoc”.

“Nejdu, Griffine”, odvìtil hranièník
chladnì. “Musíš si pomoct sám”.

“Prosím tì. Ve vesnici není nikdo další,
kdo se vyzná v léèení”, úpìnlivì prosil Griffin a
jeho hlas nemìl daleko k pláèi.

“Nejdu. Nikam nejdu”, prohlásil Jorchen
a pøibouchl pøed zoufalým elfem dveøe.

Griffin chvíli rozpaèitì podupával pøede
dveømi, jakoby mu stále nedocházelo, že mu byla
odepøena pomoc, kterou tolik potøeboval. Pak se
obrátil, setøásl ze sebe nìco ze snìhu, který na nìj
zatím napadal, a vykroèil k blízké zemnici starosty
Bolbucha. 

Starosta byl z jiného tìsta. Pøestože o
novoroku oslavil stovku jar na tomto svìtì, hned
nabídl pomoc pøíteli v nouzi a pøes hrùzný neèas se
vydal sedlat konì, aby dojel do Nurnu pro felèara.
Na cestu pøibalil nìkolik koøalek, aby nestrádal,
kdyby ve vánici zabloudil. Než se však po
zasnìžené cestì do Liscannoru dostala kárka s
lékaøem, slovutným mistrem Ariandanem Mastkem,

bylo už na pomoc Oriniel Linfalasové pozdì. Pøes
zábaly a rozlièné medikamenty zemøela o dva dny
pozdìji na tìžký zápal plic.

V polovinì jarnu svolal starosta Bolbuch
zvaný Dìdek liscannorské obèanstvo do hospody U
hrocha ke starostenské volbì. 

“Takže jak jsme na tom s úèastí?”,
øecnicky se zeptal staøièký trpaslík a rozložil pøed
sebou svou mohutnou starostenskou knihu. Chvíli
v ní listoval, než se mu podaøilo najít seznam
obèanù a obyvatel. Sklonil hlavu, aby lépe vidìl, a
prstem pøejíždìl po jednotlivých záznamech.
“Takže volbení právo mají… Bolbuch, to jsem já.
Vesta Otakáro”.

“Zde”, ozval se boøimský hobit
okamžitì. 

“Já tì vidim, neboj se”, odvìtil Bolbuch.
“Zemikosa Zoltar tu je, Rùžièka Dwany taky… co
Kierke Jorchen?”, rozhlédl se trpaslík po ostatních.

“Tak toho jsem nevidìl od návratu z
Trindindolu a vùbec mi to nechybí”, prohlásil
Otakáro.

“Já ho zahlíd, jak pøidìlával na barák
okenice”, ozval se Zoltar.

“Mluvil s nim nìkdo, jestli hodlá
pøijít?”, otázal se starosta.

“Neslyšel jsem, že by se s nìkym stýkal
vod tý doby, co vopustil vejpravu, kromì svý ženy
teda”, zachechtal se Zoltar. “To je pìkná kost,
nechápu, co na nìm vidí”.

“Prej si po svatbì zmìnila jméno na
Malá-Kierke”, ozval se Korman.

“Malá-Kierke?”, podivil se hostinský
Luncius. “To si jako Jorchen bude øíkat Velký
Kierke?”.

“Ne, to si zmìnila pøíjmení podle muže,
ale nechala si taky svoje dívèí jméno”, vysvìtlil
starosta.

“No jen aby, zamindrákovanej je na to
dost”, odfrkl si hostinský. “Ale co vim, tak tu s
nikym nemluvil. Kdybych ho na podzim párkrát
nezahlíd, jak šel do lesa na døíví, tak bych myslel,
že je stále s váma na výpravì”.

“Co ty, Swene?”, obrátil se Zolar na
vedle sedícího váleèníka, “pøedals mu to elfí
nádobí”.

“Ne”, zavrtìl hlavou ostrovan, “vyhodil
mì”.

“Takže poslední s nim asi mluvil Griffin,
když shánìl pomoc pro ženu, a to už je nìjakej ten
pátek”, dodal Dwany.

“To je ale kurva, ten Jorchen”,
neodpustil si Otakáro. “Odmítnout pomoc
sousedovi. A navíc elfovi, zøejmì už se vopravdu
zbláznil”.

“Ty jsi urèitì rád, že tu neni”, dloubl do
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hobita Al-Rahem. “Však všichni vìdí, že ho
nemùžeš vystát”.

“No to si piš, že ho nemùžu vystát”,
neprostestoval Vesta. “A víš taky dobøe proè. Však
je hned lepší vzduch, když ho tady ten hajzl
nerozesírá. Pro mì za mì a� si v tý svý špeluòce
tøeba shnije”.

“Ale zas nebyl tak zlej”, podotkl Swen.
“Že ne?”, naježil se Otakáro. “Tys neèet

ty jeho nenávistný rasový žvásty a výlevy jeho
chorý mysli? Jak bys vlastnì moh, když to neumíš.
Hele, koukni támhle na Rhynna, to je chlap jak
hora, skály by moh lámat, a povyšuje se na nìkoho?
Nepovyšuje, protože je normální. Ale tenhle �apatej
chudák tady bude furt šíøit tu svojí špínu a kazit
vzduch”.

“Tak už toho nechte”, vložil se do
debaty Bolbuch. “Kvùli tomu tady nejsme. Jorchen
tu není, takže nebude hlasovat, jeho chyba. Dalšího
tu mám… Linfalas Griffin”.

“Ten asi taky nedorazí, co jsem ho
potkal, tak vypadal jako tìlo bez duše. Ještì se
chudák nevzpamatoval ze smrti svý ženy”, sdìlil
Dwany.

“No jo, to se dá pochopit”, pokýval
hlavou starosta. “Tak dál, Blathel Menhorian”.

“S tim jsem mluvil”, ozval se Luncius,
“odjel do Naglaveru studovat nìjakou starou elfí
architekturu a ještì se nevrátil”.

“Takže ten taky nic”, odvìtil Bolbuch a
obrátil do sebe korbel piva, nebo� mu z papírování
již vyschlo v puse. Mirellský ležák chutnal jako
køen a starý trpaslík spokojenì zamlaskal, zatímco
odevzdával prázdný korbel hostinskému
objednávaje další. 

“Takže zbejvá ještì Al-Rahem a ten tu
je. Ti všichni mùžou volit a bejt volený. No a
nakonec tu máme Dolbich Swen a Zlotì Korman,
který maj obèanství a mùžou tudíž volit”, shrnul
Bolbuch.

“Poèkej, vodkdy maj Swen a Korman
obèanství?”, otázal se Otakáro.

“No, shodou okolností jsem jim ho udìlil
zrovna dneska, když už jsem v tom úøadování”,
pravil rozvážnì starosta. “A vùbec, dost øeèí, je èas
pøihlásit kandidatury”.

Otakáro jen zakroutil hlavou. Nechtìl
zbyteènì vyvolávat hádky, ostatnì mìl starého
trpaslíka rád, ale machinace pøed starostenskou
volbou, kdy stávající starosta udìluje narychlo
obèanství novopeèeným dobrodruhùm výmìnou za
jejich podporu, se mu pranic nelíbily. A když se
pøekvapivì ukázalo, že kandidovat na starostu
nehodlá ani Zoltar Zemikosa, bylo zøejmé, že
Bolbuch má svou volbu pojištìnou z nìkolika stran.

Snad aby volba nebyla úplnou fraškou,
pøihlásil se jako kandidát alespoò Dwany Rùžièka,

jak øekl, aby se nevolilo jednohlasnì. 
“Takže teï by se mìlo hlasovat”, pravil

starosta.
“Co pøedvolební projevy?”, otázal se

Zoltar, který mìl rád podívanou na snažící se
kandidáty.

“No jo, projevy”, poškrábal se Bolbuch
ve vousech. “Tak já bych hlavnì apeloval na to,
abyste se se žádostmi a stížnostmi obraceli pøímo na
starostenský úøad a ne na obecní obèasník, protože
jak už z názvu vyplývá, je to obèasník, a než vyjde
a dostane se ke starostovi, tak pøeci jen nìjaká doba
uplyne, tøeba taky mùže bejt starostou už úplnì
nìkdo jinej, takže takový vìci se pak dost
protáhnout. To jsem chtìl øíct, co se týèe tìch
technickejch otázek, to platí obecnì u každýho
starosty. No a jinak snad že zùstane všechno pøi
starym”, zakonèil trpaslík svou øeè a vehementnì
zamával na Luncia, nebo� mu z dlouhého mluvení
vyschlo v krku.

“Tak já snad jen tolik”, zaèal Dwany,
“že Bolbuch je dobrej starosta, ale možná už by se
pøeci jen mìlo uvažovat o nìkom mladším, a já
bych na nìj urèitì navázal. A hlavnì bych èastìjc
psal novinky”, upozornil hobit na jisté prodlevy,
které mìl staøec s dodržováním pravidelného
informování obèanù. 

“Ony se ty novinky moc èastìjc psát ani
nedaj”, zabrblal Bolbuch s pusou plnou pìnícího
ležáku.

Následovalo hlasování, které stávající
starost Bolbuch dle oèekávání vyhrál a ve stu letech
se stal potøetí za sebou liscannorským starostou.

Utíkal èas a zima pøešla v jaro.
Liscannorští dobrodruzi sedìli tradiènì U hrocha,
popíjeli a vyprávìli si do omrzení zážitky z cest,
když tu se nenadále rozlétly dveøe a do lokálu vpadl
Vilda Pešek, bledý jako stìna. Tváøe všech
pøítomných se k nìmu otoèily.

“Sta… sta… stará paní”, koktal Vilda
nemoha popadnout dech ukazuje ven. 

“Co se stalo? Jaká paní?”, nechápali
pøihlížející.

“Asi je mrtvá”, vydechl liscannorský
pivovarník.

“Maminko”, spráskl ruce hostinský
Luncius a vyrazil z lokálu. Ostatní v patách za ním.

Za pár okamžikù vbìhli do Peškovic
domu. V kuchyni bylo hotové boží dopuštìní, na
podlaze se válely støepy a uprostøed husté, tmavì
èervené tekutiny ležela stará paní Èiperová, nad níž
vzlykala dcera Pamilla. Luncius se vrhl k matce a
nad ním se sklonili ostatní, ale staøenì zjevnì
nebylo pomoci.

Bolbuch zaèichal, pak se sklonil, smoèil
prst v tekutinì na podlaze a jemnì ho olízl. “Hm,
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rajská omáèka”, zamlaskal labužnicky. “Tak co se
tady vlastnì stalo?”, obrátil se na Vildu.

“No, to bylo tak”, pravil hobit pomalu,
“Pamillce nebylo úplnì dobøe, tak k nám stará paní
pøišla udìlat obìd. No a když to bylo hotový, tak
jsem pøelejval omáèku z hrnce do omáèníku, a
zrovna to byl ten zdobenej porcelánovej. No a nìjak
jsem do toho nešikovnì strèil, a všechno to skonèilo
na zemi. Hned jsem vìdìl, že je zle, tchýnì už
nabírala a èekal jsem, že zaène scéna jako vždycky,
ale teï z ní nevyšlo ani slovo, jen najednou zrudla,
chytla se tady na srdci, a praštila sebou o zem”. 

“Jen jestli jí nepøetáh tim omáèníkem”,
podotkl Al-Rahem.

“Divil by ses mu?”, otázal se Dwany.
Bolbuch staøenu v rychlosti ohledal, ale

nenalezl žádné známky násilí ani jiné podezøelé
okolnosti. Vildova výpovìï dávala smysl, stará
paní byla už dlouhá léta známá po vesnici svou
nesnášenlivou povahou, a že jí selhalo srdce nebylo
nic pøekvapivého. Tak odešla ze svìta Lúniel
Èiperová, døíve Nórienská, rozená Pitková. Život se
s ní nemazlil, její otec byl zákeønì zavraždìn, pøišla
o dva muže a stala se obìtí odporného zloèinu. Ale
také byla trojnásobnou matkou a babièkou a
dlouholetou hostinskou.

Zoltar Zemikosa se uprostøed noci
posadil na posteli zbrocený potem. Zase ten sen.
Procházel se malebným údolím a rozhlížel se po
okolí, když tu náhle obloha potemnìla a zaèalo
pršet. S hrùzou zjistil, že prší krev. Pršelo tolik
krve, že zaèala údolí zaplavovat. Stoupala po
kotníky, kolena, pás, až nakonec bylo krve až nad
hlavu a on se v ní zaèal topit. To se vždy probudil.
Poprvé se mu takový sen zdál v Trindindolu, ale to
pøikládal náhlé zmìnì prostøedí a také tamním
neutìšeným pomìrùm. Poslední dobou ho však mìl
stále èastìji. 

Podobnì postižen byl i Korman Zlotì,
ten to však pøikládal své oblibì ve zvláštním
dýmkovém koøení z jihu. Rozhovor se Zoltarem, že
podobné sny nemá sám, ho sice donutila k
zamyšlení, ale když nemohl na nic pøijít, nechal
toho a doufal, že sny jak pøišly, tak také odejdou.

To Zoltar se rozhodl jednat. Nejprve
chtìl zjistit, zda jsou postiženi jen oni dva, a tak se
hned ráno vydal do alchymistického cechu, kde
studoval, aby se poptal. A skuteènì narazil na to, že
podobné sny o moøi krve se mezi theurgy objevily.
A stejnì tak nespoèet teorií, proè tomu tak je.
Zemikosa se nikdy pøíliš nezdráhal žádat o pomoc,
a tak se v podveèer ocitl v pracovnì dìkana své
školy, ctihodného mistra Alkibiada Støíbøitého,
kterému ovšem žáci za jeho zády øíkali Protìjš, což
bylo jeho rodné jméno. Ústav pro bádání o
pronikání a využívání nesèetných sfér nebeských,

jak se theurgská škola oficiálnì jmenovala, sice
nebyl zdaleka tak vìhlasný a význaèný, jako
Nurnská magická universita, což bylo ovšem z
velké èásti zpùsobeno jistým utajováním tamní
práce, nebo� u široké veøejnosti by se informace o
vyvolávání démonù mohly setkat s nepochopením,
nicménì její pøedstavení se tìšili znaèné úctì.

“Pøekvapuje mì, pane Zemikoso, že
právì vy projevujete takový zájem”, prohlásil
dìkan, když vyslechl Zoltarùv výklad o krvavých
snech a jeho snahu o vysvìtlení, stejnì jako dosud
zjištìné dohady. “Pùsobil jste na mì spíše dojmem
žáka nepozorného, až zahálèivého, ostatnì vaše
výkony u zkoušek nebyly pøíliš pøesvìdèivé”.

Zoltar útlocitnì pokýval hlavou, jako že
si je toho vìdom a stydí se za to.

“Ale dobrá”, pokraèoval dìkan. “Když
student projeví zájem, je naší povinností mu pomoci
podle našich nejlepších vìdomostí. Ty sny nejsou
dozajista pøirozené. Už tím, že postihují pøedevším
nadané, tedy mágy a èarodìje, a vùbec lidi se
zvýšenou vnímavostí. Ale nejen je. A to právì
vyvolává znepokojení. Magikové a armádní špièky
se domnívají, že se jedná o útok z Mallikornu, který
má varovat Gwendarron pøed vmìšováním do
tamního dìní. Jistì víte o situaci v Mallikornu”.

“Slyšel jsem”, zalhal Zoltar.
“Takže víte, o jak velkou vìc jde. Mezi

námi, slyšel jsem, že zlé sny se zdály nìkomu na
nejvyšších místech”, dìkan podvìdomì ztišil hlas a
ukázal prstem vzhùru.

Zemikosa tiše hvízdl.
“Ale to mohou být jen klepy.

Každopádnì gwendarronské vedení je znepokojeno.
Pokud by vojáci mìli jít do války sužovaní zlými
sny, nepøíznivì by se to projevilo na morálce. Navíc
pouhý náznak, že nepøítel disponuje kouzelníky
schopnými takových èinù by mohl vyvolat paniku.
Ve vládních kruzích pøedpokládají, že se jedná o
plošné kouzlo velké síly. Osobnì o takových vìcech
mnoho nevím, ale kolegové z magické university
tvrdili, že nìco takového je možné, by� to není
jednoduché. Podle armádního vedení mají vojáci
informace, že za vládnoucími pány v Mallikornu
nepøátelskými Gwendarronu ve skuteènosti stojí
klika èarodìjù kolem Nigrana Èerného, což tuto
teorii podporuje. Ovšem ani tyto informace mi
nepøísluší hodnotit”.

Zoltar pokýval hlavou, jakože všemu
rozumìl, a netrpìlivì èekal, co se ještì dozví.

“Co ovšem mohu hodnotit jsou vìci sfér.
Jak sám víte, sny se neobvykle èasto zdají také nám,
kteøí vstupujeme do sfér. Navíc jsou sféry poslední
dobou neklidné, podivnì se kroutí a pøevracejí,
jakoby se v nìkteré vyšší sféøe cosi dìlo. To
všechno mì vede k domìnce, že ve skuteènosti není
útok veden kouzly, ale pomocí sfér. Sféry jistì
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znáte dobøe”.
“Jistì”, pøitakal Zoltar a zaèal poèítat na

prstech, “první sférou je Vehuiah, vìdìní
napsaného, pak Jéliel, vìdìní mluveného, Sirael…”.

“Dobøe, dobøe”, zasmál se dìkan,
“vìøím, že to ovládáte, teï nejste u zkoušky.
Nicménì krom prvních jedenácti sfér, do nichž zde
na naší škole uèíme studenty vstoupit, jsou ještì
další. Nìkteré teorie dokonce praví, že tìchto sfér je
nespoèetnì mnoho. Zatím ovšem jsme ve stavu
bádání, co se v tìchto sférách nalézá, a jak tam
vstupovat bez nebezpeèí. Vážený profesor
Theodorus Grimhel, který vás patrnì vyuèoval
teorie pronikání do sfér, uèinil veliké pokroky co se
týèe poznání dvanácté sféry, Nahaiah. Je to ale
nesmírnì nároèná a zdlouhavá práce, pøi
komunikaci s tìmito sférami je tøeba nejvyšší
obezøetnosti, nebo� nevíme, co všechno se tam
mùže nalézat, a rovnìž je nutné projít množství
spiskù, z nichž nìkteré jsou plné rùzných nesmyslù.
Napøíklad tøináctá sféra, Zezael, je v nìkolika
starších grimoárech nazývána sférou moci nad
božstvy, což je do oèí bijící nesmysl”.

“To jistì”, zasmál se ponìkud køeèovitì
Zemikosa, který se ve výkladu ponìkud ztrácel, a
navíc se mu myšlenka ovládat božstva celkem
zamlouvala.

“No ale k vìci. Šesnáctá sféra, zvaná
Akcamiah, je nìkdy oznaèována jako sféra moci
nad sny. Nevíme jistì, zda je tomu skuteènì tak, ale
náznaky tu jsou. A je vám jistì jasné, k jakému
nepøíteli naší zemì nás tato domnìnka pøivádí”.

“Ehm, Armiden?”, plácl Zoltar první, co
mu pøišlo na jazyk.

“Správnì”, pochválil ho dìkan. “Vidím,
že se v politické situaci orientujete. Ano, Armiden
je znám svými theurgy. Dokonce tam vládne jakýsi
øád založený na theurgii, nìjakým zpùsobem
propojené s náboženstvím, což vytváøí mystický
dojem. Potíž je, že Armiden je už dlouhá léta zemì
naprosto uzavøená a není možno se dostat k
výsledkùm tamního bádání. Vzhledem k tomu, jaký
pokrok uèinila theurgie u nás za posledních padesát
let, je však dosti pravdìpodobné, že tamní mistøi
také nezaháleli a dosáhli mnoha objevù. My ale
vùbec netušíme, kde mohou být. Jsou za námi, jsou
dál, nebo se ubírali úplnì jiným smìrem? Nevíme,
ale je jistì možné, že se nauèili pracovat se sférou
umožòující jim ovládat sny. A to je znepokojivé,
nebo� pøestože konflikt s Armidenem není natolik
bezprostøední jako konflikt s Mallikornem, je to
zemì nepøátelská a k válce mùže dojít”.

Zoltar informace chvíli zpracovával.
“Slyšel jsem také o proroctví”, pravil nakonec, když
ho napadla ještì jedna teorie, o níž se mluvilo.

“Inu, jištì víte, že k takovým drbùm si
musíte udržovat zdravý odstup. O tom takzvaném

proroctví jsem  samozøejmì slyšel též, takové
informace se vždy vynoøí, když se dìje nìco
neobvyklého, a obvykle je spojováno s koncem
svìta. Dokonce jsem nìjaké svitky i èetl, ale každý
tvrdil nìco zcela jiného. K zjiš�ování budoucnosti
je potøeba pøistupovat vìdecky, je nezbytné
nenechat se unést pocity. Jistì víte, že ve sférách se
dají najít jisté záblesky možné budoucnosti, ale je
nesmírnì obtížné je správnì vyložit. A pokud
výklad takových vìcí není vyloženì precisní, pak
mùže zpùsobit nenapravitelné škody”.

“Tak, ehm, dìkuji”, zamumlal Zoltar a
zvedl se k odchodu.

“Nemáte zaè, pane kolego”, s úsmìvem
se rozlouèil dìkan. “Škoda, že jsou studenti
málokdy tak zvídaví, pokud jim právì nehrozí
propadnutí”.

“No a s tim prohejbánim sfér je to
pravda”, rozprávìl Zemikosa když už zase sedìl v
hospodì U hrocha. S Kormanem znovu probírali
své nepìkné sny. “Zaklínal jsem nìjaký nový
démony, a najednou jakoby se sféra tak jako
prohnula a já získal mnohem lepšího, než jsem
chtìl. No ale pak jsem to zkoušel znova, a pøesnì
navopak, málem mì to tam vtáhlo”.

“Hele, a co to jako vobnáší, to obcování
s démonama?”, zeptal se zvìdavý Swen. “To jako
fakt vobcuješ? Jako tak?”.

“Ale houby”, zavrtìl hlavou theurg.
“Nebo se ho snažíš pøekecat? Taková

intelektuální debata?”, zajímal se Korman.
“Taky ne, ono v základních sférách si

moc nepokecáš. To je spíš takhle. Já øeknu nìco
jako: ‘Ó, démoní pane, vstup do této zbranì, a bojuj
prosím za mì’. No a von se vobjeví a spustí: ‘Hùùù.
Démon hlad, démon žrát. Démon sežrat èlovìk’. A
já zase: ‘Zde je tvá krmì, ó, mocný. Pojï, najez se
a pomož mi’. No a démon zas: ‘Mlask! Srk!
Chrocht! Mòááám! Dobrota. Co ty chtít, èerve?’.
No a já ho teï musim pøesvìdèit, takže spustim:
‘Vstup, prosím, do této zbranì. Napij se krve mých
nepøátel. Pojï, budem sekat jejich skránì, až života
zbude v nich pakatel’. No a to se mu vìtšinou líbí,
a ozve se: ‘Krev já rád, krev já chtít… jdu s tebou’.
A vžum, a je v meèi. Prostì nic moc diskuse, asi
jako když jdeš do krollí vesnice shánìt žoldáky”.

Ostatní se ovšem pøi Zoltarovì
vyprávìní náramì bavili.

“Tak dobøe”, pøestal se koneènì smát
Korman. “Sféry se prohejbaj, a proè to je, tos
zjistil?”.

“No prej je podezøelej Mallikorn, že
zastrašuje, protože se bojí války. Tak mì napadá, co
se vlastnì dìje v tom Mallikornu?”, zaptal se
Zemikosa.

“Tos neslyšel?”, ozval se starý Bolbuch.
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“Ztratil se tam král”.
“Cože?”, podivil se Zoltar. “To je nìjaká

blbost, ne? Králové se jen tak neztrácej”.
“Co jsem slyšel, to jsem slyšel”, stál

trpaslík na svém. “Loni na podzim se tam ztratil
král”.

“Loni na podzim? To jsme ale byli
pryè”, poèítal theurg nìco na prstech. “V minulosti.
To jsem nemoh slyšet”.

“Já byl taky v minulosti a slyšel jsem o
tom”, pravil Al-Rahem. “Je toho plnej Nurn. V
Mallikornu je válka”.

“Tak mi teda øekni, co se tam vlastnì
stalo?”.

“To nevim, co se tam vopravdu stalo,
vim jenom, co se povidá v Nurnu”.

“Tak mi øekni, co se povidá v Nurnu”.
“No povidá se, že se v Mallikornu ztratil

král”.
“To už jsem slyšel”.
“Ale povídá se taky, že je to fáma, že

král je jenom nemocnej, tak kdoví, jak to je”.
“Já slyšel, že zmínka o zmizelim králi se

v Mallikornu trestá smrtí”, ozval se Korman Zlotì,
který strávil celé jaro v Nurnu na universitì, kde
sepisoval seminární práci na téma ‘Létavý animálio
- neocenitelný pomocník, prùzkumník a rádce’,
kterou úspìšnì obhájil a získal postavení èarodìje.
“Což znamená, že nemaj èistý svìdomí”.

“Aví teda nìkdo, co se tam dìje?”,
zoufale se Zoltar rozhlédl po ostatních.

“Chlapi, co mi vozej pivo z Mirrelu,
povidali, že kolem Lurgrapsu se shromažïujou
gwendarronský vojáci”, zapojil se do rozhovoru
hostinský Luncius. “Nìco se chystá”.

“Ví aspoò nìkdo, kdo v Mallikornu
vlastnì vládne?”.

“No podle všeho ten král, co zmizel”,
ozval se Swen.

“Další chytrej. Bolbuchu, copak ty vo
tom nic nevíš?”.

“Co je mi po Mallikornu?”, zavrèel
místní starosta. “Mì už nevodvedou, jsem starej”.

“Teï nejde vo válku, ale vo to, co se tam
dìje”.

“A když se jim ztratil král, tak kdo tam
vùbec vládne?”.

“No pokud vim, tak místo krále vládla
nìjaká rada nebo co, protože král byl moc malej”.

“To je pravda, voni udìlali puè. Já byl
kvùli tomu ve válce”, rozpomnìl se Zoltar.

“Tak proè se ptáš, když to víš”.
“No já už si to tak úplnì nepamatuju”.
“A kdyže byla ta válka?”.
“To je tak tøináct let, proè?”.
“No že jestli král byl malej, tak za tu

dobu už asi vyrost a možná chtìl poslat radu k

šípku”.
“Takže tahle rada má asi teï dost

nahnáno, když jim utek král, navíc už asi dospìlej”.
“To jo, a taky jsem slyšel, že jim umøel

nìjakej hlavní vojevùdce… Drampand se snad
menoval”, prohlásil Korman, který si obèas vybavil
nìco z diskusí ve studentské nálevnì U propitého
grimoáru situovaného v boèní ulièce hned za
fakultou. Studenti o politice rádi diskutovali,
zvláštì ti, kteøí docházeli na pøedmìt ‘Státnictví a
obèanská uvìdomìlost’, který platil zdaleka za
nejvìtší zašívárnu na celé škole.

“Zapíchli ho?”.
“Nevim, tøeba umøel stáøim. A místo nìj

to tam vede nìjakej Bucharar”.
“Toho znám”, vzpomìl si Zemikosa.

“Kdysi jsme mu chtìli ukrást pokladnici”.
“A proè jste mu jí neukradli?”.
“Mìl tam moc vojákù”.
“Aha”.
“Tenhle Bucharar prej si vzal za ženu

královu sestru”.
“Von asi míøí vysoko”.
“Jo. A já slyšel, že když s ní nemìl dìti,

tak jí utrápil, a vzal si další”.
“To já slyšel, že jí nechal popravit”.
“No každopádnì to bude pìknej hajzl”.
“No a co dál? Utek král, kuchli

vojevùdce, ještì nìco se povídá?”.
“Ještì jsem slyšel”, zamyslel se Al-

Rahem, “že nìkde na jihu se dali dohromady
povstalci kolem nìjakýho Osvarra a tvrdìj, že je
král u nich. Vyhráli nìjakou bitvu a ovládaj teï
jižní Mallikorn”.

“Osvarr, Osvarr, to mi nìco øiká”,
poškrábal se na støapaté hlavì Zoltar. 

“Kdybys poøádnì èet kroniku, tak bys
vìdìl, že kdysi najal Nurnskou družinu na dobytí
hradu Zmoøeò”.

“No to je pravda, já tehdy ještì makal u
Hefta jako vozka, a tak jsem tam nebyl. To byl
nìjakej králùv bratranec èi co”.

“A hele, neni ten král vlastnì bráchou
Erenny?”.

“Koho?”.
“Naší královny, ty tupèe”.
“To je fakt, to je”.
“No to by mu moh náš král chtít tomu

uteklýmu králi pomoct, když má za manželku jeho
ségru”.

“Tak to bude zas válka. Ještìže už jsem
starej”, uzavøel téma Bolbuch.

Kapitola 2. - Darghaz

Svìten se již pøehoupl do své druhé
poloviny, když nìkolik dobrodruhù opìt popíjelo v
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hospodì a nezávaznì tlachalo. Zoltar Zemikosa
zrovna barvitì líèil pikantní historky ze svého
divokého života polokrollovi Rhynnovi
Rugornskému. 

Rhynn byl synem slavného Jacoba
Rugornského, zakladatele Nurnské družiny a
jednoho z jejích nejproslulejších èlenù vùbec, a
Rollandy Rhyderské. Aè právì oslavil padesátku,
byl spíše pecivál a na dobrodružství se nikdy
nehnal. Staèilo mu, co mu na živobytí dávala
matka. Po smrti Wenory Rugornské, manželky
Jacobova strýce Lynhaarda, se oženil s jejich
dcerou a dìdièkou Wyndred a z obrovského domu,
jehož síò zdobila zlatá podlaha, vyhnal manželèiny
sourozence Haarduna a Eleanor. Za tento nehezký
èin ho vydìdila jeho matka Rollanda a svùj majetek
v závìti rozdìlila mezi dva sirotky. Rhynn si však
žil celkem spokojenì s Wyndred. Díky zlaté
podlaze, ze které postupnì odlupovali kusy zlata a
prodávali je ve mìstì zlatníkovi, si žili docela
dobøe. Pøíliš jim nevadilo ani to, že pøi útoku Klogy
pøišli o èást domu, ten byl pro párek polokrollù
beztak pøíliš velký.

Když zlato z podlahy zaèalo docházet,
nechal se Rhynn zamìstnat jako vyhazovaè v
hostinci U supího paøátu. Tamní výdìlek rodinì
staèil, potomky kupodivu nemìli a díky své krollí
nátuøe byli zvyklí pøežít z mála. Rhynn byl však v
létì od Supího paøátu propuštìn, jelikož ztloukl a
vyhodil špatného opilce, a ocitl se bez práce.
Manželka mu pak naznaèila, že by se mohl pøidat k
družinì, jelikož dobrodruzi domù obvykle vozí
kopy zlata. A tak zaèal Rhynn chodit èastìji ke
Hrochovi, aby se blíže seznámil s dobrodruhy a
nepropásl, až pøijde nìjaká ta práce.

U stolu sedìl také staøièký Bolbuch
popíjející nemírné dávky koøalky, ale zdálo se, že
tlachání ostatních nevnímá. Posledním pøítomným
byl Korman Zlotì, který na tom po svém silnì
aromatickém dýmkovém koøení byl podobnì.

Náhle se otevøely dveøe do hostince. To
by nebylo nic tak zvláštního, kdyby se v nich
neobjevil cizinec. Barbar. Pøes rameno mìl
pøehozený pytel, luk a toulec se šípy a u pasu se mu
houpal meè. 

“Buïte zdrávi”, pozdravil barbar bodøe
a na tváøi mu hrál široký úsmìv.

“I ty buï zdráv”, pøivítal pøíchozího
Zoltar, který se rád seznamoval s lidmi, aby jim pak
vyprávìl o svém hrdinství a úspìších u žen. “Posaï
se u nás”, vybídl barbara a pokynul mu na místo na
lavici.

“Díky”, usmál se na nìj pøíchozí. “Dal
bych si pivo”, obrátil se k hostinskému.

Luncius si nového hosta podezøívavì
prohlédl. “Platit máš èím?”, zeptal se opatrnì.

Barbar sáhl do váèku a hodil na stùl pár

zlatek. 
“Dobøe, jeden dneska nikdy neví”, usmál

se hostinský, zkušeným hmatem shrábl peníze a
odebral se toèit.

Zoltar v duchu odhadl obsah barbarova
mìšce, ale usoudil, že tam není tolik, aby kvùli nim
páchal v liscannoru zloèin. “Já jsem Zoltar
Zemikosa”, napøáhl ruku.

“Darghaz”, pøijal ji barbar a pevnì stiskl,
až Zoltara zabolely klouby.

“Odkud jdeš?”.
Barbar ukázal smìrem k severu. 
“A kam?”.
“Kam mì cesta a bohové zavedou”,

odvìdil barbar a ponìkud posmutnìl. “Víte, jsem
vyhancem. Nemùžu se vrátit k nám na plánì a ke
svému kmeni”.

“Cos proved?”.
“Nìkohos zmlátil?”, ozval se Rhynn

vzpomínaje na svùj prohøešek. 
“Vy tu vyháníte lidi z kmene za to, že

nìkoho zmlátìj?”, podivil se Darghaz. “Jak jinak
poznat, kdo je silnìjší? Ne, nic takovýho. Je to
dlouhej pøíbìh”.

“Máme èas”, usmál se Zoltar a objednal
další rundu.

“Tak teda, všechno zaèalo loni, kdy
došlo k tomu, že Èagatajci drze opevnili Ašta
Kirju”.

“Cože?”, zarazil barbara liscannorský
theurg. Kdo co opevnil?”.

“Èagatajci jsou lidskej národ, co žije k
poledni a východu od plání. Žijou podobnì jako
my, ale jsou vyhlášený nepoctivostí a zákeøností.
Ašta Kirju je osada, kde kromì barbarù sídlej
èagatajský kupèíci, co zprostøedkovávaj obchod.
Jenže Èagatajci teï místo obsadili vojskem a
opevnili, protože dostali chu� získat zlato, který se
nalejzá na Zlatejch píscích”.

Poslouchajícím dobrodruhùm pøi zmínce
o zlatì zajiskøily oèi.

“Sešla se rada kmenù s návrhem
potrestat tuhle drzost a výst válku. Ale pak se
objevilo špatný znamení. Naše posvátná Velká øeka
zrudla krví. Ta øeka je nesmírnì dùležitá, nejen, že
teèe zkrz plánì, ale pøedevším vytejká ze Zemì
bohù. To je skalnatá krajina k pùlnoci od plání, kde
žijou bohové. Tam nemá nikdo pøístup, krom
šamanù, který tam po úspìšnejch výpravách
odevzdávaj bohùm zlato a další koøist”.

Pøi tìch slovech dobrodruhùm zajiskøily
oèi ještì více než pøedtím. 

“Šamani se shodli na tom, že v Zemi
bohù se nìco dìje, možná bohové dokonce
potøebují jejich pomoc, a vydala se tam velká
skupina pátrat. Nicménì nevrátila se. Zbylí šamani
prohlásili, že je tøeba rozjímat nad dalším postupem
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a kmeny se rozešly”.
“A jak to souvisí s tim, že tì vyhnali?”.
“Ná já navrhoval, aby se šamanama šli

do Zemì bohù taky váleèníci. Jestli bohové
potøebujou pomoc, tak by tam mìli jít ty nejsilnìjší.
Jenže náš šaman prohlásil, že by to byla urážka
bohù, pøekroèení pradávného a posvátného zákazu.
A pak mì prohlásil za odpadlíka a od tý doby jsem
vyhnancem a nesmim se vrátit na plánì, tak se
toulám po svìtì”.

“Nemùžeš se pøidat k jinýmu kmeni?”.
“To nejde”, zavrtìl hlavou Darghaz.

“Vyhnanec dostane od šamana cejch, žádný kmen
ho nepøijme. Naopak, po návratu by moh bejt volnì
zabitej, a s ním všichni, co mu pomáhaj”.

“A jak ten cejch vypadá, mùžeš ho
ukázat?”.

“To neni vidìt. Je to jako znamení, který
každej šaman bezpeènì pozná”.

“A jak dlouho už se vlastnì touláš?”.
“Asi pùl roku”.
“Tak to pocházíš dost z daleka. A kam

míøíš?”.
“Kam mì zavedou sny”.
“Sny?”.
“Jo. Bohové nás svejma snama vedou”.
“A zdálo se ti taky o krvavý øece?”.
“Jo, na pláních nìkolikrát. Ale

pøedevším šamanùm se zdály dìsivý sny o tom, že
zemi zaplaví krvavá øeka. A zjevnì to byla naše
Velká øeka, která opravdu zrudla krví. Víte, naši
šamani mají sny, který jim posílá Paèan Gaèi, a ty
jim radìj a vedou je. Velký barbarský výpravy jsou
vždycky podnikaný na pøíkaz bohù, pøíkaz danej ve
snech. A teï, když se chystalo tažení, tak se
objevily sny o zkáze svìta pod hladinou krve. To
bylo zjevnì špatný znamení”.

“Já mìl ty sny taky”, oznámil Zoltar.
“Je vidìt, že i sem zasahuje moc bohù”,

pokýval hlavou Darghaz. “Já mám sny stále”.
“O krvavý øece?”.
“Teï už ne. Teï mì sny nìkam vedly.

Tøeba ten strom, co stojí tady kousek u potoka, ten
jsem vidìl vèera ve snu. To se mi stalo už
nìkolikrát. Jakoby mì bohové vedli na nìjaký
místo”.

“A víš vùbec, kde jsi?”.
Barbar zavrtìl hlavou.
“Tady se to jmenuje Liscannor”.
Darghaz vytøeštil oèi. “Cože?”.
“Liscannor”, zarazil se Zemikosa. “Ty to

jméno znáš?”.
“Jistì”, odvìtil barbar pomalu. “Znám ho

z vyprávìní o svym otci”.
“A tvùj otec byl?”.
“Harez”.
“Harez? Ty jsi Harezùv syn. Bolbuchu,

podívej, to je Harezùv kluk”.
Starý trpaslík zamžoural a nìco zabruèel.

Z pøemíry koøalky už na nìj šla døímota.
“Vy jste nìkdo znal mýho otce?”.
“Žel nikoli”, zavrtìl hlavou Zoltar.

“Umøel už dávno. Ale známe ho z vyprávìní, to byl
velkej hrdina”.

“To byl”, souhlasil Darghaz. “U nás se
o nìm vypráví celá sága”.

“To si jistì zaslouží”.
“Bohové chtìli, abych se dostal do týhle

vesnice”.
“Ale proè?”, podivil se Rhynn.
“Není to jasný”, vykøikl Zemikosa.

“Pojedeme do Zemì bohù pomoct bohùm”.
Ostatní na nìj nevìøícnì pohlédli. “Pùl

roku vodcaï?”, pravil rozvážnì Bolbuch. “Pomoct
bohùm?”.

“Barbaøi bohùm vodevzdávaj zlato”,
rozpøáhl ruce theurg. “Je to tak?”.

“Jo”, souhlasil Darghaz. “Po tažení
šamani zlato a další koøist, která je k nepotøebì,
odnesou do Zemì bohù a odevzdaj bohùm”.

Zemikosa se nahnul a jemnì pøièichl k
barbarovi. “Já z tohodle barbara cejtim zlato. A já
mám na to nos”, pravil s lišáckým úsmìvem.

“Já z nìj cejtim pot”, prohlásil Rhynn.

Druhého dne se dobrodruzi sešli s
Darghazem U hrocha znovu. Tentokrát do hospody
svolali všechny liscannorské i pøespolní, aby si
vyslechli barbarovo vyprávìní. Dorazil i Feliks
Gudlák, který bydlel v Nurnu v hostinci U
støeleného krocana, kde si po veèerech
odpracovával ubytování a stravu jako vyhazovaè,
dny pak trávil bojovým výcvikem.

Darghaz vyložil, co trápí barbarské
kmeny z plání, a rozpoutala se tradièní ohnivá
debata.

“Podle mì je bláznovství tahat se pùl
roku nìkam na sever jenom proto, že je tam možná
zlato”, prohlásil Otakáro Vesta, známý skeptik,
který spíše než v bohy vìøil v cinkající zla�áky a
dobøe uzavøený obchod.

“Neni to pùl roku”, opáèil Zemikosa.
“Harezùv syn nejel pøímo, prostì cestoval sem a
tam, než dorazil sem”.

“Pøivedli ho bohové”, zdùraznil Rhynn.
“Jo, pøivedli ho bohové”, opravil se

Zoltar. “Každopádnì je teï tady. Ale hlavnì, to
zlato je tam. Nìkde za Trindindolem. To neni tak
daleko, loni jsme votamtaï jeli”.

Otakáro zalovil v mošnì, vytáhl
potrhaný pergamen a rozložil ho na stùl. Mapa byla
již notnì omšelá, ale aspoò nìjaká. “Tak kde jsou ty
plánì?”, obrátil se na Darghaze.

Barbar chvíli nechápavì hledìl na
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pergamen, a pak pokrèil rameny.
“To je mapa”, snažil se mu objasnit

Zoltar. “Plán. My jsme teï tady”, zabodl prst do
míst, kde ležel Liscannor.

“Aha, plán”, pokýval hlavou Darghaz.
“Plán znám, ale tohle mi nic neøiká”.

“A mùžeš nám nakreslit plán vaší zemì”. 
Barbar pokrèil rameny, ale to už Otakáro

z mošny vyòal prázdný pergamen a kusuhli a on se
pustil do kreslení. Èmáranice sice vypadala dost
barbarsky, ale èásteènì se v ní dalo orientovat.

“Tak tady je Zemì bohù”, komentoval
Darghaz svoje úsilí. “Z ní teèe Velká øeka, protejká
plánìma a míøí dál k poledni. Já odjíždìl tudy, pøes
osadu Zareb a mezi Skøetíma a Draèíma horama”.

“A v tìch Draèích horách jsou draci?”.
“Prej tam bývali, a barbarský hrdinové je

jezdili lovit. Ale co já pamatuju, tak tam nikdo
žádnýho nevidìl. Draci ale stále jsou tady k pùlnoci
v Ohnivejch horách. A tady vedle je Draèí høbitov,
tam draci pøilítaj umøít”.

“Tý jo, to by tam mohly bejt poklady, ty
draci maj”, hvízdl Feliks.

“Všechno pìknì popoøádku”, klidnil
krolla Zoltar. 

“Ve Skøetích horách skøeti jsou, nìkdy je
jezdíme pro zábavu lovit”, pokraèoval Darghaz.

“To chápu”, pøikývl Otakáro, v jehož
zemi byly se skøety také neustálé potíže.

“Tady dole je Staršidelnej les, tam prej
chodìj oživlí mrtví. Za nim leží zemì Monkhyr,
kam se vedla poslední velká výprava. Ale to jsem
byl ještì malej”.

“Monkhyr je nepochybnì Monghyr”,
prohlásil Vesta a ukázal do mapy. “Takže ty Skøetí
hory by moh bejt Algachar. To jsou ty skøeti, jak
bojujou s Trindindolem. A Draèí hory by mohly
bejt v Almemaru, tam prej draci žili”.

“Ale nemìli ocas”, podotkl Al-Rahem,
aby dal najevo, že èetl družinovou kroniku.

“To je jedno, tak dál”.
“Tady u Velký øeky leží Brugad, nejvìtší

barbarský sídlo. Tam se dá øeka snadno pøekroèit.
Na druhý stranì je Zatopenej les, kterej leží
èásteènì v øece. K západu a k pùlnoci jsou pak
Železný hory, tam se dá najít železo a v osadì Kol
žijou barbaøi, který kovaj nejlepší zbranì na
pláních. Dál k západu je Targara a za ní zemì
trpaslíkù”.

“To bude Velvennor”, podotkl Otakáro
šilhající Darghazovi pod paží.

“Tady k pùlnoci je pobøeží moøe
lemovaný Divokejma horama. Velká øeka tady k
pùlnoci protejká Krysíma bažinama a Vragadorem,
což je taková pahorkatina”.

“A co je tady dál na východì?”.
“Tak tady jsou Ptaèí kopce, za nima jsou

Zlatý písky a tady blízko Ašra Kirju. Víc k poledni
pak žijou Èagatajci, tady je øeka Chašel a za ní
Maždajan, to je èagatajský mìsto. Tady od východu
teèe Dlouhá øeka a od ní k poledni je Kamenná
pouš�, tam se nedá najít žádná voda. A v ní je
Èuvat, Ztracený mìsto, nebo tako Mìsto duchù, jak
se mu øíká. Tam prej žijou duchové pùvodních
obyvatel. Ale ne barbarù, barbaøi žijou kolem
pouštì i dál k východu, ale to už je dost daleko”.

“Mì to pøijde dost daleko už takhle”,
podotkl sarkasticky Bolbuch.

“No snad nebude tak zle”, uklidòoval ho
Zemikosa. “A kde teda žijou ty barbaøi?”.

“Všude tady”, obkroužil Darghaz celý
plán prstem. “To všechno je Rhak, naše zemì”.

“A kolik kmenù tam žije?”.
“Stovky”, pokrèil rameny barbar.
“A co tvùj kmen?”.
“Naše území je zhruba tady nìkde”,

ukázal Darghaz do míst západnì od Brugadu. 
“A jak se vùbec ten kmen jmenuje?”.
“Tarkasani. Lovci tygrù”.
“Tam žijou tygøi?”.
“Jo, šavlozubí tygøi u nás žijou. Ale v

pláních už jich moc neni, jezdíme je lovit hlavnì
tady do Èernýho lesa”.

“A co tam u vás ještì žije?”.
“No zvìøe máme hodnì. Stáda vysoký a

zubrù máme na obživu. Pak vlci, v horách je hodnì
èernejch medvìdù, k pùlnoci hlavnì v Divokejch
horách jsou trolové”.

“Hele, a kdybysme tam jeli, jakože tam
ještì nejedeme, jak jsou ty kmeny pøátelský?”,
zajímalo Otakára.

“Záleží na tom”, zadumal se Darghaz.
“Kmeny k západu znaj cizince a vìtšinou k nim
nechovaj nepøátelství, pokud projevìj patøiènou
úctu a pøinesou dary”.

“Dary?”. Lakotným dobrodruhùm se toto
slovo pranic nezamlouvalo.

“Je zvykem druhého obdarovat, dává se
tím najeho pøátelství a úcta, zvláš� hosta k hostiteli,
nebo když nìco chcete”, vysvìtlil Darghaz.

“Dobøe, takže nìkterý kmeny mùžeme
uchlácholit dárkama, a co ty vostatní? Nejsou
nìjaký na váleèný stezce?”.

“V souèasný dobì pochybuju, znamení
jsou nepøíznivý, bohové nejsou naklonìný válce.
Možná dál k východu, kde jsou èastý boje s
Èagatajcema, takže kmeny jsou stále pøipravený a
mùžou bejt nepøátelský”.

“Hele, vony jsou ty vaše plánì dost na
severu, tam bude asi pìkná zima, co?”.

“V horách docela jo, tam je spousta
snìhu. Ale Velká øeka je teplá a kolem ní je i v zimì
pøíjemnì”.

“Takže si to shrneme”, ozval se Otakáro.
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“Tady na severu je prej zemì plná zlata, a z ní
vytejká øeka, která je teplá a plná krve”.

“Tøeba je tam vøídlo a øeka je železitá”,
prohlásil Korman.

“To se hned pozná uèenec”, uznale
pokýval hlavou Swen. “Všechno se dá logicky
vysvìtlit”.

“Potíž je”, pokraèoval Vesta, “že je to
hroznì daleko a cesta vede pøes území divokejch
kmenù, který možná zrovna neválèej, ale jistý to
neni. Jistý vlastnì neni nic, ani to, že tam je nìjaký
zlato”.

“Urèite tam je, mì se vo zlatì dneska
zdálo”, ozval se Zoltar. “Plaval sem v krvavý øece
a snažila se mì stáhnout nìjaká chobotnice, tak
jsem se bránil, sekal jsem jí, bodal, a vùbec jsem se
hroznì hrdinì bil, až jsem jí porazil, øeka opadla a
já se octnul na hromadì zlata a bylo úplnì všechno
moje”.

“Tobì se ale vo zlatì zdá poøád”, namítl
Haakon.

“Ve snech je pravda, bohové tak vedou
naše kroky”, podpoøil alchymistu Darghaz.

“Jo, jenže Zemikosa neni žádnej váš
šaman”.

“Hele, tak co koneènì rozhodnout, jestli
tam pojedeme?”, naléhal praktický Vesta.

“Já bych rád jel”, ozval se Rhynn. “My
už totiž nemáme moc penìz, a taky bych si chtìl
vydobýt hrdinský jméno”.

“To je správný”, souhlasil Darghaz,
“jméno je pro muže dùležitý a vydobýt si ho musí
každej, jinak zùstane každýmu na posmìch”.

“Jméno je dùležitý, a taky rod”,
zdùraznil Haakon. “Tøeba mùj dìd byl kandidát na
krula”.

“To já jsem jen pùlkroll”, poznamenal
smutnì Rhynn, který o álfheimských vládcích nic
nevìdìl a zmátla ho podobnost slov.

“Já už hrdinský méno mám, ale peníze
by se mi teda taky hodily”, prohlásil Zoltar.

“Jo, moh bys vrátit dluhy”, uštìpaènì
poznamenal Otakáro.

“Mì by se taky šikly”, poznamenal
Feliks.

“Na ty hory zlata jsem zvìdavej”,
zamumlal Bolbuch.

“A taky tu zaèíná bejt nuda”, dodal Al-
Rahem.

Všichni pøítomní se nakonec shodli, že
pojedou na sever vydobít zlato, které barbaøi obìtují
bohùm. V nastalé volbì vùdce zvítìzil Swen
Dolbich, což zjevnì ani sám neèekal.

“Takže jedeme na sever, tak si všichni
vemte dost zásob”, zaèal novopeèený vùdce.

“A na jak dlouho odhaduješ výpravu?”,
otázal se Otakáro.

“Mhm, slabej pùlrok”, prohlásil Swen.
“To abych si koupil náhradní boty”,

zadumal se praktický hobit.
“Co ty dary, vùdèe?”.
“Koupíme nìjaký korálky na rozdávání”,

mávl rukou Swen.
“Jestli do toho mùžu mluvit”, ozval se

Darghaz, “tak když dáte nìjakýmu náèelníkovi dar,
co mu neni hoden, tak to bude tìžká urážka”.

“Takže nás zabije?”.
“Ne nutnì všechny”, pokrèil rameny

barbar.
“Dobøe, vezmem zbranì”, ustoupil

vùdce.
Chvíli se s Darghazem dohadovali, co by

se barbarùm nejvíce líbilo. Barbaøi si cenili
praktických vìcí, ale mìli rádi, když jsou pìknì
zdobené, jelikož sami se zøídka vìnovali jemné
práci. Zejména oceòovali zbranì, zvláštì meèe a
dýky jelikož nemìli dobré kováøe, a také luky
neumìli poøádnì udìlat a používali vìtšinou jen
krátké.

Vùdce udìlal seznam a zavolal Luncia,
obecního hostinského a zároveò kováøe v jedné
osobì. Luncius se vyuèil kováøství v Nórienu,
domovinì svého otce, trpaslickém mìstì, které je
proslulé kvalitním zpracováním kovù, a díky tomu
dìlal nejlepší zbranì široko daleko a jeho ostøí byla
hojnì využívána dobrodruhy. Swen mu ukázal
seznam, co by potøeboval jako dary pro barbary.
Ovšem protoèily se mu panenky, když mu Luncius
øekl cenu.

“Pìt tisíc?”, vyjekl vùdce.
“Dìlám nejlepší zbranì v kraji”, opáèil

stat chladnì.
“A co takhle nìjaká množstevní

slevièka?”, zkusil to Haakon.
“Tu jsem už zapoèítal”.
“Takže pojedem za chimérou zlata a

ještì skonèíme v mínusu”, glosovol Otakáro.
“Ale mùžeme se dohodnout”, nadhodil

Luncius. “Dám vám ty vìci bezplatnì, za podíl na
koøisti”.

To vyvolalo poprask.
“Nikdo, kdo nejede na výpravu, nemùže

mít podíl na koøisti”, øval na celé kolo Al-Rahem.
“Ale zas mìli bysme to zadarmo, a pak

bysme mu dali jeden jeb a bylo by”, rozvažoval
Swen o tom, jak kováøe co nejlépe okrást.

Po delší hádce se družiníci shodli na
tom, že radìji dají peníze hned, ale vùdce dostal za
úkol poèet darù výraznì zredukovat. Následovalo
tradièní pøipíjení na úspìch výpravy, které se
konalo až dlouho do rána, dokud dobrodruhùm
staèily síly.

Barbarské povìsti - O vzniku svìta
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První byl spící Paèan Gaèi. Ten snil a v
jeho snech se objevili další bohové, a z tìchto snù
se zrodili. A všichni snili, až se ve snech
Sukurových objevil svìt, a on svìt vzal ze sna a
uhnìtl do skuteènosti. Tak vznikla pùda, plánì a
hory. A bohové oslavili vznik svìta mohutným
hodováním, vypili mnoho piva a medoviny, a
nejvíce Harr Ghned, který se pak musel vymoèit, a
moèil tak dlouho, až z toho vznikla moøe a oceány.
Bohynì Daèa zaplakala nad jeho èinem, a proud
jejích slz pøerostl v potoky a øeky. Z vody pak
vyrašily rostliny a stromy a zemì se promìnila v
kvetoucí zahradu. 

Zemì tehdy byla tichá a bez života a
Harr Ghned se zaèal nudit. Øízl se proto do prstu a
z kapek jeho krve vznikli Thograki, dìti krve,
barbarský národ. A Harr Ghned pak mocnì plivl a
z jeho slin vznikla zvíøata, aby si mohli Thograki
nalovit dost potravy, a z nejhustších chrchlù vznikly
nestvùry, aby s nimi mohli Thograki bojovat, a tak
zesílit. 

Tehdy byla všude tma a nebylo ani ohnì,
a tak Thograki bloudili poslepu krajem nemohouce
zahnat vìèný chlad, a ani bohové nemohli øádnì
pohlédnout na svoje dìti. Sukurus chtìl dát svìtu
oheò a teplo, a tak seslal na zem velkou bouøi, pøi
které tisíce bleskù køižovaly oblohu. Kde se blesky
dotkly zemì, tam vyrazily plameny. Avšak tyto
plameny se spojily v jeden a povstal z nich ohnivý
démon Ingúmar. Zaradoval se ze svého zrození, a
poèal se toulat svìtem a svévolnì zapalovat vše,
èeho se dotkl, a všechna boží stvoøení pøed ním
prchala. 

I postavil se mu Harr Ghned, utkal se s
ním a zvítìzil. I u�atou jeho hlavu roztoèil nad
hlavou, a pak jí mrštil vysoko na oblohu takovou
silou, že tam dosud obíhá jako svìtlodárné slunce.
Tìlo pak rozsekal na kousky, ty nejmenší se rozlétly
jako uhlíky po celém svìtì, zatímco ty vìtší zakopal
pod zem, kde dosud hoøí a nìkdy si najdou cestu
ven, a tehdy ze zemì vyšlehnou plameny tak žhavé,
že dokáží roztavit samotný kámen. 

Kapitola 3. - Cesta na sever

Jelikož Feliks Gudlák mìl ještì nìkolik
dní strávit ve váleènickém kurzu, aby dostál všem
náležitostem a výcvik úspìšnì ukonèil, požádal
hned vùdce o krátké odložení výpravy. Nikdo nebyl
proti, všichni krollovi pøáli a vìdìli také, že dobøe
vycvièený váleèník je pøínosem pro celou družinu.
Vùdce proto urèil datum odjezdu až na zaèátek
zimosmeti. 

Nìkteøí dobrodruzi využili èasu na
nákub zásob, zejména bylo potøeba opatøit všem
konì, nebo� ti minulí zùstali v lupièském doupìti u
Kherbellu. Vùdce nakoupil u Luncia nìkolik

pìkných meèù a dýk, aby mìl èím obdarovávat
barbary. Stejnì tak nìkolik dalších dobrodruhù
nakoupilo na vlastní pìst nìkolik darù, které
považovali pro barbary za vhodné.

A pak pøišla zimosme�, Feliks dokonèil
svùj kurz a nebyly dùvody cestu dále odkládat.
Dobrodruzi vyrazili na sever pod vedením Swena
Dolbicha, odrodilce ze vzdálených Gurdutových
kruhù. Kromì nìj váleènickou èást družiny tvoøili
stoletý trpaslík a dlouholetý pilíø družiny Bolbuch
Dìdek, jednooký álfheimský pirát Haakon
Helmgaard, mladý kroll Feliks Gudlák a koneènì
nováèek, rodilý liscannoøan Rhynn Rugornský, syn
slavného zakladatele Nurnské družiny, Jacoba.
Družina se mohla opøít také o sehranou dvojici
alchymystù, theurga Zoltara Zemikosu a pyrofora
Otakáro Vestu, jejichž magické pøedmìty a lektvary
dobrodruhùm znaènì pomáhaly. Magikem družiny
byl Korman Zlotì, který sice nebyl považován za
pøíkladného uèence, ale byl to zkušený praktik,
který magií neškudlil byl zvyklý rány rozdávat i
pøijímat, èímž byl družinì velmi platný. A koneènì
nenahraditelný prùzkumník a podle obhroublých
žertù ostatních také znamenitý lupiè a vrah,
assuaenec Al-Rahem. Ti všichni se vydali na cestu
do barbarských krajù následujíce své sny o horách
zlata.

Cesta probíhala poklidnì. Dobrodruzi
tlachali o pokladech, které na severu doufali najít,
a rozebírali, co všechno si za svùj podíl koupí. Tak
Nurnská karavana projela poklidnými kraji
gwendarronskými, následoval Gorgan, na jehož
hranicích došlo nedávno ke støetu prince Halka s
vojsky Tilbarské ligy, v níž gorganský princ zvítìzil
a zajistil Gorganu dominanci v oblasti. Pak pøišly
ménì osídlené kraje, až se pøed dobrodruhy zjevila
hranice almemarská. “Zemì bláta a trpaslíkù”,
prohlásil kdosi. A nebyl daleko od pravdy. Cesta
byla bahnitá a špinavé trpaslické vísky na obzoru
byly na první pohled zoufale chudé.

Po dvou dnech cesty Almemarem
dorazila družina do Smogrilu, sídelního mìsta, a v
Almemaru také jediného, nad kterým se tyèila skála
s mohutným hradem. Mìsto bylo podobnì špinavé
a neudržované jako zbytek zemì, jen podstatnì víc
páchlo. O to vìtší bylo pøekvapení dobrodruhù,
když pøijeli do jeho støedu, v nìmž se skvìlo
námìstí s nádhernou kamennou dlažbou, tak
kontrastující s bahnitými ulicemi plnými splaškù,
které zaèínaly jen o pár desítek sáhù dál. Na
námìstí shlížely luxusní nìkolikapodlažní domy a
uprostøed stála kašna ozdobená sochou z ryzího
zlata.

Nebylo však dáno Nurnským kochat se
neèekaným pohledem dlouho, nebo� se k nim zaèali
sbíhat vojáci. Na námìstí jich bylo nepomìrnì
mnoho, což bylo s podivem, nebo� od hranièní
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hlásky dobrodruzi nepotkali ani jediného. Vojáci
obstoupili družinu a pøedevším starého Bolbucha.
Jeden z nich si odkašlal, zøejmì volil slova, nebo�
stoletý trpaslík sice èpìl potem a koøalkou na
nìkolika sáhù daleko a byl špinavý až hanba, ale
pøesto ve svém plátovém brnìní pùsobil impozantnì
a ani zdaleka se nepodobal místním špinavým
zemìdìlcùm. 

“Promiòte”, vysoukal ze sebe nakonec
ozbrojenec, “ale vstup na Thorovo námìstí je
trpaslíkùm zapovìzen”.

“Omlouváme se”, chopil se slova
diplomaticky Otakáro, který nechtìl vyvolávat
zbyteèné potíže. “Ale jsme cizinci a nevìdìli jsme
o tom”.

Družiníci obrátili konì a námìstí
opustili, k citelné úlevì vojákù, kteøí také nemìli
právì chu� pouštìt se s nebezpeènì vypadající
tlupou hrdloøezù do køížku.

Útoèištì našli Nurnští jižnì od Smogrilu,
kde v nedávných letech vyrostlo v podstatì malé
pøedmìstí. Nejednalo se ovšem o nové domy
místního obyvatelstva, ale o obchodnickou osadu,
které vévodilo trindindolské zastupitelství, v nìmž
se vydávalo povolení pro obchod s touto
polouzavøenou elfí zemí. Díky vysokým výnosùm
z tohoto obchodu byl zájem znaèný a kolem
vyrostla skladištì, pøekladištì, stáje a ubytovny pro
obchodníky èekající na vyøízení patøièných
povolení, jakož i hostince, hráèská doupata a
vykøièené domy nabízející zkrácení èekání a
možnost utracení lehce nabytých penìz.

V jedné takové krèmì se ubytovali
Nurnští. Veèer strávili v lokále vyzvídáním, zda
nìkteøí obchodníci nebyli také na východì, ale
kupèíci mìli v oèích jen vysoké výnosy z prodeje
do Trindindolu a na nebezpeènou cestu mezi
barbary na východ nikdo z nich ani nepomyslel.

Po ránu se Otakáro a Zoltar vydali do
mìsta na nákup. Chtìli sehnat nìjaké dary
barbarùm. Jako první zamíøili na zlaté Thorovo
námìstí, ale místní krámy s luxusním zbožím
nebyly to, co by hledali. Ani u kováøe pøíliš
neuspìli, nebo� mezi zbranìmi se našly jen meèe a
halapartny pro místní domobranu. Oba dobrodruzi
se shodli na tom, že dávat barbarùm rýèe a kladiva
by mohlo být považováno za urážku, a nekoupili
nic.

Po nìjaké dobì a mnohém vyptávání se
jim podaøilo najít muže, který zásoboval zbranìmi
královské lovèí, což sice znìlo velkolepì, ale k
dispozici mìl jen dva obyèejné luky. Inu, v zemi,
kde vìtšinu obyvatel tvoøí trpaslíci, jimž se zbranì
prodávat nesmí, takový obchod pøíliš nekvete.
Zoltar tedy luky zakoupil a cestou zpìt Otakáro
ještì napìchoval svùj bezedný pytel lacinou žitnou
koøalkou. Vzal tu pro lidi, když pøièichl ke zboží

urèenému pro trpaslíky, udìlalo se mu mdlo a
usoudil, že toto by nepil ani barbar. 

Ostatní dobrodruzi zatím nakoupili
zásoby trvanlivého jídla na cestu, a když se dvojice
vrátila, pohnula se výprava na východ. Cesta byla
èím dál ménì frekventovaná a brzo na ní Nurnští
prakticky osamìli. Mìlo to i výhodu, nebo� nebyla
tolik rozbahnìná a konì nezapadávali do vyjetých
kolejí vozù. I poèet trpaslických vesnic, které se
obèas objevily na dohled, povážlivì øídl, a pøed
dobrodruhy se zaèaly rýsovat hory. 

“Jsou to Draèí hory nebo Skøetí hory?”,
zeptal se Swen prohlížeje si mapu naèmáranou
Darghazem. 

Naklonil se k nìmu Otakáro a chvíli
zkoumal náèrtek. “Asi nìco mezi. Každopádnì bych
držel hlídky”.

Cesta se stáèela k jihu a míjela pohoøí.
Zde už byla zemì prakticky neobydlená a na lidi
narazili Nurnští až druhého dne k veèeru, když
dorazili k alememarské hranièní hlásce. Za malou
úplatu je vojáci nechali pøespat ve stáji a poskytli
nìco jídla. Nechali si povyprávìt pøíbìhy ze svìta
a sami odpovìdìli dobrodruhùm na všeteèné dotazy
o své službì. Nicménì mnoho toho nebylo, podle
vojákù byli skøeti pomìrnì klidní, po porážce pøed
dvaceti lety pøi bojích v Trindindolu byli tìžce
zasaženi a jejich Algacharská øíše znatelnì oslabila,
takže loupeživé nájezdy byly spíše výjimkou.
Barbaøi do tìchto míst také zavítali zøídka, a tak
obèasný kontakt se svìtem zajiš�ovali jen
obchodníci míøící do barbarských zemí nakupovat
kùže a podobné komodity výmìnou zejména za
ocelové zbranì žádané barbary.

Následující den ráno Nurnští opustili
hranice Almemaru a pokraèovali dále na východ.
Musli pøejet Starý moèál, ale cesta pøes nìj byla
jasnì viditelná, pøestože byla podmáèená a bahnitá.
Byla nepøíjemná zima a všudypøítomné vlezlé vlhko
na náladì dobrodruhùm také nepøidalo. Nad
moèálem se vznášela bílá mlha a obèas bylo možno
zahlédnout v mokøadu mihnout se nìjakého
goblocha èi jinou zvìø.

Pøi pøestávce na obìd se Zoltar a Otakáro
vydali zkoumat místní flóru, zda nenajdou nìjaké
zajímavé rostliny, z níchž by vytìžili cenné
suroviny. Swen se nabídl, že pùjde s nimi, kdyby je
snad chtìlo nìco sežrat, ale po té, co nìkolkrát
zapadl skoro po pás do bahna, se odebral radìji
zpìt. Oba alchymisté èásteènì chránìni kouzelnou
silou svých prstenù se neboøili zdaleka tolik a šlo se
jim o poznání lépe. Žádné zvláštní rostliny ovšem
nenalezli a pouze si zamokøili boty a nohavice.

Pøespání v bažinách také nebylo z
nejpøíjemnìjších a ve vlhku se všem spalo dosti
nepohodlnì. Nìkolik dobrodruhù navíc znovu
zaèaly sužovat zlé sny. 
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Barbarské povìsti - O pùvodu sarkanù

V dávných dobách, kdy svìt byl ještì
mladý, nebyli ještì stvoøeni všichni tvorové. Nebylo
tehdy ještì supù ani šakalù, a proto mršiny tvorù
zùstávaly v krajinì ponechány zetlít. A z tìchto
tlejících mrtvol a jiné špíny povstali démoni,
Sakarazi, již poèali maøit dílo bohù, èirá jezera
promìnili v bahništì a bujné travnaté louky v
páchnoucí mokøady. 

Bohové se nemohli dívat na to
dopuštìní, a tak Lorak Hreb vyhlásil velký lov a
následován Harr Ghnedem, jali se pronásledovat
Sakarazi. A zatím Paèan Gaèi snil o zemi bez
Sakarazi, a z jeho snù povstal Sep, supí bùh, který
se mìl postarat, aby již další Sakarazi nepovstali.

A Lorak Hreb a Harr Ghned se zatím
hnali zemí a užívali si radosti z honu i z boje, když
se Sakarazi v marné snaze postavili na odpor. Harr
Ghned øezal kolem sebe a pobíjel Sakarazi po
tuctech. Ale èasem ho znudilo pobíjení Sakarazi a
po dobrém boji na nìj pøišla touha. I popadl
nejbližšího Sakarazi a do jeho zadnice ukojil svùj
chtíè. Tím dal najevo svou nadøazenost a pohrdání
a zbylí démoni, potupení tímto èinem, s hanbou
prchali, aby zalezli do nejhlubších skrýší, kde se od
té doby krèí a chvìjí strachy, aby je Harr Ghned
nebo Lorak Hreb neobjevili.

A osouloženého démona pálilo v tìle
Harr Ghnedovo sémì a on by se ho rád zbavil, ale
bál se zastavit na svém zbìsilém útìku pøed hnìvem
Harr Ghneda. Až v nejzapadlejším koutì svìta
považoval za bezpeèné zastavit, a tam si døepl, aby
ze sebe dostal Harr Ghnedovo sémì. I ulevil si
poprvé, a vznikla rasa goblinù. I ulevil si podruhé a
vznikla rasa orkù. I ulevil si potøetí a vznikla rasa
skøetù. 

Tak se zrodili sarkani, aby byli svìtu na
obtíž, ale také aby je Thograki mohli lovit a pobíjet
a užili si zábavy, jako kdysi Harr Ghned se
Sakarazi.

Kapitola 4. - Barbarské plánì

Na druhý den ale Nurnští již bažiny
opustili a vjeli do plání. Zde se cesta témìø ztrácela
a dala se jen obtížnì sledovat míøíc k
severovýchodu. Na travnatých pláních se koním
jelo daleko lépe, nebo� již nezapadali do
všudypøítomného bahna, jako posledních nìkolik
dní, a mohli se pìknì probìhnout.

Už minulo poledne, když pøed sebou
dobrodruzi spatøili malý tábor. Otakáro využil svùj
okulus, aby se podíval lépe, a zjistil, že jde asi o
dva tucty barbarù rožnících nejspíš jelena. Kolem
tábora byla zabodána kopí zdobená odseknutými
hlavami. Na dálku nebylo poznat, jaké hlavy to

byly, ale kdosi usoudil, že by se barbaøi mohli
vracet z lovu skøetù, proto družina pokraèovala
obezeøtnì v cestì. 

I barbaøi si brzo všimli blížících se
jezdcù, a tak se zvedli od ohnì a zvìdavì se na
družiníky dívali. K úlevì Nurnských se na kopích
skuteènì nacházely skøetí hlavy a barbaøi
nevypadali, že by se chtìli pustit do boje.

“Zdravím udatné bojovníky”, zahlaholil
Vesta. “Vidím, že jste mìli dobrý lov”.

“Jojo, slušný úlovek”, pøitakali barbaøi.
Ještì nìkolik zdvoøilostních frází si

vymìnili družiníci s barbary, když tu jeden barbar
pøistoupil k Feliksovi. “Jsi velký a silný. Zkusíme
souboj?”.

“Jak?”, vyvalil oèi kroll.
“Na pìsti. Ukáže se, kdo je silnìjší”.
Feliks se nerozhodnì rozhlédl po

ostatních, a mezi nimi se nenašel nikdo, kdo by mu
pøijetí výzvy rozmlouval, takže pøijal.

Barbaøi se zaradovali, že bude souboj, a
vytvoøili nevelké koleèko kolem úèastníkù.
Vyzyvatel byl zøejmì vùdcem této skupiny, aè na
pohled se od ostatních nijak nelišil. Pøestože bylo
dosti chladno, svlékl se do pùl tìla a pøipravil se.
Kroll udìlal totéž.

Dva rohovníci kolem sebe chvíli kroužili
a sledovali se, než se Feliks odhodlal k první ránì.
Barbar mu však šikovnì uhnul a sám mu zasadil
silnou ránu do bøicha. Kroll hekl, ale byl zvyklý na
tvrdé zacházení, a tak kontroval ranou pøímo na
nos, které barbar vùbec nestaèil uhnout. Zapraštìla
kost, ale barbara rána nevyvedla z míry na dlouho.
Znovu udeøil, a pøestože kroll ještì nìkolika údery
kontroval, smršti ran na hlavu neodolal a v
bezvìdomí se skácel na zem. Barbaøi zajásali.

“A teï já”, hrnul se po porážce druha do
kruhu Rhynn, bývalý vyhazovaè od Supího paøátu,
který mìl s rvaèkami na pìsti mnohé zkušenosti.
Barbar neprostestoval, ani si neošetøil rány utržené
v souboji s Gudlákem, a pøipravil se.

Tentokrát souboj trval déle, k velké
radosti povykujících barbarù. Nurnští však nekøièeli
o nic ménì a povzbuzovali svého bojovníka. Rhynn
využil svých zkušeností a zasadil barbarovi nìkolik
tìžkých ran, ale ten se nedal zahanbit a po tvrdém
souboji polokrolla taktéž srazil na zem. Barbaøi
zajásali.

“Dobrý boj”, prohlásil velitel. “A teï se
spoleènì napijeme a najíme”.

Barbaøi vytáhli mìchy a nabídli
Nurnským pití. Zkvašené kobilí mléko sice nebylo
oblíbenou pochoutkou liscannorských dobrodruhù,
ale nechtìli barbary urazit odmítnutím, a po
nìkolika doušcích si na chu� zvykli. Vesta na
oplátku vìnoval barbarovi soudek s žitnou, která
slavila u barbarù velký úspìch. Velitel, jménem
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Dyrk Dyran, si zvláštì pøipil se statným, by� nyní
hodnì potluèeným Rhynnem Rugornským.

Tak spolu Nurnští a barbarští lovci
skøetù popíjeli a vyprávìli si hrdinské zážitky ze
života, pochopitelnì patøiènì zvelièené. Barbaøi
samozøejmì vìdìli o krvavé øece, ale Dyrk Dyran
prohlásil, že on to považuje za znamení, že bohové
chtìjí krev nepøátel, a proto také provedl lov na
skøety. Ten dopadl nadmíru dobøe, což jeho
domnìnku jen potvrdilo.

Nurnští se také dozvìdìli nìco více o
barbarských bozích. Barbaøi pøedevším uctívali
ohromné množství duchù, podle nich obývali
duchové každý kopec, háj èi tùni, a bylo záhodno s
takovými duchy být zadobøe, k èemuž sloužily
rùzné obìtiny a slavnosti. Pomstychtiví duchové
totiž mohli barbara posednout, a takový barbar pak
slábne a chøadne, dokud se nepodaøi zlé duchy
vyhnat.

Své duchy a bùžky mìl v podstatì každý
kmen, a� už to byli duchové míst na kmenovém
území nebo ochranní duchové a duchové pøedkù
uchovávaní v nejrùznìjších amuletech i pøedmìtech
denní potøeby a zbraních. Bylo také zvykem v
kmeni ctít nejvìtší hrdiny kmene, a to pøedevším v
ságách a písních a úlitbami pøi slavnostech.

Nejctìnìjší bohy pak uznávala naprostá
vìtšina kmenù, a tìmi byli pøedevším Harr Ghned,
což byl bùh váleèníkù uctívaný hrdinstvím v boji,
Paèan Gaèi, bùh snù ctìný pøedevším šamany,
kterým sesílal prorocké sny a vize, a Sukurus, bùh
planin, lesù a poèasí, na jehož rozmarech závisela
hojnost stád a dostatek potravy. Významní byli také
bùh lovu Lorak Hreb, bùh koní Arhalan a bohynì
vláhy a rùstu Daèa. Zvláštní význam mìl supí bùh
Sep, bùh smrti a rozkladu, kterému barbaøi
odevzdávali zbytky, na kterých se mohl nasytit
skrze své mrchožrouty a je pak nechával na pokoji.

Ráno se dobrodruzi s barbarskou tlupou
rozlouèili a pokraèovali v cestì na severovýchod.
Kraj byl pokryt jemným snìhovým popraškem,
který napadl bìhem noci. Kolem poledního zahlédli
Nurnští pìtici jezdcù, kteøí je zjevnì zøeli též a
zamíøili k nim. Když se jezdci pøiblížili, bylo vidìt,
že za sedly mìli velké balíky vydìlaných kùží.

“Buïte pozdraveni”, zahlaholil mluvèí
barbarské skupiny. “Koupíte kùže? Nejlevnìjší, co
jsou k mání”.

“To pochybuju”, zamruèel Otakáro.
“A co máte nejlepšího?”, pøátelsky se na

barbara obrátil Zoltar.
“Tady”, vytáhl barbar hustou kožešinu z

dobrodruhùm neznámého zvíøete velikosti kuny.
“Pouhých padesát zlatých”.

“Za tohle?”, vytøeštil oèi Swen.
“Dobrá cen, levnìji to neseženete, to vás

ubezpeèuji”, medovì ujiš�oval dobrodruhy barbar.
Ti se však tváøili dosti pochybovaènì.

“To je moc”, kontroval Zemikosa.
“Ètyøicet pìt, když vezmete nìkolik”,

nabídl barbar.
“Ne”.
“Mám tu také kùže z èerného medvìda”.
“Nech si to, nic nechceme”, odbyl ho

Swen a zavelel k odjezdu.
Družina vyrazila, barbar pokrèil rameny

a vydal se se svými spoleèníky svou cestou.
“Vùdèe”, ozval se po chvíli Otakáro.

“Možná neni špatnej nápad nakoupit na zpáteèní
cestì nìjaký kožešiny. To by u nás šlo dobøe
zpenìžit”.

“Kùže?”, zadíval se na nìj Swen jako na
zjevení. “Na co kùže? Na zpáteèní cestì povezeme
zlato. Nebudeme mít místo na nìjaký prašivý kùže”. 

“Jestli si to vùdce nemaluje moc
rùžovì”, zašeptal Al-Rahem Otakárovi, který se po
vùdcovì reakci projednou nezmohl na slovo a jen
nevìøícnì kroutil hlavou.

Dalšího dne dorazila družina do Zarebu,
relativnì velké barbarské osady, která již nìjakou
dobu sloužila jako pøekladištì zboží obchodníkùm
ze západu. Domy zde byly postaveny ze døeva a
nemìly žádná patra. Byly rozesety bez ladu a
skladu, takže netvoøily žádné pøirozené bloky, mezi
kterými by vedly ulice. U domù byly ohrady s koni,
ovcemi, kozami a sem tam i chlupatými jaky. Volnì
tu pobíhalo také množství psù. 

Nurnští zamíøili k nejvìtší stavbì zhruba
uprostøed osady, což byla nálevna. Dùm nebyl vyšší
než ostatní, ale byl pomìrnì dlouhý a stála u nìj
stáj. Vùdce povìøil hlídáním koní ve stáji Felikse a
Rhynna, kteøí tak museli mrznout venku, zatímco
ostatní zamíøili dovnitø. Vchod byl zakryt silnou
kùží, která zabraòovala zimì vkrást se do pohodlí
uvnitø. V síni bylo pøíjemné teplo z velkého ohnì,
na nìmž se opékalo nìjaké zvíøe. Vùnì peèeného
masa zalévala celou síò a dala rychle zapomenout
na nepohodlí mnohadenní cesty koòmo. Navíc bylo
k mání i místní pivo, které sice zdaleka
nedosahovalo chuti hobitího, ale bylo silné a hutné.
Dobrodruzi se tedy dobøe najedli a napili, a po èase
se zaèali rozhlížet i po barbarech u okolních stolù,
kterých s postupujícím veèerem pøibývalo.

V sále bylo i nìkolik barbarek, které
zdatnì pily spolu se svými mužskými druhy, a
právì stùl s nìkolika barbarkami si vyhlédl Zoltar a
Otakáro. Hobit si pro jistotu nalil do svého piva
lektvar obøí síly, nebo� tušil, že silou by mohl na
místní krasavice zapùsobit. A po nìkolika silných
barbarských pivech vypadaly všechny pøítomné
barbarky jako krasavice.

Otakáro vylezl na lavici vedle
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vyhlídnuté barbarky a zaèal jí opilecky nadbíhat.
Vysoká kráska ho mateøsky pohladila ve vlasech,
ale když hobit stále opakoval, že je sice malý, ale
silný, vyzvala ho k páce. Vesta do sebe na jeden hlt
hodil své vylepšené pivo a barbarku skuteènì
snadno porazil. To udivilo pøihlížející, kteøí hobita
nejprve sledovali dosti pøezíravì, a následnì ho
vyzval i jeden z barbarù. Tentokrát se Otakáro
pomìrnì zapotil, ale nakonec dokázal k velkému
pøekvapení barbarù zvítìzit. Hobitovi dìlaly velmi
dobøe užaslé pohledy okolí, v nichž byl vidìt novì
získaný respekt k malému silnému muži. Nic
nehrálo roli, že svou výhru získal neèestnou
výhodou díky svému umìní.

Zoltar Zemikosa využil úspìchu svého
kolegy a pøidružil se k barbarùm též natøásaje se
pøed barbarkami se svým výrazným suspenzorem,
který jakoby ke gwendarronskému theurgovi
pøitahoval pohledy barbarek. Ale místní ženy
nebyly žádné hej nebo poèkej, se statnými cizinci
nejprve vypily pìkných pár piv a vyslechly si
hrdinské historky, v jejichž vyprávìní byli oba
dobrodruzi skuteèní mistøi, a Otakárovy se dokonce
zakládaly z velké èásti na pravdì.

Když se dva páry vytrácely do temné
noci užít si pøíznì barbarských žen, zahlédly malý
ohýnek vedle stájí, u kterého se høál prokøehlý, ale
stále poctivì hlídající Rhynn Rugornský, když od
barbara ze sousedství dostal nìkolik klackù na
podpal. To Feliksovi se nechtìlo mrznout venku a
odebral se za ostatními do nálevny.

Právì v dobì, když dva smilníci
opouštìli síò s barbarkami po boku, strèil Al-Rahem
loktem do Haakona a pravil: “Hele, mrkni támhle k
tomu stolu”.

Elf zamrkal, protøel si jediné oko a
opileckým zrakem pøejíždìl po bavících se
barbarech. “Co jako?”.

“Támhleten barbar je podle mì elf”,
nenápadnì se snažil ukazovat assuaenec.

“Barbar nemùže bejt elf, to je blbost”,
obrátil se na nìj pochybovaènì álfheimovec.

“Tak se poøádnì podívej”.
Elf chvíli šilhal naznaèeným smìrem, až

skuteènì spatøil, že mezi barbary sedí elf. Na první
pohled se od svých barbarských spoleèníkù nijak
nelišil, mìl stejné obleèení, výzbroj i neuèesané
vlasy. Až pøi bližším zkoumání bylo možno
rozeznat jemnìjší rysy a zašpièatìlé uši, které v nìm
neomylnì prozrazovaly pøíslušníka elfí rasy. 

Oba dobrodruhy ihned zaèalo zajímat, co
takový elf dìlá mezi barbary, a tak nelenili a vydali
se k jeho stolu zjistit, co se dá.

Už když se dvojice blížila k barbaøímu
stolu, elf si jich všiml a se zájmem si podivné
cizince prohlížel. 

“Buïte zdráv. Mùžeme si pøisednout?”,

pozdravil vychovanì Al-Rahem.
“I vy”, odvìtil elf. “Záleží na tom, co

pøinášíte”.
“Já jsem Haakon”, napøáhl pravici

álfheimovec.
“A odkudpak”, pøijal ji elf ponìkud

nedùvìøivì.
“Haakon Helmgaard z Álfheimu”.
“To je dobøe. Mé jméno je Marlen

Liamellin”.
“A že jsem tak smìlý, kde jste se tu vzal,

takhle mezi barbary?”, zajímalo Rahema.
“Nejprve mi povìzte vy, co hledáte v

tìchto konèinách”, opáèil Marlen.
“Mì sem pøivedly sny”, zaèal assuaenec.

“Sny o pláni plné ohromných kostí zaplavených
krví”.

Al-Rahem si pøedem pøipravil
vymyšlený pøíbìh o tom, že ho sužují noèní mùry o
krvavé øece, a že jim chce pøijít na kloub a zbavit se
jich cestou na sever, kde prý leží planina pokrytá
draèími kostmi a teèe krvavá øeka. Pak povyprávìl
o své vzdálené domovinì a vymýšlel rùzné
historky, aby získal elfovu dùvìru. Nakonec se
rozpovídal i Marlen.

“Víte, já v mládí býval knihovníkem v
Trindindolu. Nebyla to špatná práce a navíc jsem
poznal svou dnešní manželku. Jenže se o ní ucházel
také jeden komisaø, a když dala pøednost mì, tak
zuøil a zaèal naší rodinu šikanovat. Museli jsme
zaplatit pokutu za neodevzdané danì, o kterých
jsme pøedtím neslyšeli, pak øekli, že máme pøíliš
velký dùm, a nastìhovali nám tam trpaslièí dìlníky.
A když se nám narodil chlapec a zdálo se, že bude
lépe, tak pøišli chlié a odvedli nám ho. Když
manželka znovu otìhotnìla, rozhodli jsme se
uprchnout. Sehnali jsme kontakt na pøevadìèe a
chtìli prchnout pøes lesy, jenže nám pøišli na stopu
hranièní hlídky”. 

Haakon a Rahem pokývali hlavami,
jakože si to dokáží živì pøedstavit.

“Byl to strašný hon, když tu se objevili
skøeti a naše pronásledovatele napadli. To bylo
poprvé, kdy jsem dìkoval bohùm, že se objevili
skøeti. Nás si naštìstí nevšimli. Dostali jsme se do
hor a prchali dál, ale po nìkolika dnech únavného
pøechodu hor se skøeti znovu objevili a šli po naší
stopì. A tehdy se objevili barbaøi a skøety pobili.
Pøidali jsme se k nim, aby se mi žena zotavila, a už
jsme u nich zùstali. Barbaøi jsou takové pøímé a
bezelstné duše, proti neustálému pletichaøení v
Trindindolu to byla pøíjemná zmìna. Pøidali jsme se
k barbarskému kmeni Tarnarakù a máme dvì, dnes
už dospìlé dìti”.

“A to jste nikdy nebyl v okolních
zemích? V civilizaci?”.

“Ale byl. Nicménì po pobytu u barbarù
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mì takzvaná civilizace pøíliš nelákala. Nebyl jsem
daleko, jen v sousedních zemích, o tom vašem
Gwendarronu jsem jen slyšel. A že by nìkde byl
život lepší než tady pro dva elfí uprchlíky?
Pohleïte na trpaslíky, jaká to kdysi byla vážená
rasa. A teï, kam se podíváte, žijí v otroctví, nebo
alespoò v poddanství”.

Al-Rahem se podíval smìrem k
Bolbuchovi, který do sebe lil jedno pivo za druhým.
Vìtrem ošlehaná kùže byla plná vrásek, šedé vlasy
a vousy mìl zplihlé a mastné, ale v krásnì tepaném
plátovém brnìní a s mohutnou sekerou po boku
nepùsobil jako nìkdo, kdo žije v poddanství. 

“To není pravda”, obrátil se zpìt k
elfovi. “U nás jsou trpaslíci svobodní”.

“Možná, možná”, pokýval Marlen
hlavou. “Ale zde na severu tomu tak není. Pohleïte
na Almemar nebo Velvennor, o Trindindolu
nemluvì. A v zemi, kde jedna rasa zotroèuje
druhou, se nemùže žít dobøe, to už jsem poznal”.

“Ani to nemusí bejt jiná rasa”, zabruèel
Rahem vzpomínaje na kortosany v jeho domovinì,
kteøí se cítili nadøazeni assuaencùm, aè byli také
lidmi.

“A nevíte, co nás na cestì èeká? Jestli
jsou kmeny nepøátelské, a tak?”, obrátil rozhovor
Haakon.

“Chápu, že míøíte na Draèí hrbitov. To je
dost daleko. Máte pøedstavu, kudy jet?”.

“Máme mapu”, vytáhl Al-Rahem
stoèený pergamen a rozložil jej na stùl.

Elf si plánek chvíli prohlížel. “No, to je
spíš náèrt než mapa. Zjevnì od nìjakého barbara.
Oni nemají pøíliš ponìtí, co to mapa je”.

“Vy snad máte lepší?”.
“To sice nemám, ale pøesnìjší nákres

bych vám udìlat mohl. Však jsem býval
knihovníkem”. 

Al-Rahem vytáhl prázdný pergamen a
kusuhli a Marlen zaèal kreslit. Zhruba o dvì piva
pozdìji už assuaenský lupiè svíral mnohem
sofistikovanìjší plán barbarských plání. 

“Na Brugad pojedete tudy”, vysvìtloval
elf ukazuje do mapy. “Podél Vlèího lesa a dál pøes
plánì. Tady jsou kmeny zvyklejší na cizince a v
souèasné dobì by nemìlo hrozit nebezpeèí, nebo�
znamení jsou nepøíznivá pro váleènou výpravu. Ale
trvá to už moc dlouho a barbaøi jsou neklidní.
Rozhodnì se vynasnažte je nièím nepopudit”.

“To rozhodnì”, pøikývl Haakon. Sám
rozhodnì nechtìl dostat takovou nakládaèku, jakou
obdrželi Rhynn a Feliks od barbarského bojovníka.
A to bylo pøátelské klání, co teprve, kdyby se barbar
rozzuøil.

“Brugad je nejvìtší barbarské sídlo.
Tamní barbaøi už nekoèují, ale pìstují obilí, chovají
dobytek a také sklízejí jistý druh rákosu, který

hojnì roste na bøezích Velké øeky. Stonky se
používají na chýše a støechy nebo na rohože, na
kterých barbaøi spí, no a z hlav se dá získat pevná
pøíze. Je to do jisté míry støedisko, kam èas odèasu
zavítají nejrùznìjší kmeny a nìkdy tam zajíždìjí i
cizí obchodníci”.

“A za Brugadem?”.
“Dál na severu je kraj i kmeny divoèejší,

nìkteré pøíliš neovládají obecnou øeè, rozhodnì
bych si dával pozor. Také tam žije nepomìrnì víc
šelem a rùzných nestvùr jako jsou trolové”.

“A jak je to tu s tìmi úplatky?”, zajímalo
Al-Rahema.

Elf na chvíli vypadal zmatenì, ale pak se
zasmál. “Máte na mysli dary? To nejsou úplatky,
barbaøi tím ukazují vzájemnou úctu. Když spolu
kmeny jednají, vždy si vymìní dary. Pøíliš malý a
bezcenný dar je znamením, že si obdarovávaného
nevážíte, a tudíž urážka”.

“A tady na severu je prý zemì bohù”,
ukázal Haakon.

“To je pravda”, pøitakal Marlen. “Leží za
Draèím høbitovem, ale tam nesmí žádný barbar
krom šamanù. Podle barbaøího náboženství tam žijí
bohové a barbaøi jim tam nosí obìtiny, zejména po
velkých koøistnických výpravách. Pøedevším zlato
a další cennosti, které jsou krásné, ale pro barbary
bezcenné”.

“Zlato”, vydechli oba dobrodruzi
zasnìnì.

“V Zemi bohù také pramení Velká øeka,
a asi jste slyšeli, že zrudla krví”.

“To jsme slyšeli”, pøitakal Al-Rahem. “A
jak si to vysvìtlujete?”.

“Nevím, co si o tom myslet”, pravyl
zamyšlenì elf. “Barbaøi to považují za špatné
znamení, myslí si, že jejich bohové krvácejí a
potøebují pomoc. Vydala se tam výprava šamanù,
ale nevrátila se. A žádný barbar by nikdy neporušil
posvátný zákaz, aby se tam vydal”.

“A vy?”.
“Já nejsem tak úplnì barbar”, zasmál se

Marlen. “Ale pokud je situace vážná, mìly by se dle
mého zvážit všechny možnosti, bez ohledu na staré
zákazy”.

“A vìøíte v barbarské bohy?”.
“Barbaøi upøímì vìøí ve svá božstva a

duchy a ctí je. Bylo by pošetilé vysmívat se této
víøe, by� sám jsem byl vychován ve víøe ve zcela
jiné bohy a jinému zpùsobu jejich uctívání.
Barbarští bohové jsou možná pøízemní a divocí, ale
jsou to stejní bohové jako bohové elfù”.

“To jistì, všechny bohy je tøeba ctít”,
pokýval hlavou Haakon.

“I když nìkterý jsou falešný”, zabruèel
Al-Rahem vzpomínaje na své setkání s Amon-
Súrem.
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“Víte, elfí bohové jsou velcí, vznešení a
nesmírnì mocní. Ti by nikdy nepotøebovali pomoc
od elfù. Ale barbarští bohové jsou blízko, jsou
hmatatelní, jsou souèástí každodenního života.
Proto je možná barbarská víra v nì mnohem
pevnìjší”.

“Takže taky myslíte, že potøebují
pomoc?”.

“To nechávám šamanùm, sám nevím, co
to má všechno znamenat. Šamani vykládají vùli
bohù ze snù, ale sny teï sužují všechny”.

“Znamená to, že všichni barbaøi mají
sny, nejen šamani?”.

“Barbaøi vždycky mìli sny, které je
vedly v životì. Bìžný barbar ale mívá takové sny
zøídka, kdežto šamani jsou citlivìjší, je to nìco jako
pøirozené nadání na ovládání magie a šamani se uèí,
jak toto nadání ovládat a vykládat sny. Ale nyní se
tu dokola objevují sny o tom, že bude zemì zalita
krví. Pokud to není znamení od bohù, co tedy?”.

Oba dobrodruzi jen pokrèili rameny.
“Víte, i elfové mají boha snù, nebo spíše

mìli. Podle dávných legend byl kdysi velmi uctíván
jistou sektou, která nakonec opustila tento svìt a
odešla do zemì snù. Ale to jsou mýty. Dnes víme,
že sny se dají vyvolat magií, podobnì jako mnoho
dalších vìcí, by� v tak velkém mìøítku by to musela
být magie velmi mocná”.

“A ta krev v øece se dá vysvìtlit?”.
“Nevím, tìžko si pøedstavit, že se do

Zemì bohù dostali Èagatajci a obarvují øeku
barvou. Kde by takové množství vzali?”.

“A proè zrovna Èagatajci?”.
“No proti Èagatajcùm mìla být vedena

výprava, protože opevnili Ašra Kirju”.
“To bylo barbarské mìsto?”.
“To byla v podstatì obchodní stanice,

podobná téhle, ale trvale tam žili pøevážnì východní
obchodníci. Èím dál na východ jsou kmeny
divoèejší a ménì usedlé a støety s Èagatajci byly
vždy èasté. Ale nyní se Èagatajci zjevnì nechali
zlákat zlatem, které se nalézá ve Zlatých píscích.
Mìsto opevnili a dali tam svou posádku. Pøitom ale
barbaøi toto území považují za souèást Rhaku, tedy
naší zemì, obchodní stanici tam trpìli jen proto, že
to bylo výhodné, a zlato v píscích nechávali být”.

“A Maždajan je taky Èagatajské
mìsto?”.

“Dá se to tak øíct. Ale Maždajan je velmi
staré mìsto. Už v elfích knihách jsem nalezl
zmínky, že v této oblasti stála øada mìst, jimž vládli
bohové. Pravdìpodobnì jim tedy vládli lidé, kteøí se
pøed poddanými titulovi jako bohové, ale to není
dùležité. Když se z jihovýchodu pøihnali èagatajští
nájezdníci a smetli všechno v cestì, opevnìná mìsta
dobýt nemohli a museli je obejít. Pak se èagatajská
vlna støetla s mocí chábù a pøi ústupu koèovníci

zjistili, že opevnìná støediska se mohou stát
základnou jejich moci, a tak se dohodli s mìštany,
že uznají èagatajskou svrchovanost a oplátkou
nebudou mìsta vyplenìna. Ale jak soužití funguje
dnes, to netuším, nebyl jsem v tìch místech”.

“A co Èuvat?”, ukázal do mapy Haakon.
“Èuvatu se dnes øíká Ztracené mìsto, ani

se pøesnì neví, kde leží. Kdysi to bývalo jedno z
velkých mìst, ale podle legendy se jeho panovník
ve své pýše rozhodl obelstít smrt, aby mohl
vládnout vìènì. Myslel si, že se mu to podaøilo, a
radoval se ze svého vìèného života, ale èasem
zjistil, že dokázal zajistit nesmrtelnost jen svého
ducha, nikoli svého tìla. Tìla jeho a také všech jeho
poddaných postupnì chøadla a umírala, ale jejich
duchové zùstali a jako pøízraky dodnes obývají
místo svého prokletí. A spolu s jejich tìly zahynula
i všechna zvíøata, stromy a nakonec tu krajinu
opustila i voda rozhodnuvši se téci jinudy, proto je
to místo nyní zcela vyschlé a bez života”.

“A jsou tam nìjaké poklady?”.
Elf se zasmál. “Ano, slyšel jsem o

hromadách pokladù, které se skrývají v Èuvatu.
Podle barbarských ság tam nìkteøí hrdinové nalezli
mnoho pokladù, které obìtovali k poctì bohù. Ale
mluvil jsem s barbary, kteøí tam byli, a ti mluvili o
naprosté pustinì bez života, mrtvém mìstì, kde
vládnou pøízraky. Jeden je bezpeèný jen na
sluneèním svìtle, kterého se duchové straní. Není
tam nic, co by mìlo nìjakou cenu”.

“Øíkal jste, že jste s barbary mluvil, ale
to je hroznì daleko”.

“Barbaøi hojnì koèují, nìkteøí v
oblastech širokých stovky mil. Mùj kmen Tarnarakù
žije pøedevším ve Vlèím lese, ale také cestujeme. A
poøádat hrdinské výpravy je zpùsob, jak barbaøi
dokazují svou odvahu. Každý barbar se chce stát
hrdinou hodným ság, které se budou vyprávìt u
táborových ohòù. Proto jsem byl s výpravou našich
váleèníkù na lovu šavlozubých tygrù v Èerném lese.
A byl jsem také na tažení do jižní zemì Monghyr,
kam vpadly  barbarské kmeny vedené sny šamanù”.

“Takže jste byl i na tažení?”.
“Ano. To už je dvacet jar. Monghyr je

chudá zemì, vlastnì se moc neliší od zdejších plání,
ale je tam nìkolik bohatých hradiš�, kde se dá
získat koøist. A pøestože je øídce osídlen, tamní páni
dokáží ovládat nemrtvé a postavy vyrobené z hlíny.
Proto se také lesu na hranicích øíká Strašidelný,
nebo� tam tyto bytosti hlídkují”.

“Aha, no to je taky zajímavý”.

Když se ráno dobrodruzi probudili a
vrátili se i oba záletníci, byla Marlenova barbarská
tlupa už pryè. Nurnští u snídanì rozložili mapu a
dumali nad další cestou. 

“Takže ten elf øikal, že poklady se daj
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najít v tom Èuvatu?”, zadumal se vùdce, když
vyslechl povídání Al-Rahema a Haakona o jejich
rozhovoru s místním elfem. “To bysme tam mohli
zajet. Nejdøív tam, a pak tady kolem Draèích hor do
tý Zemì bohù, a� to tu vezmem všechno jednim
vrzem”.

“Jednim vrzem jako znamená, že tu
budem jezdit stovky mil široko daleko vždycky,
když uslyšíme o nìjakym pokladu?”, zajímalo
Rhynna.

“Jo, když už jsme tady, tak pìknì
sebereme všechny poklady, co se tu daj najít”,
prohlásil Swen. “Do tý Zemì bohù bych jel až
nakonec”.

“Nejvìtší potíž asi bude všechno to zlato
vodnýst. Možná bysme mohli najmout nìjaký
nosièe”, ozval se Feliks.

“Na nosièe je èasu dost”, mávl rukou
vùdce. “Ve škole nám pan uèitel pøedèítal z
kroniky, a tam se píše, že Zemikosa vyrobil létající
koberec, kterej vodnes celou družinu do bezpeèí”.

“Co jsem slyšel, tak Zoltar nevyrobil
létající koberec, ale létající plachtu”, ozval se
Otakáro.

“Neni to jedno?”.
“To možná jedno je, ale podstatnìjší je,

že výtvor neunes celou družinu, ale jen jednoho
jedince a k tomu možná pár báglù. Každopádnì to
neøeší otázku, jak to všechno vzít jednim vrzem a
proè tam vlastnì chodit”.

“Mìls tu vèera bejt, slyšel bys, kde co
je”, odpovìdìl hobitovi Haakon.

“Já využil vùdcova volna k seznamování
se s místními pomìry”, odbyl álfheimce Vesta. “Ale
štrádovat se po mapì jen proto, že tam možná nìco
je, to mi pøipadá postavený na hlavu. I když osobnì
se nevyhýbám dlouhejm pochodùm, mám
natrénováno”.

“Souhlasim”, pøidal se Al-Rahem. “To
bysme mohli rovnou vybrat ty Zlatý písky, Draèí
høbitov, preventivnì vymlátíme Èagotajce, skøeti v
horách se už urèitì taky tøesou…”.

“Zlatý písky znìj dobøe”, ozval se
Rhynn.

“Tam prej Èagotajci hledaj zlato”,
podotkl Haakon.

“Takže máme další místo, kde je zlato.
Tady se dá najít všude”, zaradoval se Swen.

“Jen aby nám nìkdo nesrazil høebínek”,
prorocky prohlásil Zoltar.

“Pøece se nìkam nepotáhnem jenom
proto, že se to tam menuje Zlatý písky. To jste se
všichni už zbláznili?”, kroutil hlavou Otakáro.
“Krom toho je to vodsaï tøista mil pøes místa, kde
se teï údajnì barbaøi bijou s Èagotajcema.

“Souhlasim, je to blbost”, podpoøil
hobita Bolbuch. “Z nìkolika zdrojù víme, že do

Zemì bohù vozej barbaøi ukoøistìný zlato. To je
sázka na jistotu”.

“Dobøe, nejdøív pojedem podle plánu do
Brugadu a ještì se tam poptáme, pak se uvidí”,
rozhodl vùdce.

Po snídani Nurnští vyjeli dál na
severovýchod. Kolem Zarebu tekla øeka, pøes kterou
vedla vratká døevìná lávka položená na hladinì a
zajištìná zapuštìnými kùly. Zjevnì barbarská práce,
nepøíliš odolná, ale zato snadno obnovitelná. Za ní
už nebyla žádná cesta dál, jen holé plánì. Vlèí les
po levé stranì naznaèoval dobrodruhùm cestu. 

Druhého dne dorazili Nurnští k další
vìtší øece, kterou podle mapy mìli pøekonat. Na
jejím bøehu spatøili nìkolik hrubých staveb a
pøedevším nìkolik mohutných postav. Kormanùv
netopýr poslaný na prùzkum zjistil, že se jedná o
zlobøí vesnici, kde jsou také dva obøi, kteøí pøes
øeku právì pøenášeli vozy patøící nìkolika
barbarùm. Jeden z barbarù se právì dohadoval s
pøedákem zlobrù nad hromadou naloveného masa.

“Živej most”, vydechl Korman, když
pochopil. 

“Žjóva, tak to jsem ještì nevidìl”,
vypískl Otakáro.

“Jedem tam, ale opatrnì”, varoval vùdce.
Skuteènì se jednalo o živý most a za hrst

lesklých zla�ákù, které se zlobøímu pøedákovi
zjevnì líbily, obøi pøenesli dobrodruhy i s koòmi na
druhou stranu. První se nechal zvednout Al-Rahem,
a když se bezpeènì dostal na druhý bøeh, odvážili se
i ostatní. Haakon se sice trochu vylekal, když ho
obr zaèal oèichávat, ale biè zlobøího dozorce
zjednal poøádek a elf se octl na druhém bøehu u
ostatních.

Za øekou následovaly širé dálky planin.
V jednotvárné krajinì nebyly žádné orientaèní
body, a tak se dobrodruzi snažili držet smìr na
severovýchod. A skuteènì po nìkolika dnech cesty
dorazili k obrovské øece, jejíž šíøe v tìchto místech
byla dobré dvì míle. Skuteènì byla zbarvena
doruda, a� už krví èi nìèím jiným, a pøedevším byla
i v tuto roèní dobu vlažná, takže si vìtšina
dobrodruhù dopøála koupel, než podél øeky
pokraèovali dále na sever.

Cestou se dobrodruzi støetli s místními
kmeny jen dvakrát. Jednou byl Zemikosa nucen
utkat se v souboji s barbarským bojovníkem,
kterého ale dokázal porazit, mimo jiné díky
Kormanovým kouzlùm. Podruhé barbarský
náèelník, který se pøedstavil jako Mazaný Jardan,
položil dobrodruhùm lstivou hádanku, na kterou
ovšem dokázal odpovìdìt Otakáro, a Nurnští i
tentokrát mohli volnì pokraèovat v cestì.
Dobrodruzi si zøejmì nevzpomnìli, proè s sebou
vezou dary, ušetøili by si dost problémù.
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Plánì také byly plné zvìøe, a tak se
Nurnští nìkolikrát vydali na lov. Èerstvé maso si
mohli dopøát každý den, nebo� nebyl problém
nalovit králíky èi sysly, pøi troše štìstí i nìjakou tu
laò èi srnu. Nìkoilkrát dokonce zahlédli stádo
zubrù, ale pøes nìkteré návrhy vùdce rozhodl, že
nebudou riskovat støet se zubøím samcem a nechají
stádo na pokoji. Velká øeka byla rovnìž plná života
a Haakon v ní ulovil nìkolik pìkných ryb.

Jednou na lovu narazila družina na tøi
jasnì žlutì zbarvené tvory velikosti menších prasat.
Otakáro si vzpomìl, že kùže podobných tvorù
zdobily stìny Barratské university, kde studoval.
Mìlo se jednat o huòáèe žluté, kteøí byli na
západním kontinentì vyhubeni pro své vnitønosti
cenìné zejména alchymisty. Hobit proto naléhal na
ulovení zvíøat, což se také podaøilo, by� tvorové
mìli jisté pøirozené magické sklony a poèastovali
družinu nìkolika žlutými blesky. Energii na nì jim
nechtìnì poskytl Korman Zlotì, který se lovu též
úèastnil. Dvojice alchymistù pak huòáèe øádnì
vykuchala a z jejich vnitøností skuteènì získala
suroviny potøebné k výrobì cenných substancí.

Putování ze Zarebu trvalo již dvanáctý
den, když se na dohled objevilo další vìtší
barbarské sídlištì.

Barbarské povìsti - O Haranovi

Když byla ještì na svìtì tma a zima,
Thograki jen malátnì bloumali po svìtì a krèili se
v jeskyních a dírách chránícími je pøed dravými
šelmami choulíce se k sobì, aby si zajistili dostatek
tepla. K jídlu mìli jen bobule a obèas syrového
králíka, kterého svými hrubými oštìpy dokázali
ulovit. Jejich nejvìtšími nepøáteli byli šavlozubí
tygøi a lední trolové.

Když se objevil šavlozubý tygr,
obestoupili muži ženy a dìti, aby je chránili, a když
tygr jednoho z nich ulovil, odešel sežrat ho do
svého doupìte. Trolové však rádi zabíjeli každého,
na koho narazili, proto nezbývalo než se spasit
útìkem. 

Harr Ghned se nemohl více dívat na
utrpení mladých Thograki, a tak do jejich støedu
seslal jiskru, která zažehla jeho vlastní krev, z níž
Thograki vzešli. I narodil se malý Haran, který mìl
vyvést Thograki z temných èasù. 

Haran rychle rostl a sílil, a táhlo mu
teprve na osmý rok, když se do blízkosti táboøištì
jeho kmene pøiblížil šavlozubý tygr. Muži jako
vždy obestoupili ženy a dìti, ale Haran nechtìl
zùstat uprostøed. Pøeskoèil øadu mužù a holýma
rukama se vrhl na pøekvapenou šelmu. Tygr
strašlivì zaøval, až všem v doslechu tuhla krev v
žilách, a ohnal se po odvážném mladíkovi, ale ten
se úderu obratnì vyhnul a skoèil dravci na záda.

Ostatní Thograki udivenì zírali na ten titánský
souboj. Tygr zaèal poskakovat, aby se zbavil
nechtìné zátìže, ale Haran se držel pevnì, a když
unavený tygr povolil ve svém snažení, Haran ho
popadl za sanici a prudkým škubnutím mu zlomil
vaz. Ozval se hromový jásot pøihlížejících
Thograki.

Haran vyrval tygrovi z tlamy ostrý a
dlouhý tesák, kterým pak šelmu vykuchal a snìdl
ještì teplá játra a srdce, aby získal její sílu. I ostatní
Thograki se s chutí vrhli na zabitého dravce a
celého ho zhltali. Haran pozdìji upravil tygrùv
tesák do podoby zbranì a z ostatních zubù si
vyrobil náhrdelník, který mu mìl dodávat v boji sílu
tygra. 

Thograki byli rádi, že pominulo jedno
nebezpeèí, ale netrvalo dlouho a kdosi pøinesl
zprávu, že se k táboru blíží lední trol. Všichni se
zaèali pøipravovat k urychlenému odchodu na jiné
táboøištì, jen Haran neváhal a vyrazil smìrem,
odkud se trol blížil. Thograki zaujati chlapcovou
odvahou se vydali za ním. 

A skuteènì, po chvíli mohli všichni
spatøit obrovského trola. Byl vìtší, než jakýkoliv
jiný trol, jakého kdo kdy spatøil. Tyèil se nad
Haranem jako skála nìkolikanásobnì ho pøevyšuje
a jeho zuøivý výraz dával tušit, že pøišel zabíjet a
jen krev ho mohla na chvíli uspokojit. Ale Haran se
nezalekl, hbitì uhýbal pøed dopady trolovy mohutné
palice, která pøi drtivém dopadu na zem rozechvìla
zemi, až mìli pøihlížející potíže udržet se na nohou.
Haran však nedbal, pøiskoèil blíže trolovi, a pak mu
pøesnì míøenou ranou vrhl svùj tesák pøímo do
zuøivostí planoucího oka. Ostrý tygrùv zub se
snadno zanoøil do malého mozku obludy, a ta jen
hekla a s hromovým zadunìním klesla k zemi.
Bouølivý jásot Thograki se vznesl k nebesùm. Haran
si pak vyndal svùj tygøí tesák a zruènì stáhl trolí
chundelatou kùži, z níž si vytvoøil teplý pláš�,
kterým navždy zahnal chlad.

A od té doby Thograki nesužuje zima a
mráz, tím ménì šavlozubí tygøi nebo lední trolové.
Naopak, oni sami se chvìjí strachy zalezlí ve svých
skrýších, kdykoli se Thograki pøiblíží.

Kapitola 5. - Brugad

Osada Brugad byla daleko vìtší než
Zareb, táhla se nìkolik mil podél øeky, která v
tìchto místech byla nejménì pìt mil široká. Byla
však zjevnì mìlká, nebo� dobrodruzi vidìli rybaøící
barbary i pár set sáhù od bøehu a voda jim sahala
sotva po pás.

Nurnští minuli velké závodištì mezi
nìkolika pahorky upravenými jako hledištì, kde se
docela dobøe mohly konat závody koní, a na bøehu
øeky spatøili dokonce mlýn. Jinak osadu tvoøily
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pøízemní domy postavené bez ladu a skladu a mezi
nimi stály ohrady s dobytkem, koòmi i prasaty. 

Mnoho barbarù ovšem táboøilo i mimo
osadu a porùznu mezi domky, takže sídlo témìø
praskalo ve švech. Jak druzi zjistili, bylo to proto,
že se konaly slavnosti Arhalana, boha koní, a na
druhý den se dokonce chystal závod zasvìcený
tomuto bohu.

Nurnští vìrni svému zvyku vyhledali
nejprve místní nálevnu, která rozmìry daleko
pøekonávala Zarebskou a byla naplnìna
popíjejícími barbary. Dobrodruzi dokázali zabrat
stùl a lavice a pustili se do masa, které barbaøi
opékali nad nìkolika ohni, zapíjejíce silným pivem. 

Brzo se dobrodruzi rozjaøili a zaèali se
rohlížet kolem. Všimli si, že obèas se na nìkterých
místech strhla rvaèka a nìkolikarát se také barbaøi
poprali na pìsti v souboji. Nìkteré z liscannorských
hrdobcù již svrbìly pracky a také se chtìli
vytáhnout pøed místními barbarkami, které tíhly k
silným mužùm.

Tak se stalo, že se Al-Rahem,
sebevìdomý díky svému výcviku v pìstích
soubojích, zaèal motat kolem stolù, ukazovat
ramena a drzými øeèmi se zjevnì snažil
vyprovokovat souboj. Netrvalo dlouho, a skuteènì
ho jeden z barbarù vyzval. Assuanec se mu sebejistì
postavil, ale poslední, co spatøil, byla barbarova
pìst smìøující pøímo mezi oèi. Rahem odlétl
nìkolik sáhù a rozplácl se na zádech, a chvíli trvalo,
než se vzpamatoval natolik, aby byl schopen se
postavit. Zatím luzné barbarky, které byly
pøedmìtem jeho zájmu, obdivovali sílu jeho soka.
Snìdý jižan sklopil uši a šel si zchladit oko a zapít
svou potupu. K dalšímu souboji už se neodhodlal.

To Zoltar spoléhal spíše než na sílu na
svùj naleštìný suspenzor a vybroušenou výøeènost,
kterou barbarky obloudil. Navíc chu� na barbarskou
ženu pojal také mohutný kroll Feliks, který dokázal
nìkoilka barbarùm svou sílu v páce a získal tím
nìkolik obdivovatelek. Zemikosa pomohl krollovi
svou výmluvností a oba tak byli odmìnìni pøízní
pohledných žen.

Haakon zatím zjistil u jednoho z
místních barbarù, že osadu øídí rada starších, dá-li
se slovo øídí v pøípadì barbarského sídlištì vùbec
použít. Velký vliv na radu má pochopitelnì místní
šaman.

“A bylo by možné toho šamana
navštívit?”, otázal se elf.

“Jistìže ne”, pohlédl na nìj nevìøícnì
barbar. Nikoho pøíèetnýho by pøece nikdy
nenapadlo, aby nezván obtìžoval dùstojného
šamana.

“A jak je možné s ním mluvit?”, naléhal
álfheimovec.

“No, pokud bude chtít mluvit s váma, tak

si vás najde”, odvìtil barbar.
“A náhodou nevíte, jak to vypadá na

severu? Jsou tamní kmeny klidné?”, zmìnil elf
téma.

“Seveøani byli vždycky divoèejší. A teï
se zaèíná øikat, že chystaj pustit se do války, aby
boje dodaly sílu Harr Ghnedovi, a ten porazil
každýho protivníka a poradil si s nebezpeèím, který
trápí bohy”.

“Aha, tak to pìknì dìkuju”.

Druhého dne se naprostá vìtšina
pøítomných barbarù odebrala na závodištì, kde se
chystala velká slavnost k poctì Arhalanovì. Nurnští
vzali s sebou konì s úmyslem také se zúèastnit
závodu, jelikož doufali v nìjakou cennou trofej.
Barbaøi sice øíkali, že vítìz a jeho kmen je krom
odbdivu odmìnìn pøedevším Arhalanovou pøízní,
ale toho si zlatalaèní dobrodruzi nevšímali. Po
dlouhém dohadování se k závodu odhodlali Al-
Rahem a Haakon Helmgard, a rovnìž Otakáro
Vesta, který si vypùjèil dobrého konì od Zoltara
Zemikosy.

Dobrodruhy trochu zarazilo, když je
barbaøi donutili sundat sedla, ale jinak proti úèasti
nebarbarù v závodì nic nenamítali. Arhalan je pøeci
jenom bohem všech koní, nejen tìch barbarských.

Témìø ètyøicítka soutìžících se
pøichystala ke startu. Nìkolik barbarù kolem
pronášelo jakési zaøíkání èi modlitby urèené nespíše
Arhalanovi, ale Nurnští hrubému jazyku
nerozumìli. Barbaøi na koních se zatím shlukli do
houfu na jakési pomyslné startovní èáøe a
dobrodruzi udìlali totéž. 

Nutno podotknout, že zápaïané zjevnì
nikdy neslyšeli o èestném závodì, nebo� Otakáro se
posílil lektvarem, a také Haakon napojil pøed
zahájením svého konì vodou øíznutou zrychlující
substancí. I proto Haakonùv kùò vyrazil po startu
jako støela kupøedu a pøedehnal ostatní o nìkolik
délek.

Al-Rahem se mazanì držel stranou
hlavního houfu, kde se konì tlaèili bok na bok, a
lehce vedl svého oøe kupøedu. Ani mu nevadilo, že
nemá sedlo, nebo� na podobnou jízdu byl zvyklý ze
své domoviny. Haakon hnal svého konì co
nejrychleji, ale úèinky lektvaru zakrátko vyprchaly
a hlavní houf jeho náskok zaèal rychle snižovat a
koni rychle docházely síly. 

Otakáro se držel v chumlu a poskakoval
na koni jako hardový panák. Bez tømenù byl na
konì pøíliš malý, a jen jeho magicky zvýšená síla
mu umožnila udržet se na koòských zádech. Jeho
malá váha na druhou stranu dávala jeho koni
znaènou výhodu v souboji s mnohem statnìjšími a
tìžšími barbary.

Na konci dráhy stál kùl, který bylo tøeba
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obìhnout pøed cestou zpìt. První u nìj byl Haakon,
který kolem nìj prudce zahnul, ale ztratil tím
mnoho rychlosti. V obavách, aby ho houf barbarù
nevytlaèil z dráhy a nezpomalil, pobídl Al-Rahem
svého oøe a dostal se tím pøi obrátce na druhé místo.
Následovala cesta zpìt.

Haakonùv kùò viditelnì ztrácel a
zakrátko se pøes nìj pøehnal jeden z barbarù
následovaný Al-Rahemem. Aby elf svému druhovi
pomohl, prutce strhl konì do strany, ze které ho
pøedjíždìli další barbaøi, a zavinil tak srážku, která
všechny zpomalila. Haakon sám byl rád, že se
vùbec udržel na koni.

Cíl se blížil a barbaøi na okolních
pahorcích køièeli nadšením. Al-Rahem na druhém
místì pobízel konì ze všech sil, a ten skuteènì
cválal jako o život, ale silného barbarského konì na
prvním místì už nedostihl. Otakáro v houfu popustil
svému koni uzdu, pøestal ho vést a už se jen pevnì
držel èekaje, jak to dopadne, což mu vyneslo páté
místo.

Assuaenec byl chvíli smutný ze svého
druhého místa, ale jen do té doby, než spatøil, jak
byl vítìzný kùò ovìnèen bøeè�anovými vìnci a
stuhami, naèež byl odveden na kraj závodištì, kde
stál kamenný oltáø. Jakýsi barbar obleèený v
kožešinách a ovìšený nejrùznìjšími zvíøecími a
ptaèími lebkami u oltáøe pronesl jakousi zpìvnou
modlitbu, k èemuž se barbaøi sborovì pøidali. Pak se
vzduchem mihla sekera a kùò padl. Za oltáøem už
hoøel pøipravený oheò, a okolím se zakrátko
rozlévala opojná vùnì peèené koniny.

“To jsem rád, že jsem to nevyhrál”,
obrátil se Al-Rahem k ostatním. “Byl bych bez
konì”.

“Hlavnì, že to nevyhrál Otakáro, to bych
byl bez konì já”, oddychl si Zoltar.

“Ale zato by nám požehnal pán koní”,
upozornil Rhynn, ale ostatní jeho názor zjevnì
nesdíleli.

“Co teï, vùdèe?”, obrátil se na Swena
Otakáro. 

“Já bych si dal kus koniny”, ozval se
Haakon. “Obìti by mìl požehnat sám Arhalan”.

“Tak to si dojdu tady”, pøidal se Vesta.
“Co se podívat po tom šamanovi?”,

navrhl Korman.
“Teï bude volná zábava a sbírání

informací, sejdeme se veèer v tý jejich nálevnì a
ráno odjezd”, rozhodl vùdce.

Dobrodruzi se tedy vmísili do
barbarského davu, kde rovnìž zjevnì probíhala
volná zábava. Kromì koniny se opékalo i jiné maso
a davem kolovaly mìchy s kumysem. Barbaøi pod
širým nebem sborovì zpívali a køepèili, a místy se
podle svých tradic rvali.

Pøítomny byly samosebou i barbarky,

takže Zoltar rychle pøestal pátrat po jakýchkoli
informacích a pátral v davu po Ihde, s níž strávil
dnešní noc, aby navázal tam, kde pøestal. To se mu
skuteènì podaøilo, a ke svým soudruhùm se vrátil až
po ránu, stejnì jako Feliks, který rovnìž v davu
nalezl svou Troòu. Rád si od ní nechal obdivovat
své mohutné svaly a dokonce si s ní párkrát skoèil
v barbarském tanci.

Otakáro procházel mezi barbary, když si
všiml trpaslíka. Byl odìn podobnì jako barbaøi
kolem a pøihlížel slavnostem, takže za ním hobit
hned zamíøil. 

“Dobrý den”, zahlaholil bodøe a vytáhl
z pytle soudek koøalky, “napijete se se mnou?”.

Trpaslík, jistý Ludovin Dupal, byl
pomìrnì pøátelský pard, který zde v Brugadu dìlal
mlynáøe, jelikož byl schopen sestrojit mlýn, pro
barbary velký div. To mu také zajistilo práci, úctu
sousedù a stálý pøíjem jídla a dalšího zboží.

“A ti barbaøi vás pøijali?”, zajímalo
Vestu.

“Pomìrnì snadno”, odvìtil s úsmìvem
Dupal. “Oni na rasu nehledí, pøijmou každého, kdo
se pøizpùsobí jejich životu dodržuje jejich zvyky. A
když jim dáte dary, stonásobnì vám to vrátí. Vìøte
mi, je tu mnohem snažší život než ve Velvennoru”.

“To vám vìøim”.
Trpaslík hltal novinky ze svìta, zajímal

se i o Boøimsko, o nìmž do té doby nikdy neslyšel.
Bylo však zøejmé, že svìt, z nìhož odešel, se pøes
støídání panovníkù a posuvy hranic vlastnì vùbec
nezmìnil.

Otakára však zajímaly i jiné vìci. “Slyšel
jsem, že tady máte šamana, dá se navštívit?”.

“Šamani se nenavštìvují. Šaman vás
musí vyhledat sám, jinak by si ho žádný barbar
netroufl rušit. Kdybyste to udìlali, všichni by vás
považovali za nepøátele”.

“Aha”, zamyslel se Vesta. “A co zdejší
bohové, v ty vìøíte?”.

“My trpaslíci ctíme jiné bohy, bohy
pøedkù, z nichž jsme vzešli. Ale samozøejmì
uznávám místní bohy, nechtìl bych urazit žádného
boha a nikdy bych se neprotivil zdejším
zvyklostem”.

“A co si myslíte o té krvavé øece?”.
“Tak to mi hlava nebere, na tohle

nemùžu nic øíct. Bohové prý krvácí, aspoò se to
øíká, a barbaøi jsou z toho neklidní. A já teda taky,
nikdo neví, co se stane”.

“Tak díky”.
Otakáro se s trpaslíkem rozlouèil a vrátl

se k ostatním. Bolbuch už dávno sedìl v nálevnì a
proléval hrdlo, a další se pomalu trousili. Korman
sice objevil, kde asi má zdejší šaman svou chýši, ale
na základì varování se rozhodl jej neobtìžovat.
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Nazítøí družina opustila Brugad a
smìøovala podél øeky dále k severu. Kolem osady
byly øady primitivních polí a na pahorcích se pásla
domestikovaná zvìø, ale po pár mílích už nebylo ani
památky po barbarském osídlení a dobrodruzi se
ocitli opìt v pustých pláních. Èerstvou potravu si
obstarávali lovem, druhý den vùdce dokonce nechal
Zoltara s Haakonem ulovit zubøí mládì, takže masa
byla hojnost.

Na potíže Nurnští narazili tøetí noc po
odjezdu z Brugadu. Kroll Feliks si na své hlídce
všiml neklidu koní a velkého výra, který nìkolikrát
pøelétl kolem tábora, proto vstal od ohnì a poctivì
obcházel tábor, aby nepøehlédl pøípadné nebezpeèí.
Varoval i Zemikosu, který si výra také všiml, a pro
jistotu hlídal v šeru u koní, což bylo nesmírnì
prozíravé. 

Další hlídku mìl však Otakáro, který se
rozhodl pøedevším ulovit mohutného výra, proto dal
na oheò opékat plátek zubøího masa, který pak na
klacku zdvíhal do výše, aby pták pøilétl pro snadnou
koøist. Výr skuteènì náhle prudce nalétl smìrem k
hobitovi, ale ten byl pøipraven a použil svùj
sluneèní prsten, aby dravce skolil. Zablesklo se a
opeøené tìlo s žuchnutím dopadlo k pyroforovým
nohám.

Hobit zaujatý lovem výra si však
nepovšiml neklidu mezi koòmi, a právì, když se
chtìl radovat ze své koøisti, shledal, že konì se
zaèínají rozprchávat na všechny strany, což bylo
podivné o to více, že pøedtím byli pøivázaní.
Otakáro se rozbìhl ke koním a hlasitì volal na
poplach. V noèní temnotì spatøil dva konì s jezdci
cválajícími pryè z tábora a nìkolik dalších koní
prchajících rùznými smìry. Než se ostatní
dobrodruzi vyhrabali ze svých houní, byli zlodìji
již dávno v nedohlednu a ani Kormanùv netopýr je
nedokázal zahlédnout.

Ještì déle trvalo, než se podaøilo sehnat
dohromady rozprchlé konì. Mìli pøeøezaná udidla,
zlodìji zjevnì chtìli vyvolat zmatek a znemožnit
rychlé pronásledování. I tak se Nurnští vydali
temnotou stíhat nenechavce, v táboøe zùstali pouze
Al-Rahem a Zoltar Zemikosa, jejichž konì chybìli.
Zhruba po hodinì cesty pronásledovatelé zanechali
marné snahy a vrátili se. V noci nebylo vidìt zhola
nic a konì èasto klopýtali, takže hrozilo jejich
zranìní. Navíc bylo pravdìpodobné, že zlodìji
dávno zmìnili smìr a jedou nyní zcela jinam.

Po návratu se rozpoutala diskuse o
pronásledování lupièù.

“Mìli bysme za nima vyjet hned za
svítání”, navrhl Otakáro.

“A má to vùbec smysl?”, nadhodil Al-
Rahem.

“Ty nechceš zpátky svýho konì?”.
“Chci, ale myslim, že prostì nemáme

šanci”.
“Já myslim, že krást konì je špatný a

nemìli bysme to tak nechat”, prohlásil vùdce.
“A jak je budem pronásledovat? Široko

daleko pustá pláò, stopaøe nemáme, maj pìknejch
pár hodin náskok a nejspíš to tady znaj a už jsou
zpátky doma u svý tlupy”.

“Kterym smìrem vùbec jeli?”.
Otakáro vytáhl mapu. “Podle všeho

tudy”, ukázal.
“To je zpátky na Brugad, takže na

vopaènou stranu, než potøebujem”.
“Navíc nám sebrali nejlepší konì”.
“To je fakt”, uvìdomil si Zoltar. “Sebrali

ty, co uspìli v závodì”.
“To jsou hajzlové”.
“Máte pravdu, pronásledování nemá

smysl, co, vùdèe?”.
“Pojedem dál, pìší se budou støídat, a�

jdem rychlejc”, uzavøel Swen.

Trvalo další tøi dny, než družina znovu
narazila na barbary. Tentokrát byli dobrodruzi
bystøejší a Otakáro hned vytáhl soudek koøalky,
který vìnoval barbarskému vùdci, Haakon se pøidal
zdobenou dýkou. Náèelníka dary èásteènì
uspokojily, takže na cizince nepohlížel tak
nevraživì, a navíc Nurnští sami navrhli souboj o
právo pøejet pøes území kmene.

Proti vybranému barbarovi se tentokrát
postavil vùdce Swen, kterého opìt podpoøil Korman
kouzlem, takže dokázal svého soka porazit. Barbar
opustil bojištì se sklopenou hlavou vìda, že
porážka od èlovìka mu jistì na vážnosti nepøidá.
Navíc si Swen právem vítìze vzal jeho konì, takže
dobrodruhùm nyní chybìl už jen jeden.

Barbarské povìsti - Lstivý Gerk

Každý barbar ví, že snù šamanù je tøeba
uposlechnout, a vìdìl to i velký náèelník Gerk.
Když mìl tedy jeho šaman sen plný krve a plenìní,
svolal své bojovníky a vyslal posly ke všem
kmenùm, aby se pøipojily k jeho tažení. Netrvalo
dlouho a sešla se horda barbarských váleèníkù,
jejichž šamani potvrdili prorocké sny naznaèující,
že bohové si pøejí válku. 

Kmeny se pod vedením svých náèelníkù
vydaly do míst, kde stálo rozlehlé mìsto Larnak.
Obyvatelé mìsta dávno opustili tradièní barbarské
zpùsoby, stali se zmìkèilými a pohodlnými a museli
mìsto obehnat mohutnými kamennými hradbami,
nebo� již ztratili víru v sílu svých paží. 

Když Thograki pøitáhli k mìstu, pustili
se do zteèe, ale hradby bylo tìžko zdolat. Po zádech
svých druhù dosahovali bojovníci vrcholu zdí a
vrhali se do boje s obránci, ale ti se za svými
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ochozy dokázali bránit. Barbary nakonec omrzel
marný boj a stáhli se pod hradby, aby hodovali na
koøisti získané na pøedmìstí. 

Tak to šlo nìkolik dní, mìš�ané
používali nejrùznìjších nepoctivých taktik, aby
odrazili chrabøe bojující Thograki, a ti, když se
nasytili boje, stáhli se k hostinì. 

Gerk pøi boji vidìl, že tìla obráncù jsou
slabá a svraštìlá, zpohodlnìlá zahálèivým životem
a zcela odlišná od ztepilých tìl barbarských
váleèníkù. Také si všiml, že na rozdíl od Thograki,
kteøí po boji celou noc pili, než se pustili do dalšího
boje, chodí si muži z mìsta na noc odpoèinout a
nechávají hradby hlídané ženami. Naøídil proto
svým váleèníkùm, aby se svlékli a øádnì natøeli svá
tìla tukem. Pak je nechal nastoupit pod hradbami a
pøedvést váleèný tanec svého kmene následovaný
zápasem muže proti muži. Barbaøi se èinili a jejich
naleštìné svaly se na jejich tìlech dodaleka leskly.

Ženy strážící hradby zvìdavì pøihlížely
té neobvyklé podívané a rychle v nich zaèala
planout touha. Toto byli praví muži, ne ty zmìkèilé
nicky, které nyní znavenì chrápaly doma v
mìkkých postelích. Netrvalo dlouho a ženy otevøely
brány, aby mohly spoèinout v náruèí statných
bojovníkù. 

Tak díky Gerkovì mazanosti padlo
mìsto Larnak. Thograki se nahrnuli do ulic, pobili
všechny muže a mìsto zcela vypálili, odnášejíce z
nìj veškerou koøist, aby ji vìnovali bohùm. Ženy
dílem odvedli s sebou, dílem je zanechali na místì,
kde se ty už nikdy nevrátily k mìstskému životu,
ale vychovaly své potomky poèaté za nocí s
barbarskými dobyvateli podle tradic Thograki v
silné muže.

Kapitola 6. - Snová cesta

Pøed Nurnskými se již rýsovaly vrcholky
Vragadoru, když potkali další barbarskou tlupu.
Tentokrát však mezi barbary nebyli jen váleèníci,
družiníci si hned všimli shrbené postavy zahalené v
kùžích, která jela uprostøed ze všech stran chránìná
bojovníky kmene. Šaman.

Haakon tentokrát neváhal a hned
náèelníkovi vìnoval meè, a Otakáro opìt pøedal
koøalku. Bìhem pøedávání darù a vlichocování se
do náèelníkovi pøíznì si nìkteøí dobrodruzi všimli,
jak si je prohlížejí lesknoucí se oèi hledící zpod
šamanovy kápì. Pøi opìtování pohledu se jim zdálo,
že se jim oèi zavrtávají hluboko do mozku, a po pár
okamžicích pohledem uhli. Následnì se šaman
naklonil k náèelníkovi a chvíli mu cosi šeptal. 

“Pojedete s námi”, rozhodl barbarský
vùdce hlasem, který nepøipouštìl odpor. Na ten
Nurnští vzhledem k pøesile barbarù ani nepomysleli.

Jeli asi dvì hodiny doprovázeni

barbarskou tlupou, když mezi vrcholky Vragadoru
dorazili k malému údolíèku, v nìmž stála barbarská
osada. Skládala se pøevážnì ze stanù a
jednoduchých chatrèí, mezi nimiž se potulovali
konì a dobytek. Tady nebyli jen váleèníci, ale i
ženy, dìti a starci kmene, kteøí si zvìdavì prohlíželi
cizince. 

Barbaøi doprovodili dobrodruhy stranou
vesnice k velkému ohništi, kde je nechali sesednou
a utáboøit. Konì odvedli, ale zato dali Nurnským
dvì srny a nìkolik mìchù s kumysem. Bìhem
opékání a jídla dobrodruzi diskutovali o své situaci,
ale na nic kloudného nepøišli. Museli poèkat, jak se
vìci vyvrbí.

Blížila se již pùlnoc, když se pomalým
krokem pøibelhal k ohni šaman. Pokynul Nurnským,
aby se rozesadili kolem ohnì, a sám zaujal také
jedno místo. Shrnul si z hlavy kápi, a družiníci tak
mohli spatøit jeho vrásèitou tváø. Od pohledu byl
nesmírnì starý. Vypadal o dost starší než Bolbuch,
a trpaslíkovi bylo sto let. Šaman se podíval
každému z dobrodruhù do oèí. Pak zaèal vyprávìt.

“Vím, proè jste pøišli”, pravil pomalu, a
na chvíli se odmlèel, takže dobrodruzi mohli chvíli
pøemýšlet, co s nimi barbaøi za plánovanou
svatokrádež udìlají.

“A souhlasím s tím”, pokraèoval šaman,
a v noèním tichu jakoby byly slyšet rány, když
Nurnským spadaly kameny ze srdce.

“Víte, naše rasa, Thograki, vždy pøežila
díky tomu, že se pøizpùsobila novým podmínkám.
Naše zvyky se pøizpùsobovaly potøebám, aby nám
pomáhaly pøežít. Když však velí potøeba, je nutné
zvyky a tradice zmìnit. Stane-li se z tradice dogma,
mùže to skonèit tragicky”, šaman mluvil pomalu a
v øeèi dìlal dlouhé odmlky, ale žádný z dobrodruhù
si nedovolil ho pøerušit a všichni pozornì
naslouchali.

“Proto vám pomohu. Jsou-li vám bohové
naklonìni, ukáží vám cestu”, sdìlil Nurnským
šaman, pak sáhl do svého pláštì, z nìhož vytáhl
dýmku a váèek. Napìchoval dýmku obsahem
váèku, naèež ji zapálil klacíkem z ohnì a mocnì
zabafal. Pak ji podal Otakárovi, který sedìl po jeho
levici. 

Hobit pokrèil rameny, pøiložil dýmku ke
rtùm a mocnì potáhl. Ucítil silnou aromatickou
chu� a jakoby se celá jeho duše uklidnila. Dýmka
kolovala mezi dobrodruhy, jen Swen a Haakon se
rozhodli nedat si a hlídat pøed pøípadným
nebezpeèím. Po chvíli skonèila dýmka u šamana,
který se zavøenýma oèima sedìl u ohnì a poklidnì
bafal. Podobnì vypadali i nìkteøí dobrodruzi. Sedìli
tam v naprostém tichu, jakoby byli ztraceni ve
snách.

Ti z Nurnských, kteøí ochutnali dýmku,
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se cítili naprosto uvolnìnì a lehce. Pojednou si
všimli, že vedle ohnì stojí kamenná brána. Pøedtím
si jí nikdo z pøítomných nepovšiml. Byl to prostý
klenutý oblouk z hrubì opracovaných kamenù
nespojených maltou, a záhy pøitáhl pozornost
pøítomných. Nakonec jím Al-Rahem prošel, a za
ním i ostatní. 

Vstoupili do mlhy, která se po nìkolika
krocích zaèala rozplývat. Dobrodruzi se ocitli na
rozkvetlé louce za krásného dne, a ani jim nepøišlo
nijak zvláštní, že tráva byla šmolkovì modrá a nebe
jasnì rùžové. Kolem poskakovali malí èervení
ibisové.

Nurnští procházeli po louce a kochali se
pøíjemnou krajinou, která nìkolikrát zmìnila barvu,
až pøed sebou zahlédli jakési zvíøe. Když pøišli
blíže, ukázalo se, že je to murmak, ale nebyl vùbec
chlupatý a mìl jemnì šedou barvu. Pøestože stál na
ètyøech, byl obleèen v jasný, èervenožlutý šat
protkávaný zlatem a bystrýma oèima hledìl na
pøicházející dobrodruhy. 

“Vítejte”, ozval se družiníkùm v uších
jeho hlas. “Jsem Saarnamta. Už dlouho jsem na této
cestì nepotkal poutníka, a teï je jich hned nìkolik.
Zvláštní”.

“Kde to jsme?”, otázal se Rhynn, který
byl ze všeho dìní zmaten, ale poslušnì šel za
ostatními..

“Mohu vám odpovìdìt pouze na dvì
otázky, a to jen na jednu pravdivì”, odvìtil podivný
tvor. “Dobøe tedy volte”.

“Aha, tak to si promyslíme”, prohlásil
Otakáro a obrátil se k ostatním, aby dali hlavy
dohromady. 

“Když teda jenom na jednu otázku
odpoví pravdu, tak bychom se ho mohli zeptat na
jednu otázku, která je jasná, a když odpoví
nepravdivì, tak budeme vìdìt, že ta druhá je
pravdivá”, pøemítal Zoltar.

“To je dobrý, tøeba jakou barvu má mùj
klobouk”, pøidal se Vesta. “A když øekne jinou, než
èernou, tak víme, na èem jsme”.

“Ale tvùj klobouk je fialovej”, zadíval se
na hobita Rhynn.

“Mì pøipadá modrej”, oponoval Feliks.
“Je èernej”, vytøeštil oèi Otakáro a

peèlivì si prohlížel svou chloubu.
“Jak tak koukám, tak na barvy bych se

tady neptal”, poznamenal Al-Rahem.
“Krom toho”, ozval se Korman, “když

nám na takovou otázku odpoví pravdivì, tak nám
odpoví nepravdu na tu, co nás zajímá, a nedozvíme
se nic”.

“Co nás teda vlastnì zajímá, jakou
otázku mu položíme?”, napadlo Bolbucha.

“Proè bohové pláèou?”, nadhodil Al-
Rahem.

“A bohové pláèou?”, podivil se Korman.
“Patrnì jo”.
“Mohli bysme se zeptat, kde najdeme

poklad”, navrhl Feliks.
“Jo, a von nám øekne že v Kortu v

patriarchovì pokladnici”, opáèil assuaenec.
“To je pravda, tam bude”, pravil

Otakáro.
“Jo, takže je to pravdivá odpovìï, ale

nám úplnì k nièemu”.
“Mohli bysme se zeptat, kdo ubližuje

bohùm”, zadumal se Zoltar.
“A pak, jestli má Saarnamta chobot”,

pøidal se Vesta.
“Proè? Vždy� vidíme, že má”.
“Ale když nám øekne, že nemá, tak víme,

že jeho druhá odpovìï je pravdivá”.
“A když nám øekne, že má?”.
“No to pak bude blbý”.
“Mohli bysme se ho zeptat na tu samou

otázku dvakrát”, napadlo Felikse.
“Jo, akorát pak nepoznáme, co z toho je

pravda”, opáèil Zoltar.
“Ale vìdìli bysme, že jedno je pravda a

druhý lež”, upozornil Otakáro.
“Neøíkal, že nám bude lhát, øíkal, že nám

neøekne pravdu”, poukázal na drobný rozdíl Rhynn.
“To je stejný”.
“Není, nepravda je opak pravdy, kdežto

lež je výmysl”, oponoval polokroll.
“Tak teï už teda fakt nevim”, zvedl

Otakáro oèi k zelenkavé obloze.
“Mohli bysme se zeptat, kdo ubližuje

bohùm a jak ho mùžeme znièit”, navrhl Al-Rahem.
“Aspoò jedna odpovìï nám k nìèemu bude”.

“Tak jo, zeptej se ho, stejnì už nic
nevymyslíme”, pokynul assuaenci Zoltar a nikdo
neprotestoval.

Al-Rahem tedy pøistoupil k bytosti a
vyslovil svou otázku.

“Bohùm ubližují bytosti z podsfér.
Mùžete je znièit, ale v žádném pøípadì jim
nemùžete zabránit ve vstupu do našeho svìta”,
zadunìl dobrodruhùm v hlavì Saarnamtùv hlas.

“Já se ale ptal jak”, nechápavì zakroutil
hlavou Al-Rahem.

“Poèkej, v tom je urèitì ten chyták”,
upozornil ho Zoltar. 

“Tak my vám pìknì dìkujeme”, obrátil
se na snovou bytost Otakáro, “a mìjte se pìknì”.

“Nech� vás bohové provázejí”,
odpovìdìl Saarnamta. “Dám vám ještì jednu radu.
Ne vždy je nejhezèí cesta ta nejsnažší”.

Nurnští slušnì podìkovali a rozlouèili
se. Když se rozhlédli kolem, spatøili krásnou
dláždìnou cestu a zaèali se dohadovat, kudy se dát.
Al-Rahem se vydal pøímo kolmo od cesty do luk, a
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podobnì Rhynn, který však zamíøil na opaènou
stranu. Ostatní se vydali po cestì. Chvíli tak šli
každý svým smìrem, ale když se ohlédli, stále jeden
druhého vidìli. Tu Zemikosa upozornil na malou
køivolakou cestièku, která smìøovala smìrem k
jasnì fialovým skalám tyèícím se na jedné stranì
cesty. Dobrodruzi se shodli, že tohle nejhezèí cesta
urèitì není, a vydali se za theurgem.

Cesta neustále stoupala a kolem se
objevovaly balvany. Stoupání bylo stále strmìjší a
dobrodruzi mìli potíže se udržet na nohou. Korman
Zlotì nìkolikrát sklouzl a sjel po ostrých kamenech
ze svahu, vždy se mu naštìstí podaøilo zachytit se o
nìkterý z balvanù, ale ošklivì se potloukl. 

Nakonec Nurnští stanuli pøed strmou
skálou vzhùru. Vrcholu nebylo vidìt, nebo� se
mezitím ocitli v mracích. Jako první zaèal šplhat
Rhynn a chvíli mu to docela šlo, ale zanedlouho
uklouzl a žuchl mezi ostatní. Polokroll už se louèil
se životem, nebo� spadl z nìkolika desítek sáhù, ale
k vlastnímu pøekvapení pád pøežil. 

Nahoru se tedy pustil Al-Rahem, který
mìl se šplháním znaèné zkušenosti. Šplhal dlouho,
ale podaøilo se mu vyškrábat se na vrchol. Vylezl z
mrakù a pod sebou spatøil malé údolíèko. Vidìl, že
dláždìná cesta vedla kolem skal do míst, kde stála
dobrá padesátka obrù. Každý z nich byl zcela èerný,
mìl ètyøi ruce a v každé svíral kyj. Assuaenec byl
rád, že se setkání s nimi vyhnul. Dále si všiml, že ze
svého místa mùže pøejít po høebeni na protìjší
kopec, kde stála jakási svatynì, ze které se linulo
modré svìtlo.

Ostatní zatím pøemýšleli, zda šplhat nebo
èekat. Odvážný Rhynn se znovu pokoušel vylézt,
ale znovu spadl a byl samá modøina. Pøesto si
odvahy dopøál Zoltar a také dokázal stìnu zdolat. A
nakonec se to po nìkolika pádech podaøilo všem, i
Rhynnovi.

Spoleènì se pak vydali do svatynì, kde
nalezli malou sošku jakéhosi bùžka z bílého
mramoru, kterak v rukou svírá modøe záøící kámen.
Kámen pøipomínal azurion, ale byl mnohem vìtší,
mìl zhruba patnáct coulù v prùmìru. Na dotyk byl
chladný, a tak ho Otakáro jemnì zvedl, a když se
nic nestalo, tak ho uložil do torny. Bolbuch místo
kamene vložil bùžkovi do rukou lahev koøalky, aby
se neurazil.

Když Nurnští vyšli ze svatynì, spatøili na
louce pøed sebou klenutou bránu podobnou té,
kterou sem pøišli. Co však bylo horší, všude kolem
se náhle objevil dav podivných tvorù a rychle se
blížil.

Dobrodruzi se rozbìhli. Brána byla
vzdálena nìco pøes sto sáhù, ale pøesto se blížila
neskuteènì pomalu. Jako první se do ní dostal
Korman, který si pomohl hyperprostorovacím
kouzlem. Druhý byl Rhynn, který bìžel doslova

jako o život. 
Tvorové už byli na dosah. Nyní už

dobrodruzi vidìli, že se jedná o bytosti s rysy
pøipomínajícími elfy, jen jejich kùže mìla barvu
obsidiánu a oèi jim rudì plály. Také místo prstù na
rukou mìly dlouhé drápy a byly bezpohlavní, jak se
dalo poznat díky jejich nahotì.

Al-Rahem doslova proskoèil do brány
mezi tvory snažícími se mu zahradit cestu, jen na
boku pocítil ostrou bolest od paøátù. Zoltar
Zemikosa dobìhl k bránì, kde se zastavil a zaèal
odrážet nepøátele snaže se ostatním uvolnit cestu.
Nic to nebylo platné Feliksovi, který zmizel pod
údery smrtících drápù. A zmizel doslova, po
nìkolik ranách se rozplynul jako pára. Stejnì
dopadl i tvor, na kterého zaútoèil Zoltar dìlající
cestu Otakárovi. Hobit se prosmýkal mezi tìly
nepøátel a vyhýbal se jejich paøátùm, až se dostal do
kýžené brány. Krev mu tekla z mnoha ran, ale unikl
pryè.

To Zoltar, posílen svými lektvary, sekal
na všechny strany a èekal na Bolbucha. Staøík byl z
Nurnských nejpomalejší, a tak byl ve chvíli, kdy
dobrodruhy pohltila záplava nepøátel, od brány ještì
daleko. Trpaslík nebyl ve zmìti tìl vidìt, ale co
chvíli se zjevila jeho sekera, míhající se ve
smrtících obloucích. Èerní elfové kolem nìj mizeli,
ale na místa padlých se hned hrnuli další, trpaslík
však stále systematicky postupoval modle se ke
svému mocnému brnìní, které zázraènì odráželo
drápy nepøátel.

Když pominul úèinek lektvarù, zaèal
Zoltar umdlévat. Krev mu prýštila z mnoha ran a z
jeho pohybù mizela ladnost a z úderù pádnost.
Pøesto poèkal na starého trpaslíka a spoleènì skoèili
do brány, pryè ze zlého snu.

U ohnì Haakon se Swenem najednou
vidìli, že se Feliks zhroutil a z èetných ran mu
prýštila krev. Haakon neváhal a nalil krollovi do úst
léèivý lektvar. Všiml si, že i ostatní dobrodruzi se
podivnì chvìjí a nìkteøí krvácejí. Nevìda, co má
dìlat, jen všechny sledoval pøipraven poskytnout
pomoc. Po chvíli se dobrodruzi pøestali tøást a
postupnì si všichni ustlali na zemi pohrouženi do
tvrdého spánku.

V tu chvíli se zvedl šaman a mìl se k
odchodu.

“Poèkejte, co se stalo?”, zastavil ho elf.
“Bohové promluvili”, odvìtil šaman.
“A co øíkali?”.
“Nevím, to byla zpráva pro vaše druhy”.
“Vy ste nebyl s nima?”.
“Ne. Já jen hlídal jejich cestu zpìt”.
Šaman se odebral zpìt do své vesnice a

dvojce strážcù osamìla. Ostatní nehnutì døímali, a
tak si Swen s Haakonem rozdìlili hlídky a zùstali
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vzhùru až do rána.

Nurnští se probudili až pøed polednem
posíleni vydatným spánkem. Pøesto na nich jizvy z
putování po øíši snù zùstaly, zvláštì na Feliksovi.
Pøevyprávìli pøíbìh svého putování vùdci a také
šamanovi, který soudil, že modrý kámen, který
Otakáro pøinesl ze snù i do skuteènosti, mùže být
nìco, co bohové potøebují a touto cestou to poslali
dobrodruhùm, aby jim to pøinesli. Z pøítomnosti
èerných elfù vyvodil, že sny jsou napadeny nìjakou
temnou mocí, ale jakou pøesnì si nedomýšlel.

Dobrodruzi se zaèali pøipravovat k
odjezdu, když Zoltar pøišel za Feliksem.

“Hele, tys v tìch snech padnul, co?”.
“No jo, myslel jsem, že je po mì”,

pøikývl kroll.
“Napadlo mì, jestli v sobì náhodou

nemáš démona. Moh se do tebe dostat, když tì zabil
v tìch snech, a teï èeká na pøíležitost”.

“Na pøíležitost k èemu?”.
“Co já vim? Je to démon. K èemukoli”.
“Hele, to by nebylo pìkný, aby se nám

v nìkom usídlil démon”, ozval se Swen, který
rozhovor zaslechl.

“A mùžeš to nìjak zjistit?”, obrátil se na
theurga Rhynn. To už o podezøení vìdìla celá
družina.

“No, mám takový sklíèko”, zamyslel se
Zoltar. “Pomáhá mi hledat magický vìci. S nim
bych se moh krollovi kouknout do zadku, jestli tam
nìjakýho démona neuvidim, protože démoni jsou
hodnì magický”.

“Do zadku?”, podivil se Otakáro.
“Jo, do zadku”, potvrdil Zemikosa.
“Tak jo”, ozval se vùdce. “Démona v

družinì nemùžeme riskovat. Zemikosa se podivá
Feliksovi do zadku a Otakáro jako druhej odborník
ho bude držet”.

“Já ale na tohle nejsem odborník”,
protestoval Vesta.

“Nevadí, máš k tomu nejblíž”, zamítl
námitky Swen. “Nìkdo musí roztáhnout pùlky, aby
bylo dobøe vidìt”.

“Já nechci roztáhnout pùlky”, zaèal
protestovat též Feliks. “A už vùbec ne od
Zemikosy”.

“Jestli on Zoltar nedostal chu� pro
zmìnu na krolla”, zachechtal se Korman a nìkolik
otrslíkù se pøidalo.

“Hele, Zemikosa je odborník, a když
øíká, že v tobì mùže bejt démon, tak je to riziko pro
celou družinu”, sdìlil Feliksovi vùdce.

“A to fakt poznáš pohledem do zadku?”,
zajímal se Korman.

“No s naprostou jistotou bych to moh
øíct jenom, když bych ho vykuchal, ale to by asi

nechtìl”, vysvìtlil theurg.
“A nešlo by to nìjak jinak?”, pravil

schlíple kroll.
“Možná by to šlo pøes pusu”, zamyslel se

Zoltar, “ale nevim nevim, démoni vìtšinou bejvaj
níž”.

“To víš jak?”, zajímal se Vesta.
“To víš, zkušenosti”, usmál se theurg.
“Pøes pusu by to šlo”, souhlasil Feliks.
“Dobøe, tak votevøi hubu”, naøídil mu

Zoltar, pøiložil si k oku okrouhlé sklíèko a pozornì
zíral krollovi do chøtánu.

“Nic”, sdìlil po chvíli ostatním. “Musí
se to udìlat zespoda”.

“A fakt to nejde jinak?”, nedal se kroll.
“Co mu dát volej, tøeba to toho démona

vyžene”, navrhl Rhynn.
“Démon se nedá vyhnat volejem”,

zavrtìl hlavou Zoltar. “Na druhou stranu by pak v
tom výsledku mohly bejt po démonovi stopy,
protože to jaksi projde celym tìlem, žejo”.

“Tak dohodnuto, vohøejte nìkdo
Feliksovi láhev s volejem, a� to de rychle”, naøídil
vùdce.

“Jak rychle to krollem asi projde?”,
zamyslel se Bolbuch. Vzápìtí se zaèaly pøijímat
sázky. 

Feliks skuteènì vypil jednu lahev s
olejem, a za pár chvil zmizel v køoví. Tam ho
následoval Zoltar, aby prozkoumal výslednou
hromádku.

“Všechno v poøádku”, pravil èekajícím
dobrodruhùm a Feliks si otøel zpocené èelo.

“Fajn, tak jedem”, rozkázal vùdce.

Barbarské povìsti - O Molodcích

V dávných dobách byla zemì ovládána
Molodci. Molodci byl národ nesmírnì pyšný a líný,
ale bylo jich mnoho a bohové je obdarovali èetnými
dary. Díky tomu si podrobili mnoho ostatních
národù, nebo� potøebovali, aby za nì nìkdo
pracoval. Molodci tvrdili, že všichni obyvatelé
zemì jsou bratøi, ale svìt je plný úskalí a jen v
jejich zemi je opravdová svoboda, kterou zajiš�vali
jejich dobrotiví Otcové. Podle Molodcù byl každý
svobodný, pokud na slovo a bez øeèí poslouchal
pøíkazy Molodcù. Pøíkazy Otcù museli poslouchat
všichni, jinak byli pokládáni za zrádce dobré vìci.
A pøíkazy Otcù Molodci poslouchali rádi, nebo�
vìdìli, že pro nì chtìjí jen to nejlepší. Ostatní
pøíkazù Otcù uposlechli neradi a jen proto, že jinak
by je èekalo to nejhorší. Otcové se èasto mìnili,
nebo� každou chvíli nìkterý Molodec zavraždil
nìkterého z Otcù, aby se dostal na jeho místo a
mohl svìt udìlat ještì lepším.

Molodcùm bohové dali velký dar magie,
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kterým se velmi pyšnili. Ale Molodci tento dar
nevyužívali s rozumem, s jeho pomocí podrobovali
ostatní a pøedvádìli svou sílu. Také pomocí magie
chtìli svìt pøemìnit podle svých pøedstav. Nechali
tøeba za jediný den vyrùst obrovský les, a za další
den ho zase nechali zmizet. Na místech plání
vztyèovali hory a hory zase mìnili v plánì. Chtìli
také pouš� zmìnit v kvetoucí zahradu, ale nakonec
zmìnili svou kvetoucí zemi v pouš�. 

Nakonec se Molodci stali tak pyšnými,
že se pokládali za rovny, ba nadøazeny bohùm.
Chtìli procházet jedním krokem na obrovské
vzdálenosti, být na nìkolika místech souèasnì, ba
co více, chtìli nesmrtelnost. A tehdy bohùm došla
s Molodci trpìlivost a znajíce jejich povahu, dali
jim nový dar, který dokázal znásobit jejich magické
síly. A Molodci neváhali a hned dar použili,
nevìdouce, že jen bohové mohou vládnout
takovými silami. Vyvolané síly se vymkly kontrole
Molodcù, a když se uvolnily, celý svìt se otøásl.
Zemì se otevøela a obrovské pøílivové vlny pohøbily
Molodce na dnì oceánù.

A tak dnes slouží Molodci jen jako
varování. Thograki jsou opakem Molodcù, proto
nikdy nechtìjte být jako Molodci. Vyvarujte se
pýchy, ctìte bohy a jejich pøirozený øád. Jen tak
mùžete užívat svobody, kterou nám bohové dali, a
tuto svobodu musíme bránit pøed každým, kdo by
chtìl být jako Molodci, stejnì jako to dìlali naši
pøedkové.

Kapitola 7. - Nestvùry z blat a skal

Cesta pokraèovala dál na sever. Všichni
už opìt sedìli v sedlech, nebo� Otakáro s barbary
vyhandloval nìkolik koní, takže nyní mìli dokonce
dva náhradní. Snad kdyby zase narazili na zlodìje
koní. 

Dobrodruzi projeli Vragadorem,
pahorkatinou protkanou místy skalními útesy, které
bylo tøeba èas od èasu objíždìt. Na tìchto skalách
byla zøejmì hnízdištì obøích ptákù pøipomínajících
orly, kteøí však mìli tìlo velikosti èlovìka, rozpìtí
køídel pak dosahovalo nìkolika sáhù. Naštìstí tito
ptáci nevypadali, že by si za svou koøist vybrali
dobrodruhy, a tak byli jen obèas zahlédnuti na
obloze. Pozornost vyvolal pouze orel, který v
paøátech nesl myš. Tedy myš. Myš velikosti úmìrné
tomu orlu, tudíž velké jako statný hobit.

Za Vragadorem Nurnští potkali další
barbarský kmen. Že se nejedná o zrovna
mírumilovné barbary bylo poznat už z divokého
tetování a lidských, èi pravdìpodobnì spíše
barbarských lebek, které barbarùm visely u opaskù
a sedel. Náèelník mìl místo helmy lebku
pocházející pravdìpodobnì z pumy a u sedla mu
visela zlobøí lebka. 

“Rag tagat tru karapet rhak”, vyštìkl
vùdce barbarù.

“Eh, dobrý den”, vydechl Zoltar.
Barbar pronesl nìkolik dalších slov,

kterým nikdo z dobrodruhù nerozumìl. Promluvil
však mladý barbar vedle nìj. “Náèelník šíkat, že vy
nepšátelé, když náš jazyk nemluvíte”.

“Ne, to ne, my pøátelé”, koktal hned s
pøehnaným úsmìvem Otakáro a hluboce se uklánìl.
Swen zatím rychle kynul Haakonovi, aby pøedal
dar. Nejlepší meè, který s sebou Nurnští vezli.
Barbar si meè dobøe prohlédl a obzvláštì
prozkoumal èepel. Lunciova práce byla skuteènì
precizní. Nemnoho kováøù v Gwendarronu se mu
dokázalo rovnat. A zde si barbaøi cenili dobré
zbranì tím více, èím ménì dokázali takové zbranì
sami ukovat. Barbar uznale zamruèel, schoval meè,
a i se svou tlupou odjel dál svou cestou.

Svou cestou se vydali i dobrodruzi, stále
podél øeky na sever. Jednotvárné putování pøes
opuštìné plánì jen obèas zpestøoval lov, když
docházely zásoby. Mimo obvyklé králíky èi sysly se
obèas podaøilo støelit i nìjakou vysokou a jednou
dokonce divokého jaka.

Po pìti dnech cesty se pøed Nurnskými
objevil pás mlhy, který se ponuøe vznášel nad
rozlehlými blaty. Pùda byla èím dál podmáèenìjší
a konì se zaèali boøit. Zoltar a Otakáro se hned
pustili do pøesvìdèování vùdce, že by mìli zajít
kousek do bažin, nebo� se tam dají najít vzácné
rostliny, z nichž by bylo možné vytìžit nìjakou
magenergii. Vùdce souhlasil, a druhý den se proto
družina obrátila smìrem do nitra Krysí bažiny.

Cesta to byla namáhavá a dobrodruzi
museli vést konì, kteøí se propadali do bahna.
Všichni byli znechuceni, jen dva alchymisté
nadšenì bìhali kolem a sbírali vzorky kapradin,
mechù a hub. Když Swen špatnì  šlápl a zapadl po
prsa do bahna, takže mu ostatní museli pomoct ven,
zavelel k odchodu a družiníci zamíøili zase zpìt k
okraji blat. Celou cestu nenarazili na nic
nebezpeèného z místní fauny, zahlédli jen množství
potkanù, žab a mlokù, a jen Kormanùv netopýr
kroužící kolem družiny na hlídce svým ostrým
sluchem zachytil sem tam i nìco vìtšího, nejspíš
goblocha, ale nic si na družinu netrouflo.

Za soumraku byla již družina opìt na
okraji bažiny a rozbila tábor. Otakáro se ihned
pustil do zkoumání nalezených ingrediencí, a
zhruba po tøech hodinách bádání odhalil, že v
jednom druhu choroše rostoucího na prohnilých
kmenech stromù v mokøadech se nìco málo
cenných surovin nalézá. Vyèerpaní dobrodruzi po té
ulehli.

Al-Rahem se uprostøed noci náhle
probudil. Zdálo se mu, jakoby spal a ze tmy ho
pozorovalo tisíce oèí. Pak uslyšel tiché cupitání. To
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už si toho všimla i hlídka. Otakáro náhle pocítil
pøítomnost spousty tvorù a i Kormanùv netopýr
zaregistroval svým sluchem v temnotì blížící se
postavy. Ihned zaèali burcovat ostatní, když tu se již
ve svìtle ohnì objevily první postavy. 

Tvorové vypadali jako krysy, ale kráèeli
po dvou a v rukou svírali rozlièné zbranì. Obleèeni
byli ve špinavých hadrech a pøi útoku hlasitì pištìli.
Hlídka staèila probudit nìkolik dobrodruhù, jiní
byli probuzeni po té, co na nì šláply krysí tlapy
nebo se jim do tìla zaryly prorezlé èepele.

V táboøe vypukl zmatek. Krysáci se vrhli
na probouzející se dobrodruhy, kteøí se jen malátnì
zvedali k obranì. Hemžili se všude kolem, a
Nurnské zcela zaplavil pøíliv prašivé srsti. Bylo jich
urèitì nìkolik desítek, ale pøesnì to nikdo nepoèítal.

Než Nurnští staèili zaujmout rozumnou
obranu, byli krysáci všude a zuøivì útoèili. Pod
jejich tìly doslova zmizel Rhynn Rugornský, dosud
nezkušený váleèník. Také Korman Zlotì nedokázal
všas dokonèit své zaklínadlo, když se mu do bøicha
zabodl zubatý oštìp. Další krysák skoèil
kouzelníkovi na záda a zakousl se mu do krku.
Korman z náhlé ztráty krve ztratil vìdomí. 

Bezvládné dobrodruhy se snažili krysáci
odtáhnout pryè. Netopýr chránící svého pána spražil
krysáky táhnoucí Kormana pryè blesky a na jeho
obranu vyrazil také Zoltar a Otakáro. To ovšem
opìt narušilo jakous takous formaci. Al-Rahem
klièkoval mezi krysáky, vrhal po nich nože a na
zem házel dýmající kulièky, z nichž vycházející
hustý dým zahaloval èásti bojištì a ještì zvyšoval
zmatek. 

To Bolbuch, rozèilen tím, že ho rána
palicí do hlavy probudila z hlubokého spánku, stál
jako skála a odrážel vlny útoèících krysákù. Rovnìž
Swenovi se u nohou vršila hromada krysích mrtvol.
Záda tìchto dvou hrdobcù kryli Feliks a Haakon.
Krysáci se na nì hrnuli neohlížejíce se nalevo ani
napravo, nìkdy dokonce bodali do zad vlastních
druhù, jak moc se snažili zasáhnout družiníky.
Jeden krysák dokonce ve snaze vrhnout se na
Felikse zezadu spadl do ohnì a okolí zamoøil pach
škvaøené srsti. 

Do rachotu kovu o kov, sténání ranìných
a pištìní krysákù se pøidalo rovnìž ržání koní, na
které se útoèníci laènì vrhli. Nebylo nikoho, kdo by
je dokázal bránit. 

Pøíliv krysákù se zdál nekoneèný a
dobrodruhùm zaèaly docházet síly. V tvrdé øeži
padl Feliks Gudlák a útoku tøí statných krysákù
neodolal Al-Rahem. Naštìstí hned vedle stál
Otakáro, který srdnatì bránil stateèného assuaence,
aby ho krysáci také neodtáhli. 

Tu náhle útok skonèil stejnì náhle jako
zaèal. Hromady mrtvol kolem Bolbucha a Swena
zøejmì odradily zbylé krysáky od dalšího boje, a ti

se radìji stáhli do bezpeèné temnoty. Dobrodruzi
byli zcela vyèerpaní, ale pøesto nespoèinuli.

“Rhynn”, zvolal Otakáro. “Odnesli
Rhynna”.

Vùdce Swen spolu se Zoltarem a
Otakárem vyrazili ve svìtle magického prstenu
smìrem, kterým krysáci polokrolla odtáhli, aby se
pokusili vyrvat jim alespoò mrtvolu nebohého
váleèníka. Kus za táborem zaslechli hlasité
mlaskání a žvýkání a ihned vyrazili za zvukem, ale
našli jen mršinu jednoho z koní, vyvrhnutou a z
velké èásti sežranou. Viníci se však pøed rychle se
blížícím svìtlem dali na útìk a dobrodruzi tak
zaslechli jen zvuk jejich vzdalujícího se cupitání.

Dvì hodiny prohledávali vysílení
hrdinové okolí tábora, než se jim podaøilo najít
Rhynnovu mrtvolu. Byla v zuboženém stavu, bøicho
mìla rozpárané a vnitønosti zmizely, zøejmì
sežrány. I na zbytku tìla byly jasnì vidìt stopy
ostrých øezákù, které odkously nejlepší kousky
masa. 

Po návratu došlo na pohøbení Rhynna a
Felikse, dvou odvážných družiníkù, kteøí neš�astnì
podlehli chlupaté pøesile, do mìkké zemì na pokraji
Krysích blat. Zatím Bolbuch s Haakonem zbìžnì
ošetøili Al-Rahema a Kormana, kteøí byli znaènì
zesláblí ztrátou krve. Naházeli také na hromadu
mimo tábor mršiny krysákù. Napoèítali jich celkem
jedenatøicet.

“Tak koní už máme zas jenom sedm”,
prohlásil Swen, když sehnal dohromady pøeživší
oøe.

“Mužù už je taky jenom sedm”, opáèil
Al-Rahem.

“Tak to vyšlo akorát”, drsnì zavtipkoval
vùdce, ale byl odmìnìn zamraèenými pohledy
ostatních.

“Na mym poníkovi se jet nedá”, oznámil
Otakáro. “Je posekanej a nìjaká hnusná myš mu
vykousla kus masa na boku. A Kormanùv vypadá
podobnì”.

“Korman pojede na mym, já pudu
pìšky”, pravil Swen. “Konì se musej dát
dohromady”.

“A lidi taky”, podotkl Al-Rahem,
nezvykle bledý.

S prvním úsvitem zamíøili Nurnští co
nejkratší cestou z bažin. Šli pomalu, ale nic je
neobtìžovalo. Krysáci se buï spokojili se získanou
koøistí nebo si za denního svìtla netroufli zaútoèit.
Po nìkolika hodinách namáhavého pochodu nalezla
družina pøíhodné místo na táboøení, kde si mohli
družiníci i konì odpoèinout. Navíc poblíž lovci
narazili na hejno køepelek, takže mìli i dostatek
jídla.

Bìhem vaøení veèeøe dal Otakáro
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dohromady zbylé suroviny a chtìl pro zranìné
uvaøit nìjaké léèivé lektvary, ale zøejmì se mu ještì
chvìly ruce z nepìkných zážitkù pøedešlé noci,
protože vše pøišlo vniveè. Nálada v družinì zaèala
být dosti ponurá.

Když se však druhý den ráno Otakáro
probudil, zaèal hned pøehrabovat v batohu a pøitom
povykoval na celé kolo. Vytáhl kámen, který
pøinesl ze snù, a vyzval Kormana, aby mu ukázal
rány. Pak zaèal opatrnì pøejíždìt kamenem po
kouzelníkových šrámech. Trvalo to sice hodnou
chvíli, ale rány se skuteènì zatáhly. Ovšem kámen
zaèínal pohasínat.

“Vidíte, kouzelný kámen”, prohlásil
hobit. “Mìl jsem sen, že se s nim dá léèit. Ale
pohasíná, neplejtval bych s nim, aby nám vydržel”.

Swen jen pokýval hlavou. Nauèil se, že
když nìèemu nerozumí, je lépe nic neøíkat a nechat
to na odbornících. 

Korman se po léèivé kùøe cítil o poznání
lépe a družina se opìt vydala na cestu k severu. 

Další noci se Otakárovi znovu zdálo o
jeho modrém kameni, a ráno si všiml, že kámen
znovu zaèal záøit jasnìji. Nenápadnì ho vzal a
vyléèil s jeho pomocí svého poníka, kterému
ošklivì hnisaly rány zpùsobené krysáky. Kámen
viditelnì pohasl, ale dalšího rána znovu záøil, a tak
hobit usoudil, že noc kameni dodává sílu.

Když veèer toho dne dobrodruzi hledali
místo na táboøení, všiml si Kormanùv netopýr
blízkého hájku, kde pod jedním stromem obcházela
trojice šakalù, jakoby na stromì tušili nìjakou
koøist. Družina tedy zamíøila tím smìrem a šakali
pøed jezdci rychle prchli. Na stromì pak družiníci
spatøili nìco v tìchto místech dosti neoèekávaného,
a sice hobita. Hobit mìl blonïaté vlasy i øídké
vousy a obleèen byl do kùží, pod kterými ovšem
cinkala drátìná zbroj, zjevnì na nìj ponìkud velká.
Pøes rameno mìl pøehozen krátký luk a toulec s
nìkolika šípy.

“Co tu dìláš?”, houkl na nìj Haakon.
Hobit na elfa hledìl bázlivì, zdálo se, že

z nìj má posvátnou hrùzu. “Je mi to líto, pane. Ja
nechtìl utéct, já jsem zpanikaøil”.

Nurnští na sebe zmatenì pohlédli.
Hobitovo zmatené povídání jim nedávalo žádný
smysl.

“Uprchlík”, náhle napadlo Kormana. To
už i Haakon pochopil, co je hobit asi zaè, a
využívaje svého elfího pùvodu, zaèal si hrát na
trindindolana. 

“Neboj se. Možná, že se tvùj pøeèin
obejde bez trestu, ale musíš mi øíct naprosto
všechno”.

“Cože? Bez jakýho trestu?”, stále
nechápal Otakáro.

“Povím”, špitl hobit. “Jen nevim, kde

mám zaèít”.
“Zaèni od zaèátku”, pravil uklidòujícím

hlasem álfheimovec. “Nejdøív tvoje jméno”.
“Já jsem Skyreš. Skyreš Mìchuøina”,

pøedstavil se cizinec.
“Z jakýho Kyreše? To je zas kde?”,

podivil se Zoltar.
“Ne z Kyreš, ale Skyreš, tak se

jmenuju”, pípl hobit.
“Tak Skyreši”, dìl rozvážnì Haakon, “já

myslím, že to ani nemusíme hnát pøed radu, ale
musíš mi popravdì vypovìdìt naprosto všechno”.

“Pøed jakou radu zase?”, Otakáro byl
stále mimo.

“Mae thorbu”, zašeptal smìrem k
alchymistovi Al-Rahem.

“Jo von je z Trindindolu?”.
“Vypadá to tak”.
“Tak tedy”, zaèal Skyreš vyprávìt, “já

žil na okraji zemì, v pøedhùøí, kde jsem dìlal
ošetøovatele trpaslíkùm v dole. A ono se stalo to, že
moje sestra, Laila, si zaèala s elfem. A to se nesmí.
Já s tim nemìl nic spoleènýho, vopravdu”.

“Klid, klid”, uklidòoval hobita Haakon.
“My víme, že za tohle vùbec nemùžeš”.

“To si nejspíš vodskáèe ten elf”, podotkl
Korman.

“Tak jak to bylo dál?”.
“Dozvìdìl jsem se, že nìkolik trpaslíkù

chce utéct ze zemì”, pokraèoval Skyreš. “Ved je
Baragor, pøedák z dolu. Jenže v horách nás pøepadli
skøeti a všechny trpaslíky zabili, já jedinej utek.
Mám po nich akorát tuhle kroužkovou košili”.

“Koukám, že ti skøeti bránìj hranice
Trindindolu líp než hranièníci”, zachechtal se
Zoltar.

“No a co dál?”, pokraèoval ve výslechu
Haakon. “Z Trindindolu je to sem pìkná dálka”.

“No já už jsem na cestì nejmíò pùl roku.
Já toho opravdu lituju, vezmìte mì domù”.

“Ty se chceš vrátit?”, pøekvapenì se na
hobita podíval elf.

“Ano, pane”, pøikývl Skyreš. “Víte,
øíkali, že mimo Trindindol jsou mìsta, a dokonce
zemì, kde žijou hobiti. A ony jsou tu všude jenom
plánì”.

“Ses holt vydal blbym smìrem”, ušklíbl
se Otakáro.

“A potkals cestou barbary?”, zajímalo
Al-Rahema.

“Nikoho jsem nepotkal”, zavrtìl hlavou
hobit. “Když jsem nìkoho vidìl, tak jsem se mu
vyhnul. Já se skrejvat umim, i tìm skøetùm jsem se
schoval. A pøed nebezpeèím jsem vylez na strom”.

“Jo, to jsme vydìli”, pokýval hlavou
álfheimovec. 

“Co teï se mnou bude?”, nervóznì se
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Haakona zeptal Skyreš.
Haakon koukl na vùdce, a ten pøikývl.

“Takže, my tu máme dùležitý poslání”, obrátil se k
hobitovi álfheimovec. “Když pojedeš s náma a
pomùžeš nám, tak tì zavedeme do tìch míst, kde
žijou hobiti”.

“Ne zpátky do Trindindolu?”.
“Ne. Tam neni o co stát”, potvrdil Zoltar.
Jelikož se už stmívalo, utáboøili se

dobrodruzi v hájku a Al-Rahem s Haakonem
vyrazili na lov. Skyreše vzali s sebou. Než se docela
setmìlo, dokázali lovci støelit jen dva králíky, ale
pøi návratu si Al-Rahem všiml, že je sleduje vlk
nebo nìjaká podobná šelma.

“To je mùj pes”, ozval se Skyreš, když
se assuaenec s elfem radili, jak šelmu ulovit.

“Ty máš psa?”, podíval se na nìj Haakon
nevìøícnì.

“No, pøidal se ke mì asi pøed dvìma
tejdnama. Dal jsem mu najíst a ošetøil jsem mu
packu”, tvrdil hobit. Pak vytáhl kousek masa a psa
zavolal. Ten pøišel, sice pomalu a nedùvìøivì, ale
maso si vzal. Pøitom ale stále ostražitì sledoval
Skyrešovy nové spoleèníky.

V táboøe pøítomnost psa pøijali pomìrnì
stoicky, jen Otakáro vykøikoval, že pes by mìl být
na vodítku. Zajisté si vzpomìl na nebohého
Limbuse, který zahynul na minulé výpravì, když se
udatnì, by� ponìkud ukvapenì, vrhl na odporné
skøety. Nikdo v táboøe ale vodítko nemìl a
polodivoký pes nevypadal, že by si nìjaké chtìl
nechat nasadit. Ostatní naopak usoudili, že
pøítomnost dalšího hlídaèe družinì rozhodnì
neuškodí, a více neøešili.

Nurnští se na své cestì postupnì zaèali
obracet zpìt k severovýchodu, aby se vrátili k øece
dostateènì vysoko nad Krysí bažinou. Na severu se
jasnì rýsovaly vrcholky pohoøí ènìjícího vysoko
nad planinami. V posledních dnech v krajinì zaèalo
ubývat stromù a naopak pøibývalo skal a
roztroušených balvanù.

“Pozor na ty skály”, varoval ostatní Al-
Rahem. “Mìl jsem sen, kde se tyhle skály dávaly do
pohybu”.

“To je pravda”, potvrdil Skyreš. “Taky
se mi nìco takovýho zdálo”.

Bolbuch se chopil prozkoumávání skal
a konstatoval pouze, že jsou zjevnì sopeèného
pùvodu a hýbat by se v žádném pøípadì nemìly.
Pøesto si všichni dávali bedlivý pozor. 

Následujícího dne cesty pustou krajinou
se Skyrešùv pes náhle zastavil a táhle zavyl.
Družiníci zarazili konì a zaèali se rozhlížet kolem
sebe. Asi osmdesát sáhù pøed nimi se pohla skála. 

“Tak jsem to vidìl ve snu”, vykøikl Al-
Rahem, ale ostatní se chápali zbraní a snažili

sestavit jakous takous obrannou formaci. Skála,
nebo spíše skalní trol, se dala do pohybu a rychlými
kroky se blížila. Netvor byl vysoký asi tøi a pùl sáhu
a zdálo se, že jeho kùže je z kamene. Také se od ní
Al-Rahemùv šíp jen neškodnì odrazil. 

Obluda pøibìhla k seøazeným
dobrodruhùm a máchla kusem skály jako kyjem.
Útok smìøoval na Zoltara Zemikosu, který se snažil
zvládnout svého konì øièícího strachy.
Liscannorský theurg dokázal i v sedle èásteènì
uhnout drtivé ránì a kyj mu jen sjel po rameni, které
pak necítil ještì další den, ale jeho koni síla nárazu
pøerazila páteø. Do útoku na trola se vrhli ostatní a
zejména Bolbuch a Swen zasekli své ušlechtilé
èepele do nestvùrného tìla, s námahou prorážejíce
jako kámen tvrdou kùži.

“Za náma je další”, vypískl Skyreš, který
se pøedevším hledìl klidit z trolova dosahu.

“Kurva”, zaklel Zoltar hrabající se tìžce
na nohy. Naštìstí se z umírajícího konì dokázal
skulit, takže ho oø nezalehl. 

“Já a Zoltar dozadu, Bolbuch a Otakáro
doražte tohodle”, zaøval vùdce a zamíøil do týla
družiny, kde stál osamocený Haakon. 

Než staèili ostatní dobìhnout, pøihnal se
trol k elfovi a mocnì máchl kyjem. Haakon odlétl
jako hadrová panenka a bezvládnì se rozplácl na
zemi. To už u trola byl Swen se Zoltarem i
Kormanem krytým vyèarovanými obrazy.

“Ještì jeden napravo”, vypískl Skyreš,
kterému docházela místa, kam by mohl utéct.

Trolové byli skuteènì tvrdým oøíškem,
jejich pevná kùže se dala proseknout jen tìžko a
zdálo se, že rány ani nevnímají. Pøesto Bolbuch
neustoupil ani o krok a postupnì nepøítele udolával.
Jeho skvìlé brnìní dokázalo ztlumit drtivé rány
trolova kyje, ale pøesto byl trpaslík dosti potluèen,
když za pomoci bleskù z Vestových kouzelných
prstenù, které dokázaly propálit i trolovu kamennou
kùži, netvora udolal. Dìdek neváhal, a hned se hnal
vstøíc novému nepøíteli.

Odporné stvùry se ohánìly svými
mocnými kyji a zasazovaly drtivé rány, ale
dobrodruzi byli dokonale sehraní, pøiskakovali z
rùzných stran a osekávali je, èímž mátli jejich tupý
mozek. Nakonec oba nestvùrní trolové padli a
družiníci si mohli vydechnout.

Nastala však smutná povinnost pohøbít
elfího hrdinu Haakona Helmgaarda, bývalého
piráta, který se však po pøijetí do družiny stal
vìrným a neúnavnì pomáhajícím èlenem. Sopeèné
skály na severu barbarských plání jsou mu nyní
mohylou.

Když Nurnští opìt dorazili k Velké øece,
zjistili, že v tìchto místech teèe ve vymletém korytì
se strmými bøehy a její šíøe dosahuje kolem tøí set
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sáhù. I proud tu byl zjevnì znaènì prudší než více
na jihu a pøechod zjevnì nebyl možný. I zde mìla
øeka temnou barvu krve.

Dva dny jeli družiníci podél øeky, než se
pøiblížili k pøírodnímu divu, jaký ještì nikdy
nespatøili. Skála, kterou vidìli už zdálky, se zcela
strmì zvedala z planin do výše zhruba jedné míle,
a táhla se, kam až oko dohlédlo, možná stovku mil.
A v jednom místì se shora øítila masa vody Velké
øeky v olbøímím vodopádu, jehož krùpìje smáèely
dobrodruhy na nìkolik mil a burácení bylo
ohlušující. Dole padající voda vyhloubila jezero, z
nìhož vytékala øeka pokraèujíc kvapnì k jihu. 

Zhruba tøi míle od tohoto vodopádu se
pøes øeku klenul most. Kdo nebo co ho vytvoøilo
zùstalo pro Nurnské záhadou, ale musel být
nesmírnì starý. Na šíø mìl dobrých dvacet sáhù a
klenul se na pùl míle pøes proudící vody. A na
druhé stranì se v slunci položeném nízko na obzoru
rýsovaly podivné tvary pøipomínající prsty ènìjící
z planin.

“Draèí kosti”, vydechl Zoltar.
Nurnští opatrnì pøejeli pøes most a

zamíøili k tyèícím se kostem. Narazili na skuteènì
impozantní hrudní koš, v jehož stínu se mohli
pohodlnì utáboøit. Zda byl skuteènì z draka nikdo
nepoznal, ale nepochybovali o tom. Kolem bylo
roztroušeno množství dalších kostí, povìtšinou však
jen jejich rozpadlých èástí. Mohly být staré stovky,
ba tisíce let, nìkteré se pøi pouhém doteku
rozpadaly na prach. Swen našel dokonce draèí zub
velikosti menšího hobita. 

Druhého dne hned zrána se dobrodruzi
vypravili na cestu podél skály hledat údajný vstup
do zemì bohù. Ani ne deset mil od vodopádu
skuteènì nalezli jeskyni, nad kterou byla upevnìna
zubøí lebka a okolí vstupu bylo popsáno neznámými
znaky vyvedenými èervenou hlinkou. Vstup vedl do
rozlehlé jeskynì, která se však na konci zužovala
tak, že se dalo stìží projít, ale cesta tudy zjevnì
vedla. Konì však dál nemohli, a tak je dobrodruzi
ustájili v jeskyni a zanechali jim trochu zbylého
ovsa. 

Barbarské povìsti - O pošetilosti lidí

Když náèelník Mocný Thuram vytáhl do
boje, aby získal proslulost a koøist, kterou by mohl
vìnovat svým bohùm a znásobit tak jejich slávu,
vybral si cestu smìrem k zapadajícímu slunci. Tím
smìrem údajnì ležely bohaté kraje plné koøisti a
zalidnìné tak, že nabízely hojnost nepøátel k
øádnému boji. 

Po nìkolika dnech Thuramovo barbarské
vojsko opustilo domovské plánì a vstoupilo do
lidských zemí. Tamní obyvatelé se však nepostavili
k obranì svých loviš� a pastvin, ale zbabìle prchli

zanechávajíce barbarùm všechnu koøist, kterou
dokázali odnést. Chtiví boje nakonec barbaøi
narazili na velké mìsto. To mìlo obrovské hradby,
nebo� v tìch krajích žili lidé slabí a ustrašení, kteøí
sami sebe uvrhli do vìzení mìstských zdí, cítíce se
tam v bezpeèí pøed nebezpeèími svìta, místo aby se
jim po vzoru Thograki s odvahou postavili. 

Pøed mìstem se barbaøi utáboøili a
pøipravili se k útoku, když tu k nim mìš�ané poslali
jednoho ze svého støedu s poselstvím. Pošetilí lidé
totiž pøestali øešit spory po pradávném zpùsobu
pøedkù èestným bojem, ale místo toho poøádali
souboj øeèí. A tak poslali svého pøeborníka v
mluvení, aby soupeøil s barbary a pøemohl je svou
øeèí. 

A tak tento vyslanec mluvil a mluvil, a
mluvil dlouho a rozvláènì, a barbaøi v èele s
Thuramem mu pozornì naslouchali, ale jeho
slovùm pøesto nerozumìli. Mluvil o tom, proè by
Thuramova armáda nemìla útoèit na mìsto.
Rozprávìl o míru, a pøitom všichni Thograki vìdí,
že v míru ochabuje tìlo i bojový duch a dlouhý mír
dìlá z lidí zbabìlce. Rozprávìl o lásce, a pøitom
všichni Thograki vìdí, že láska je nezbytná pro
pøežití kmene. Rozprávìl o bratrství, a pøitom
všichni Thograki vìdí, že bratrství je tøeba upevnit
krví. Zkrátka neøekl nic, proè by Thograki mìli
mìsto ušetøit. 

Nakonec prohlásil, že pokud barbaøi
odtáhnou od mìsta a nezaútoèí, darují jim mìš�ané
polovinu veškerého zlata, co ve mìstì je. Snažil se
Mocnému Thuramovi namluvit, že tato nabídka je
velmi výhodná, nebo� barbaøi nebudou muset
bojovat a získají mnoho zlata. Barbarský náèelník
se však nenechal napálit jeho øeèí. Opáèil, že takový
obchod je pro barbary velmi nevýhodný. Nejen, že
odevzdají bohùm jen polovinu všeho zalata a nikoli
všechno, ale ještì se pøipraví o dobrý boj a nebudou
moci zprznit místní ženy. Mocný Thuram by musel
být blázen, kdyby tak pošetilou nabídku pøijal.

Ve své velkorysosti se však Mocný
Thuram rozhodl, že dá mluvèímu ještì jednu šanci,
ale tentokrát po barbarském obyèeji. Pokud
pøedvede dobrý boj a porazí Thurama v èestném
souboji, pak Thograki nechají jeho mìsto být a
potáhnou dál. Jenže vyslanec ani nevìdìl, jak
správnì držet meè, natolik se tamní lidé vzdálili
staré tradici. A když pak spatøil vlnící se svaly na
holém náèelníkovì tìle, zahodil svou zbraò a dal se
na zbabìlý útìk. Na svých slabých nohách však
neunikl daleko, Mocný Thuram ho snadno nìkolika
skoky dostihl a srazil jej ranou pìsti do zátylku,
nepovažuje ho za hodna úderu meèem. 

Mluvèí mìš�anù tedy takto promarnil
svou možnost zachránit mìsto, a rozohnìný Thuram
se nehodlal již déle zdržovat, proèež naøídil ztéci
mìsto. Nadšení barbaøi se s bojovým pokøikem vrhli
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na hradby a jediným útokem je zdodali. Když se
pak nabažili boje a plenìní, vypálili mìsto do
základù, nebo� sídlo takových pošetilcù považovali
za skvrnu na božím svìtì.

Kapitola 8. - Do Zemì bohù

V èele s veteránem Bolbuchem zaèali
Nurnští prolézat úzkou chodbou. V ní vyplašili
kolonii netopýrù, kteøí se zmatenì rozlétli k
východu, èímž naopak znaènì poplašili nìkolik
dobrodruhù, kteøí kolem sebe divoce šermovali
zbranìmi a byl div, že nìkomu neublížili.

Chodba pak pokraèovala dál a neustále
se vlnila, takže druzi brzo ztratili pojem, kterým
smìrem vlastnì jdou. Místy se chodba rozšiøovala,
sem tam pøecházejíc ve velkou kavernu, jindy se
dalo jen s obtížemi protáhnout. Od hlavní chodby se
obèas odpojovaly menší odboèky a trhliny, ale
vùdce se rozhodl neztrácet èas prùzkumem a co
nejrychleji postupovat vpøed. 

Nurnští byli ponìkud znepokojeni
mohutnými pavuèinami, které pokrývaly stìny a
obèas zcela zahrazovaly cestu. Snaha prosekat se
znamenala pøilepení meèe a jedinou možností bylo
lepkavá vlákna propálit. 

Pojem o èase se v temných chodbách
zcela ztrácel, ale nakonec dobrodruhùm únava
znemožnila pokraèovat v cestì bez odpoèinku, a v
jedné širší kavernì se rozhodli rozbít tábor.
Zdvojené hlídky byly nìkolikrát vyrušeny
tlumeným cupitáním odrážejícím se ozvìnou ve
stísnìném prostoru, ale domnìlí pavouci se zøejmì
báli svìtla, a tak zùstalo jen u poplašení hlídek.

Teprve dalšího dne Nurnští neèekanì
vpadli do pavouèího doupìte, kde byli napadeni asi
dvacítkou pavoukù vedených olbøímí matkou.
Nebylo to však nic, co by družiníci nedokázali
pøekonat a po zabití matky se menší pavouci ztratili
v pavuèinách všude okolo. Ošklivì vypadající rány
mokvající vlivem odporného jedu však vyžadovaly
peèlivé ošetøení, èehož se chopil nováèek Skyreš a
vydobyl si tak první uznání ostatních.

Nurnští postupovali temnotou ještì
nìkolik hodin, než jim stále silnìjší prùvan
naznaèil, že se blíží k východu. Venku byla již noc,
když opustili zatuchlé jeskynì a ocitli se opìt pod
hvìzdným nebem. Objevili se asi na dvì míle široké
plošinì, kterou ze tøí stran obklopovaly skály. Na
poslední stranì byla naopak strmá propast, v níž se
asi o dvìstì sáhù níže leskla vodní hladina. Velká
øeka tu tvoøila široké jezero, než propadala v
obrovském vodopádu do krajiny dole.

Co však hrdiny ponìkud podìsilo, bylo
velké rudé oko, které jakoby je sledovalo. V noèní
tmì se nedala urèit vzdálenost, jen smìr k severu. 

Druzi proèesávali plošinu a o kus dále

narazili na roztroušené kosti. Nestaèili je však
mnoho prozkoumávat, když se shora ozval skøek a
na družinu se vrhli jacísi okøídlení tvorové. Pøi
blížším pohledu ve svìtle lucerny vypadaly jako
èerné elfky s rudýma oèima, které však místo rukou
a nohou mìly ptaèí paøáty a na zádech køídla. Tyto
harpie využily pøekvapení a vztekle šlehaly drápy
po dobrodruzích snažíce se zasáhnout pøedevším
oèi.

Když se však Nurnští vzpamatovali,
oboøili se na nestvùry svými zbranìmi a nìkolik
okøídlených ženštin padlo. Po smrti dopadly na
zem, kde se jejich odporná tìla roztekla, jakoby
byla z vosku. Po prvních ztrátách zbylé útoènice
odlétly a ztratily se v temné noci. 

Dobrodruzi se pak odebrali pøeèkat noc
zpìt do chodby, z níž právì vyšli, aby pøedešli
pøípadnému dalšímu útoku ze vzduchu. 

Ráno Nurnští opìt vyšli na plošinu. Za
svìtla vypadala podobnì ponuøe, jako v noci. Vše
kolem mìlo temnou barvu sopeèných skal, v nichž
se jen tu a tam uchytila nìjaká rostlinka. Za denního
svìtla dobrodruzi vidìli dále, a tak spatøili na severu
o nìjakých dvacet mil severnìji obrovskou sopku
tyèící se jako pahýl k nebesùm, daleko pøekonávajíc
okolní skály. Z kráteru se valil hustý èerný dým.

O kus dál se na plošinì válely rozházené
kosti, dle odhadu družiníkù asi ètyøiceti lidí, èi
pravdìpodobnìji barbarù. Mohly být staré nìkolik
mìsícù a z velké èásti byly okousané, nìkde byl i
vykousán morek. Dalo se soudit, že se jedná o
pozùstatky výpravy šamanù. Ke zklamání
dobrodruhù však nikde nebyly šamanské hole,
náhrdelníky ani jiné ozdoby, které k šamanùm
neodmyslitelnì patøily, jen sem tam rozervané
zbytky obleèení. 

Zhruba uprostøed plošiny byly vytesané
stupnì schodištì, tedy zjevnì dílo lidských rukou,
vedoucí do skály, která se však v tìchto místech
zøítila. V kamenné suti se daly objevit kusy
opracovaných kamenù, ale trosky nedaly
dobrodruhùm žádné vodítko, co tu mohlo stát.

Více štìstí mìli Nurnští na opaèné stranì
plošiny, kde se nacházel jakýsi portál, zcela jasné
dílo nìjakých inteligentních tvorù. Portál vypadal
jako napodobenina dveøí vytesaná do skály, nebo�
se nezdálo, že by se ve veøejích nacházela jakákoliv
štìrbinka. Do skalní stìny byly vytesány znaky
zcela neznámého písma, které družiníkùm
nepøipadalo nijak povìdomé. Nepøipomínalo ani
staré elfí èi trpaslické runy. Když však dobrodruzi
na znaky hledìli déle, zaèaly se slévat a kroutit
vytváøejíce podivnou mozaiku. Pozdìji nikdo
nedokázal øíci, jakým zpùsobem znakùm dokázal
porozumìt, nebo� obyèejné písmo nijak
nepøipomínaly. Pøesto se dobrodruhùm jakoby v
podvìdomí vynoøila slova spojená ve smysluplný
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text.

Nesetkáš se s tím, když bude zima vládnout
je to palác, je to chatrè, louky, hory, lesy

jdeš blíž, však o nic blíže nejsi
jen hledìt mùžeš, nelze si sáhnout.

Hodnou chvíli bylo ticho, jak Nurnští
pøemítali o smyslu slov, pøípadnì o smyslech svých,
které je zjevnì šálily. Mlèení pøerušil vùdce Swen
Dolbich.

“Fata morgána”, prohlásil jasným
hlasem.

Ještì než vyslovil poslední slabiky,
rozeznìlo se kolem podivné dunìní a zemì se
zaèala jemnì chvìt. Dobrodruzi se chopili zbraní,
ale stalo se jen to, že se nesmírnì pomalu zaèala
posouvat skalní deska portálu. Zasunula se kamsi
do skály a odhalila za sebou temnou chodbu, z níž
se vyvalil léty zatuchlý vzduch.

“No jo, pøelud, máš recht, vùdèe”,
pokýval uznale hlavou Otakáro.

“Taky mì to napadlo”, zalhal Al-Rahem,
který se stydìl, že na odpovìï nepøipadl sám,
jelikož se mu hned vybavilo množství pøíbìhù o
podivných vidìních vyprávìných v jeho pouštní
domovinì.

“Takže pøipravit zbranì, rozsvi�te nìkdo
lucernu, mrknem se, co tam je”, zavelel vùdce
Swen.

Jako první letìl Kormanùv netopýr, který
se v temných chodbách cítil jako doma a mohl
svého pána varovat pøed hrozícím nebezpeèím.
Družina ho v odstupu následovala. 

V hladce opracované chodbì se po
nìkolika stech sázích zaèaly objevovat reliéfy.
Jednalo se jistì o nejpodivnìjší skulptury, jaké
kdokoliv z dobrodruhù kdy vidìl. Zvíøata s lidskými
hlavami se v nesmyslných polohách proplétala s
lidmi se zvíøecími hlavami, pøípadnì šlo o køížence
z nìkolika zvíøat. Nebylo ani jasné, zda liské tváøe
jsou skuteènì lidské, z jiných úhlù se jevily jako
elfí èi barbarské, možná trpaslické nebo hobití.
Vším se proplétali hadi a vìtve stromù zakonèené
lidskýma rukama. Nebylo ani jasné, co zobrazené
postavy dìlají, zda spolu tanèí, radují se, závodí,
bojují èi obcují. Jen Zoltar Zemikosa byl
skálopevnì pøesvìdèen o poslední možnosti. 

Stíny lucerny poskakující po kamenných
tvarech mátly smysly dobrodruhù. Zuøivý výraz
sochy se na druhý pohled zmìnil ve výraz naprosté
rozkoše. Nìkdy to dokonce vypadalo, jakoby se
sochy hýbaly.

“Au!”, vypískl náhle Otakáro. 
“Co je?”, obrátili se na nìj všichni se

zbranìmi pohotovì.

“Ten had mì kousnul”, ukázal hobit na
hadí hlavou hledící kamennýma oèima ze zdi.

Swen opatrnì natáhl ruku a dotkl se
chladného kamene. Socha se nijak nehýbala. 

“Je to šutr”, prohlásil.
“Ale mì to kouslo”, trval na svém Vesta.
“Ukaž ránu, ošetøím ti to”, nabídl se

Skyreš.
Otakáro si odhrnul nohavici.
“Vždy� tam nic nemáš”, podíval se na

nìj zmatenì trindindolský uprchlík.
“Nemám, nemám, ale úplnì cejtim, jak

mì tam mrazí”, stìžoval si Vesta.
“Prostì se ti nìco zdálo, to se stává. Dìlá

to to prostøedí”, prohlásil Korman.
“Nic se mi nezdálo, kouslo mì to”, štkal

postižený.
“Dem dál”, zavrèel Swen. “A dávejte si

bacha”.
Že si Otakáro zcela nevymýšlel poznal o

chvíli pozdìji Zoltar, kterého do ramene bodl štíøí
ocas. Pøi zmateném uskakování theurg málem
porazil Swena.

“Co zas dìláš?”, zanadával vùdce,
jelikož mu Zemikosa bolestivì dupl na nohu.

“Bodlo mì to”, ukázal Zoltar na sochu.
“Ani se to nepohlo, stál jsem hned za

tebou”, zavrtìl hlavou odmítavì Korman.
“Lidi, neblbnìte, jsou to sochy”, nabádal

ostatní Al-Rahem.
“Tebe to nekouslo, tak mlè”, oboøil se na

nìj Otakáro.
“Hele, klid”, uklidòoval ostatní rozvážný

Bolbuch. “Pudem vopatrnì a budem dávat pozor”.
Družina šla pomalu a rozvážnì chodbou,

všichni pozornì zírali na tesanou výzdobu a hledali
známky pohybu. To vedlo k nìkolika planným
poplachùm, nebo� nìkolikráte nìkterý z družiníkù
nabyl pøesvìdèení, že se nìkterá ze soch jistojistì
pohnula. 

Chodba byla velmi dlouhá a trvalo
nìkolik hodin, než Korman varovaný netopýrem
oznámil ostatním, že se pøed nimi nalézá vìtší
místnost.

Pøed dobrodruhy se skuteènì rozevøela
rozlehlá prostora, podle odhadu Kormanova
netopýra kulatá asi sto sáhù v prùmìru s vysokou
kopulí. Na jejím druhém konci bylo vidìt svìtlo
lucerny a kolem nìj nìkolik postav. Nurnští s
pøipravenými zbranìmi postupovali a postavy
vyrazily proti nim. Brzo zaèalo být zøejmé, že se
jedná o obrazy dobrodruhù. 

“Co chcete?”, zeptal se Otakáro, a jeho
hlas zaznìl ozvìnou i od jeho dvojníka.

“Dìlá to co ty”, ozøejmil hobitovi
Bolbuch, a stejnì tak uèinil i jeho obraz.

Otakáro chtìl nejspíš ještì nìco dodat,
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ale pøerušil ho hlasitý štìkot dvou psù, stojících
tìsnì u sebe pøed pomyslným zrcadlem.

Al-Rahem si také stoupl tìsnì pøed svùj
obraz a chvíli se na nìj šklebil, v èemž ovšem za
ním jeho dvojník nezùstal nijak pozadu. Pak
assuaenec natáhl ruku, v èemž ho obraz napodobil
a jejich prsty se setkaly. Al-Rahem mìl pocit, že se
dotkl chladné plochy zrcadla. Potíž byla, že
nedokázal ruku stáhnout zpìt.

“Nemùžu se vodtrhnout”, zoufale
zavolal na ostatní.

“Nemáš všude strkat pracky”, potmìšile
odvìtil Otakáro.

“Poøádnì zatáhni”, radil Bolbuch.
“Tahám jak mùžu”, odfrkl assuaenec.
“Tak uøízneme prstík”, navrhl Swen.
Al-Rahem cosi zavrèel a místo snahy

ruku odtrhnout zatlaèil dopøedu. Snadno pronikl
zrcadlem a jeho dvojník s ním splynul. Na rozdíl od
ostatních byl od té chvíle v místnosti liscannorský
lupiè jen jeden a volnì se procházel mezi obrazy
ostatních. 

“Jak se cejtíš?”, zaptal se Zoltar.
“V pohodì”, odvìdil assuaenec.
“To musim taky zkusit”, nechtìl se

nechat zahambit Otakáro, také pøistoupil k zrcadlu
a snadno se spojil se svým obrazem. Ani Zoltar
nezùstal pozadu.

“Tak pojïte”, smál se na dosud
nerozhodné dobrodruhy Vesta. “Splyòte se svou
duší”.

“Já tomu moc nevìøim”, zabruèel
Bolbuch. “Hele, zkus praštit toho mì na druhý
stranì, co to udìlá”.

Zoltar pokrèil rameny a vrazil facku
trpaslíkovì obrazu. Jeho ruka však prošla
dvojníkem, jakoby se nic nestalo.

“Tak vidíš, je to jenom vobraz”,
prohlásil theurg.

Bolbuch moc pøesvìdèenì nevypadal,
ale když prošel Korman a Skyreš, který pronesl i
svého psa, vstoupil trpaslík do zrcadla též. Pøed
pomyslným zrcadlem tak zùstal pouze Swen.

“Vy jste se zbláznili, já tam dobrovolnì
nepolezu”, prohlásil vùdce Nurnských. 

“Nezdržuj a poï”, houkl na nìj Otakáro.
“Jo, je to bezva”, zašklebil se Al-Rahem.

Swen se všek tváøil neoblomnì.
“Asi budem muset zvolit jinýho vùdce”,

podotkl Zoltar.
“Hele, Swene, pojï”, pøesvìdèoval

váleèníka Vesta. “Je to fakt v pohodì”.
Zatímco hobit takto odlákal vùdcovu

pozornost, pøitoèil se k nìmu zezadu Al-Rahem a
strèil ho smìrem k zrcadlu. Swen narazil a jeho levá
ruka jakoby se pøilepila k té jeho dvojníka.
Váleèník sebou chvíli mrskal ve snaze ruku

odtrhnout, a pak se chopil meèe a sekl svùj obraz
pøes ruku ve snaze se osvobodit. Dvojník udìlal
totéž a na Swenovì ruce se objevila krev.

“Sázím pìt zlatek na vùdce”, vypískl
pobavenì Otakáro.

“A na kterýho?”, zachechatal se Zoltar.
Swen nevida jinou možnost nakonec

kapituloval a vstoupil do zrcadla. Trochu znechucen
pak vyzval dobrodruhy k dalšímu pochodu. 

Na druhém konci místnosti pokraèovala
stejná chodba, kterou pøišli, což vyvolalo v
dobrodruzích pocit, že se dostanou zpìt k východu.
Ale nebylo to tak. Po nìkolika hodinách cesty, která
se ovšem tentorkáte obešla bez pøíznaèných útokù,
nebo snad lépe øeèeno bez šálení smyslù, dostali se
Nurnští do další prostory. Tentokrát se objevilo
sloupoví, za kterým následovala ještì vìtší
místnost, než byla ta pøedešlá. Celý její rozsah však
odhadoval pouze Korman díky netopýrovi, ostatní
ve svìtle lucerny daleko nedohlédli. V šeru však
bylo zøetelnì vidìt, že vpøedu cosi pableskovalo.

Dobrodruzi zjistili, že ve støedu sínì se
nalézá jezírko plné vody, z níž se linulo pøízraèné
svìtlo. Všude byl klid, a možná právì to spolu s
žízní po namáhavém pochodu pøimìlo Al-Rahema,
aby se napil. Voda byla vynikající, mìla jakýsi
nasládlý opojný nádech, a jakoby se rozplývala na
jazyku. Assuaenec si hned naplnil prázdné mìchy.

Ostatní se na lupièe dívali s jistými
rozpaky obávajíce se otravy, ale když nejevil žádné
známky potíží, napili se i nìkteøí další. Dobrodruzi
se chvíli bavili o dalším postupu, když tu náhle se
Al-Rahem natáhl na zem s tím, že je unaven, a
bìhem pár chvil tvrdì usnul. Všichni, kdož se
napili, ho krátce na to následovali. Vzhùru zùstali
Korman, Bolbuch a Skyreš. 

“Tak co teï?”, otázal se Korman, když
veškerá jeho snaha o probuzení Zemikosy zùstala
marná.

“Budem muset èekat”, stoicky prohlásil
Bolbuch.

“Tady je to ale nebránitelný”, podotkl
Skyreš.

“Mohli bysme je vodtáhnout do tý
chodby, kterou jsme pøišli, tam nás nikdo
nevobklíèí”, navrhl èarodìj.

“V tom vám teda moc nepomùžu”,
usoudil hobit, “možná tak pár báglù unesu”.

Nejvíc námahy si s odtahováním
bezvládných tìl do bezpeènìjších míst užil
Bolbuch. Mìchuøina byl rád, že po zemi odvlekl pár
batohù a Zlotìho zaèalo po chvíli námahy
nesnesitelnì píchat v zádech, tak toho radìji nechal.

Kormanùv netopýr zatím obhlédl okolí,
aby vypátral pøípadné nebezpeèí. Zjistil, že místnost
má dobrých dvìstì sáhù na dél a sloupy nesou
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ochozy vybíhající v nìkolika patrech k vysoké
kopuli. Po stranách pak byly východy vedoucí k
dalším prostorám netušené rozlohy.

Když byli spáèi naskládáni v úzké,
snadno bránitelné chodbì, posadili se tøi bdící
kolem lucerny a èekali. Po nìjakých osmi hodinách
se spící zaèali probouzet. 

“To jsem se krásnì vyspal”, protáhl se
Al-Rahem a skuteènì vypadal vyspaný dorùžova,
kdyby to pøi jeho snìdé pleti bylo možné.

“Narozdíl od nìkoho”, opáèil sarkasticky
Bolbuch.

“Pánové, já vám mìl sny, to až vám
budu vyprávìt, to mi nebudete vìøit”, prohlásil
Zoltar. V tom se nemýlil, vìtšina dobrodruhù mu
nevìøila ani ty historky, které se údajnì staly, natož
sny.

“Já mìl taky nádherný sny”, pøidal se
Otakáro. “Ale myslim, že tam bylo taky òáky
poselství”.

“To je fakt, mì se zdálo vo ptákovi?”,
pøitakal Zoltar.

“Vo tvym?”, sarkasticky se zeptal
Korman.

“Zdálo se mi vo ptákovi, kterýho pustim
z klece”.

“Takže vo tvym”.
“Ale houby, já ho pustim z klece, a von

mi pak pomùže”, vysvìtloval theurg. “Já už kdysi
jednoho ptáka mìl, menoval se Krten”.

“Taky se mi zdálo vo tom modrym
šutru”, pøerušil Zoltara rychle Otakáro, aby zabránil
vyprávìní stokrát omletých pøíhodù o alchymistovì
supovi.

Ještì notnou dobu se družiníci bavili o
svých snech, a zatím si staèil zdøímnout i unavený
zbytek družiny, který držel nedobrovolnou dlouhou
hlídku.

Když si odpoèinuli i zbylí družiníci,
vydali se Nurnští dál. Vùdce se rozhodl ignorovat
odboèky a zamíøit pøímo rovnì, kde byla rozlehlá
sloupová síò. 

“Pánové, tohle místo mi pøipomíná
svatyni”, prohlásil Otakáro. “A co vás první
napadne, když se øekne svatynì?”.

“Pokladnice”, vydechl Zoltar.
“Prùser”, odtušil Bolbuch.
“Knìžka”, ušklíbl se Al-Rahem.
“Pokora, pánové”, zavrtìl hlavou Vesta.

“Ke svatyni patøí pøedevším pokora”. 
Nezdálo se však, že by jeho slova na

otrlé dobrodruhy nìjak výraznì zapùsobila.
Družiníci opatrnì procházeli mezi sloupy

rozlièných tvarù a barev, když se pøed nimi z nièeho
nic zjevila postava. Bytost byla zjevnì pøízraèná a
prosvítaly skrz ní sloupy v pozadí. Nedalo se zcela

øíci, zda je to žena èi muž, èlovìk èi elf. S širokým
úsmìvem se pøízrak zlovìstnì blížil.

“Co chcete?”, zeptal se nesmìle Otakáro,
ale odpovìdìl mu jen zvonivý smích.

“Zabijte to”, naøídil vùdce.
Vesta proto namíøil kuši a vystøelil, v

èemž ho vzápìtí následoval i Al-Rahem. Rána
ovšem pøízrak zjevnì pobavila a smích zaznìl ještì
hlasitìji. Pak pøízrak natáhl ruku a jemným
pohybem jakoby hobita pohladil. Otakáro ovšem
dostal ránu, až se zapotácel.

Korman Zlotì pokynul svému havranovi,
aby do bytosti vypustil nìkolik bleskù, ale ty do
pøízraèné postavy sjely a ta jakoby o nìco narostla.
Výbuch zvonivého smíchu následoval vzdušný
polibek smìrem k Zoltarovi, který alchymistu silou
nárazu srazil na kolena. 

Korman a Skyreš v zadních øadách zaèali
couvat. Ani váleèníci si na bytost netroufli zaútoèit
a zaèali ji nenápadnì obcházet. Další pohlazení
smìøovalo na Swena.

“Tak, kurva, nìkdo nìco udìlejte”,
zkroutil se bolestí vùdce.

“Mám nápad”, zvolal Otakáro a vytáhl z
batohu modrý kámen, naèež s ním zaèal mávat nad
hlavou. Na tvora to mnoho nezapùsobilo, možná
proto, že hobit pro jistotu zùstával v bezpeèné
vzdálenosti.

“Uteèeme jí”, napadlo Zoltara, a
družiníci kvapnì vyrazili kolem bytosti, pøátelkými
gesty se snažíce ji ukonejšit. 

Tvor však nevypadal tímto chováním
potìšen, zøejmì by se mu více líbilo, kdyby vetøelci
zaútoèili. Zcela ho pak rozhodil Al-Rahem, který
pøízraku podal zdobený opasek jako dar. Bytost po
nìm šlehla paøátem, ale kupodivu se nic nestalo.
Ostatní na situaci nevìøícnì zírali.

“Už vim”, ozval se Zoltar. “Voni jí
posilujou útoky a voslabuje láska. Poï na mou
hruï, koèko”, vyrazil s otevøenou náruèí k pøízraku.

Ozvalo se srdceryvné zajeèení a bytost
zmizela ve tmách.

“To je poprvé, co jsem rád, že mi ženská
utekla”, zachechtal se Zoltar.

Sloupová síò pøecházela do podlouhlé
ètvercové místnosti vyzdobené barevnými freskami.
Zobrazené malby byly podobnì zmatené jako
pøedešlé sochy, navíc barvy vùbec neodpovídaly
skuteènosti, takže zobrazení lidé byli zelení, žlutí i
modøí, a stejnì tak zvíøata, stromy a obloha, ale
pøesto obrazy pùsobily velmi sugestivnì a
namalované postavy vypadaly jako živé. Na konci
místnosti bylo schodištì smìrem k bránì, kterou
strážily dvì obsidiánové sochy v podobì
mohutných dvouhlavých psù s hady místo ocasù. 

“Radší to rozsekejte”, naøídil vùdce
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Bolbuchovi a Zoltarovi, sám zùstávaje stranou. 
Když však dva hrdinové pøistoupili k

sochám, tìm znenadání zaplály oèi a z tlam jim
vyšlehl plamen, který oba popálil, a navíc ožehl i
dobrodruhy za nimi. Vzápìtí se sochy vrhly na
oèazené dobrodruhy a nastal zuøivý souboj, z nìhož
si zvláštì Dìdek, èelící obludì nìkolik dlouhých
chvil bez pomoci, odnesl nehezké šrámy. Do boje
se však zapojili všichni družiníci a oživlé sochy
zakrátko popraskaly, když z nich nestvùrný život
vyprchal.

Po nezbytném odpoèinku se Nurnští
vydali chodbou dále. Prapodivné obrazy v chodbì
pokraèovaly a vyvolávaly v dobrodruzích pocit,
jakoby procházeli nìèím snem.

Chodba byla nesmírnì dlouhá a dalo se
jen žasnout nad tím, že se s nìèím takovým nìkdo
tvoøil, nemluvì o výzdobì, jejíž barvy jakoby
zùstaly nedotèeny staletímy. Unaveným družiníkùm
se zaèínaly klížit oèi, což vedlo k pocitu, že se
malby na stìnách hýbají. Strach z útoku napínal
smysly dobrodruhù k prasknutí. 

Po dlouhých hodinách pochodu se
nenadále ve stìnì objevila trhlina. V peèlivì
vyzdobené chodbì pùsobila na první pohled
nepatøiènì, nebo� v ní tvoøila stìny neotesaná skála. 

První byl na prùzkum vyslán netopýr,
který po pár sázích chodby objevil vìtší prostoru,
ale pak se rychle vrátil, nebo� jeho ostrý sluch,
kterým se orientoval, ho podle všeho zaèal šálit. Do
trhliny tedy vlezl Bolbuch následován Skyrešem
nesoucím lucernu, jelikož byli malí a dokázali se
úzkou chodbou snadno protáhnout.

Dìdek prolezl chodbou a ocitl se v
prostorné pøírodní jeskyni. Svìtlo lucerny se
pùsobivì odráželo od krásnì tvarovaných krápníkù
nerušenì zde rostoucích tisíce let. Bylo tu také
nádherné, poklidné, témìø hmatatelné ticho. Celé
místo pùsobilo nesmírnì uklidòujícím dojmem,
pøímo hladilo trpaslíkovu duši a jakoby vybízelo ke
spánku.

“Pojïte”, vyzval ostatní, ale vzápìtí toho
zalitoval. Jeho slova se zaèala v síni odrážet
ozvìnou a stávala se stále hlasitìjšími, až trhala
trpaslíkovi ušní bubínky a rezonování slov mu
rozechvívalo jeho staré kosti. Trvalo hodnou chvíli,
než se bouølivá ozvìna utišila a Bolbuch si mohl
sundat ruce z uší, v kterých pøesto stále silnì
pískalo. Až se starý trpaslík obával, jestli neohluchl
nadobro. 

Rovnìž Skyreš se potácivì opíral o stìnu
a hlava se mu motala. Bylo štìstí, že neupustil
lucernu, nebo� z hluku vyvolaném Dìdkovými
slovy mìl závra�.

“Co to bylo?”, strèil do jeskynì hlavu
Otakáro, a situace opakovala.

Když ozvìna zaèala odeznívat, naznaèil

Bolbuch ráznì boøimskému hobitovi, aby byl
zticha, a pokynul mu ven z jeskynì.

Všichni se znovu sešli na chodbì u
vstupu do trhliny a oèekávali Dìdkovo vyjádøení.

“Takže, je tam jeskynì, pøímo
pohádková, nejspíš vzniklá vulkanicky s krásnýma
stalagnitama a stalagtitama, dobøe jsou vidìt
sedimenty…”.

“Hele, zkra� to”, pøerušil trpaslíkovo
básnìní vùdce, který vìdìl, že o jeskyních a
kamenech dokáže Bolbuch vyprávìt celé hodiny.
“Co to bylo za hluk?”.

“No, v tý jeskyni se úplnì rozléhá
pohoda a klid. Bylo by to skvìlý místo na spaní.
Ale nesmí se tam mluvit”, vysvìtlil Bolbuch a
Skyreš s Otakárem jeho slova potvrdili.

“To by se hodilo, už jsme pìknì
ucaprtaný”, nadhodil Zoltar.

“Jdeme dál”, neoblomì prohlásil vùdce.
“Tady je to celý divný, èím døív budem venku, tim
líp”.

A tak šli dál. Trvalo ještì dobré dvì
hodiny, než se pøed družinou objevila kamenná
deska zahrazující chodbu. Byla pokryta runami
vidìnými už u vchodu, a i tentokrát se toto neznámé
písmo složilo v hlavách dobrodruhù do
smysluplných slov.

Ta èást ptáka, co nezjeví se na obloze
mùže plout oceánem, a suchá zùstane

mùže jít pouští, aniž se unaví
mùže letìt lesem, do stromù nevrazí.

“Plout… suchá…”, poèítali si nìkteøí
družiníci na prstech možnosti dumajíce nad
hádankou.

“Stín, to bude stín”, zvolal poznenáhlu
Zoltar Zemikosa. Kamenná deska blokující chodbu
se dala do pohybu a se zadunìním zajela do skály
uvolòujíc cestu dál.

“Zrovna jsem to chtìl øíct”, zabruèel
Swen.

“Ale uhád jsem to já, a za to mi mùžeš
zvýšit podíly z pokladu”, ušklíbl se na nìj theurg.

“To klidnì mùžu. Dvakrát nic vyjde
nastejno jako jednou nic”.

Nurnští si znovu bolestnì uvìdomili, že
dosud nezískali nižádnou koøist.

“Hele, neni za tebe nìjaká vodmìna?”,
obrátil se Otakáro na Skyreše. “My máme s
Trindindolem docela dobrý vztahy, tak že bysme tì
vrátili”.

“To nevim”, nesmìle pípnul Mìchuøina,
který netušil, nakolik vážnì to Otakáro myslel.

“No jo, mìli bysme aspoò nìco”, pøidal
se Zoltar.

“A stejnì pojedem kolem”, dodal Swen.
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“Jestli vodcaï vùbec nìkam dojdem”,
zavrèel Bolbuch a nahlédl za otevøené dveøe.

Barbarské povìsti - Otroci snù

Paèan Gaèi vždy snil. Ale ve své
moudrosti si nenechal sny jen pro sebe, ale
obdaroval jimi všechny živé bytosti, aby je vedly v
jejich životì, poskytly radu i rozptýlení. A Thograki
byli vdìèní za dar snìní, ctili Paèana Gaèiho a uèili
se chápat, co se jim snaží sny sdìlit. Dìlili se o své
sny s ostatními, dlouze o nich debatovali u ohòù a
peèlivì zkoumali, jaký význam sny mají. Jejich
šamani zaèali uchovávat tradici snù a vnímat jejich
význam, z èehož pak rozsáhle èerpali moudrost
Paèana Gaèiho. 

Ale ne všechny národy byly jako
Thograki. Nìkteøí lidé se snù báli a snažili se je
zahnat. Používali nejrùznìjší zaøíkání a byliny, aby
sny nepøišly. Spali beze snù, ale byl to neklidný
spánek, nebo� mysl se vzpírá moci Paèana Gaèiho.
A ti lidé se radovali ze své moci, že se jim podaøilo
pøemoci sny, ale pøitom pøemohli sami sebe a
pøipravili se o dobro, které sny pøinášejí. 

Nakonec byl jeden lid, který se
považoval za rovna bohùm a chtìl sny zotroèit.
Necenil si vìštecké a varovné moci snù, necenil si
moudrosti ve snech obsažené. Ten lid odmítl sny
jako dar Paèana Gaèiho, sám si toužil zvolit své
sny. Chtìl snít o samých krásných a pøíjemných
vìcech, a tak vymýšlel kouzla a substance, po
kterých pøicházely právì takové sny. A když se
podaøilo taková kouzla získat, ten lid se radoval a
tìšil se ze své moci. Sny, které kouzla toho lidu
vytvoøila, už nebyly prorocké ani moudré, byly plné
nadpozemské rozkoše a krásy, a lidé se s potìšením
oddávali tìmto snùm a chtìli poøád víc a víc.
Nakonec už nechtìli žít, chtìli jen snít. Zaèali
nenávidìt okamžik probuzení a vymýšleli zpùsoby,
jak mu úplnì zabránit a zùstat nadosmrti ve svých
snech. Stali se z nich otroci snù, kteøí nežijí své
životy, jen o nich sní. Mysleli si, že pøekonali moc
Paèana Gaèiho, že zotroèili jeho sny, ale místo toho
on zotroèil je pomocí svých snù a toto byl jeho
trest. 

Ve snech je moudrost a pochopení,
nebraòte se snít ani se neoddávejte snìní, to� cesta,
kterou ve své laskavosti daroval Thograki Paèan
Gaèi.

Kapitola 9. - Na køídlech snù

Odsunuté dveøe neodkrývaly východ z
jeskyní, jak nìkteøí èekali, ale pokraèovala tam
chodba, tentokrát pøírodního pùvodu pøipomínající
cestu z plání nahoru. Klikaté a nepravidelné cesty
prozkoumával netopýr a družiníci se plahoèili za

ním. Byli na nohou už drahnou dobu a vùdce je
hnal poøád dál, takže slabší èlenové se už sotva
ploužili.

Pojednou se chodbami rozlehlo hlasité
zaøvání, které ještì chvíli znìlo ozvìnou, zatímco
na sebe Nurnští nejistì pohlédli.

“Co to bylo?”, pøerušil ticho Otakáro.
“Znìlo to… jako drak”, zašeptal Korman

a Skyreš se roztøásl. I na ostatních však byl znát
znaèný neklid. Zvláštì, když se zaøvání za okamžik
opakovalo.

“Šlo to votamtuï”, ukázal Zoltar do
chodby pøed družinou. “Aspoò doufám”.

“Jestli máme jít na draka, tak se musíme
vyspat”, prohlásil Bolbuch.

“Dobøe teda”, souhlasil koneènì vùdce
s odpoèinkem.

“Ale tady se spát nedá”, namítl Al-
Rahem.

“Vrátíme se raèi dál”, navrhl Bolbuch a
ostatní souhlasili.

Tak se Nurnští plahoèili zase zpìt
cestou, kterou pøišli, než ulehli v jedné z širších
èástí chodby a kromì hlídek všichni usnuli, jako
když je do vody hodí.

Ráno se družina vydala zpìt do míst, kde
se chodbami nesl onen strašlivý øev. Na prùzkum se
vydal tradiènì Kormanùv netopýr, který se v
temných chodbách orientoval s instinktem vlastním
svému druhu. Ten vlétl do rozlehlé jeskynì, v
jejímž rohu objevil nìjakého tvora. Netopýr svým
sluchem nedokázal urèit zcela pøesné kontury, ale
pøesto odhalil, že je tvor vìtší než kùò, má orlí
hlavu a køídla, zatímco spodek trupu vypadá jako
lví.

“Hele, a neni tam to zvíøe pøikovaný?”,
zeptal se Zoltar, když Korman pøevyprávìl
dobrodruhùm, co jeho magický pøítel objevil.

“To já nevim, to si nevšim”, pokrèil
rameny èarodìj.

“To totiž bude ptáèek z mýho snu”,
rozzáøil se liscannorský theurg. “Toho pustim, a von
mi bude sloužit”.

“Jako ten drak ti bude sloužit?”,
nevìøícnì se naò zadíval Swen.

“Neni to drak, je to nejspíš nìjakej gryf
nebo co. Bude to mùj Krten”.

“Zbláznil ses?”, vyjel na nìj Otakáro. “Já
ho vezmu rachejtlí a bude pokoj”.

“To ne”, protestoval Zemikosa. “Von
bude urèitì hodnej”.

“Vesta má pravdu, co když nás to bude
chtít sežrat?”, pøidal se k hobitovi Swen.

“Tak by se to mìlo ještì prozkoumat”.
“Fajn, pudeš ty”, ukázal na nìj vùdce.
Zoltar pokrèil rameny a zaèal se chystat.
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Vzal si do jedné ruky lucernu, aby nìco vidìl, a do
druhé lektvar rychlosti, kdyby potøeboval rychle
prchat.

“Kdyby nìco, zdrhej podél stìny”, sdìlil
mu Otakáro, který zatím doprostøed chodby
pøipravil k odpálení rachejtli. “Stejnì jsem
potøeboval vnadidlo, abychom draka nalákali do
chodby. Tady ho nemùžu minout”, prohodil k
ostatním.

Zoltar zatím s lucernou opatrnì
postupoval kupøedu, až se ocitl u vstupu do jeskynì.
Posvítil dovnitø, a v ústrety se mu ozvalo
dechberoucí zaøvání. Svìtlo lucerny nedosáhlo až
do rohu, kde tvor stál, a tak Zoltar spatøil jen
mohutný stín, který se pøi jeho spatøení vzepjal a
zaøval, ale nepohnul se blíž. Alchymista se tedy
pomalými a opatrnými kroky zaèal pøibližovat, aby
si lépe posvítil, hotov kdykoli se obrátit na útìk.

Nakonec svìtlo lucerny osvìtlilo celého
tvora. Zadní èást tìla byla lví a zadní nohy mìly lví
drápy, zatímco pøední byla orlí, místo pøedních
nohou byly dravèí spáry a hlava byla zakonèena
mohutným zobanem. Zvíøe bylo znaènì zubožené,
tìlo mìlo poseto mokvajícími šrámy a z nìkolika
ran ještì trèely zlomené špice kopí, které tam
zanechali muèitelé. Kolem krku mìl železný obojek
s bodci dovnitø pøipevnìný na mohutném øetìzu
pøikovaném do skály. Ve svìtle lucerny se gryf
vzepjal a bodce obojku se mu zaryly do tìla. Mezi
zaschlou krví se objevila èerstvá.

“Chudáèku”, zamumlal Zoltar a pøidal
další konejšivá slova, kterými se snažil tvora
uklidnit. Gryf skuteènì poznal, že pøíchozí nepatøí
k jeho trýznitelùm a pøestal se vzpínat. Naopak
upøel na Zoltara své obrovské ptaèí oèi, v nichž se
znaèil obrovský žal.

“Poèkej chvíli, hned jsem zpátky”, sdìlil
Zoltar tvorovi a zmizel zpìt v chodbì.

“Tak co je?”, zeptal se nedoèkavý
Otakáro, který se sklánìl se zapálenou pochodní
nad rachejtlí pøipraven ji odpálit.

“Je to ptáèek, Krten”, vyhrkl Zoltar.
“Voni ho tu muèili. Je na øetìzu. Raheme,
potøebuju, abys to vodemk”.

“Co, já mám pustit draka?”, ustoupil
assuaenec o krok.

“Je to gryf, a je hodnej, fakt”,
pøesvìdèoval ho Zemikosa. “Vùbec se neni èeho
bát”.

Al-Rahem rozhodnì pøesvìdèenì
nevypadal, ale Zoltar byl znám svou výmluvností,
a navíc navrhl, že by mohli netvora uspat vodou z
podzemní kašny. Vùdce Swen jen pokrèil rameny a
pøes Otakárovy námitky, že nestvùru by mìli
zastøelit rachejtlí, nechal Zoltara jednat.

Když vešli do jeskynì, držel se Al-
Rahem zpátky a gryfovì pøíchylnosti pøíliš

nedùvìøoval, ale Zoltar neváhal a s kotlíkem
naplnìným uspávací vodou smíchanou s léèivým
janterníkovým sirupem pøistoupil k tvorovi. Ten se
na vodu laènì vrhl a celý kotlík rychle vypil. Pøitom
se nechal od Zoltara klidnì drbat.

Al-Rahem sice nebyl ještì úplnì
pøesvìdèen, ale opatrnì se pøiblížil též a gryf ho
sice pozornì sledoval, ale nechoval se nijak
agresivnì. Assuaenec tedy pøistoupil k øetìzu
zakonèeném masivním zámkem. Ten byl sice
dostateènì pevný, aby odolal gryfovì snažení se
uvolnit, ale mechanismus v nìm zkušený lupiè
snadno otevøel, a Zoltar následnì sejmul nebohému
tvoru z krku obojek. Zvíøe se nadšenì vzepjalo a
hlasitì zaøvalo, neèež využilo své znovunabyté
svobody, aby se proskoèilo po jeskyni. Po chvíli
pøistoupilo k theurgovi a hlavou se mu otøelo o
rameno.

“Je hodnej”, usmál se Zoltar a gryfa
pohladil. Pak zavolal na ostatní, kteøí v chodbì
èekali, co se bude dít.

Družiníci tedy vstoupili do jeskynì a
nedùvìøivì si tvora prohlíželi, on jim ovšem oplácel
stejnou mincí, nicménì nevypadalo to, že by se
chystal k útoku. Zoltar proto pøesvìdèil Skyreše,
aby ošetøil gryfovy èetné rány, a hobití hranièáø s
pomoci bylinek a trochy své magie tvorovi alespoò
trochu ulehèil.

Jelikož z druhé chodby vedoucí do
jeskynì z opaèného smìru zøetelnì vanul prùvan,
rozhodl vùdce pokraèovat v cestì. Gryf však
pøistoupil ke Skyrešovi držícímu lucernu a do
zdroje svìtla nìkolikrát strèil paøátem, jakoby se
snažil jej hobitovi uhasit. Nepoužil pøitom nijak
velkou sílu, ale pøesto zaèal Skyreš vydìšenì
ustupovat.

“To je dobrý, tenhle voheò ti neublíží”,
konejšil tvora Zemikosa. 

“Hele, Zoltare, uklidni si to zvíøe, a�
mùžem jít”, nerudnì zavrèel Swen.

“Von možná nechce, abysme svítili”,
nadhodil Al-Rahem.

“No a jak tu asi uvidíme?”, za�ukal si na
èelo vùdce.

“Jestli je pøed náma východ, tak na sebe
svìtlem upozorníme”, poukázal na zjevnou
skuteènost assuaenec.

“To je pravda”, pøidal se Zoltar. “Ptáèek
je chytrej, chce nám pomoct. Skyreši, zakrej to
svìtlo”.

“Já bych moh jít napøed na prùzkum”,
navrhl Al-Rahem.

“To je fakt, prùzkum by se hodil, já
klidnì taky pudu”, souhlasil theurg.

“Na prùzkum pudu já a Otakáro”,
zavrèel Swen, už rozèilený z toho, jak mu poøád
nìkdo radil, co má dìlat. “A svìtlo rozsvítíme za
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rohem, a� to ten gryf nevidí”.
“Nerozsvìcej to. Gryf to s náma myslí

dobøe”, nabádal ho Zoltar, ale Swen jen cosi
zabruèel a vyrazil.

Nakonec se však rozhodl svìtlo pøeci jen
nerozsvìcet, a tak se s Otakárem po hmatu ploužili
asi tøicetisáhovou chodbou, než dosáhli jejího ústí. 

Ocitli se na svahu hory a pøed nimi se
rýsovalo nevelké údolí, asi dvì míle na délku. Plálo
v nìm nìkolik ohòù, kolem kterých bylo lze spatøit
hemžící se tìla. Byly jich stovky, a pøestože ani
pomocí Vestova okulu nebylo dobøe vidìt, co jsou
zaè, byl hobit pøesvìdèen, že to jsou èerní elfové,
jaké potkali ve snu. Na opaèném konci údolí se
zdvihala nesmírnì vysoká hora s plochým
vrcholem, v jejímž svahu bylo jasnì vidìt záøící
rudé oko. Z nìj vytékala žhnoucí láva tøpytící se v
noèní tmì. Po levé stranì se leskla vodní hladina, v
níž se odrážely hvìzdy. Po pravé stranì byla další
hora a u jejího úpatí se v matné záøi ohòù leskly
tvary pøipomínající lidské tìlo vytesané do skály.

“To je Paèan Gaèi”, prohlásil Otakáro.
“Tak teï je to o víøe. Musíme vzít modrej kámen,
napochodovat tam a dát mu ho”.

“Vidíš, kolik tam je nepøátel?”, podíval
se na nìj nevìøícnì Swen.

“Musíš vìøit, Paèan Gaèi nás vochrání”.
“Ale nejsem sebevrah”.
“Bohové vochraòujou jenom ty, co se

jim plnì voddaj”.
“Já bych stejnì radši poèkal do rána, je

to tu asi rok nebo já nevim jak dlouho, tìch pár
hodin to snad vydrží”.

Oba prùzkumníci se pak vrátili k
ostatním ohlásit objev.

“Je tam Paèan Gaèi”, volal Otakáro už
zdálky.

“Ale kolem je pár stovek nìjakejch
hajzlù”, upozornil Swen.

“Budou to nejspíš ty èerný elfové”,
podotkl Vesta.

“Èerný elfové, ještìže tu neni Jorchen”,
zachechtal se Zoltar.

“Voni to ve skuteènosti elfové nejsou,
jsou to nìjaký démoni, co sužujou sny”, upozornil
Al-Rahem.

“Já vim, ale to je jedno, hlavní je, že
jsme našli Paèan Gaèiho, a teï bysme ho mìli jít
vosvobodit”, prohlásil Otakáro.

“To je pravda, to bysme mìli”, souhlasil
Zoltar.

“Že jo. Vezmeme modrej šutr a
pomašírujem k Paèan Gaèimu”, nadšenì vypískl
Vesta.

“No poèkej, ale jsou tam stovky èernejch
elfù”, krotil ho Korman.

“Musíte vìøit. Vìøit v Paèan Gaèiho, a

von nás pak vochrání svou mocí”, rozplýval se
boøimec.

“Já teda v Paèan Gaèiho vìøim”,
prohlásil Zemikosa, “ale stejnì bych radši vymyslel
nìjakej plán”.

“Víra, víra tì ochrání”, sdìlil mu
Otakáro.

“Zas to nepøehánìj, víra je hezká, ale
nemá se to pøehánìt”, ozval se Bolbuch.

“Jo, zaèínáš mluvit jako nìjakej kudùk”,
pøidal se Zoltar.

“No dovol”.
“Ostatnì, tys urèitì mìl nìjakýho

kudùka za pøedka. No považte, kdo kdy vidìl tak
velkýho hobita”, ušklíbl se theurg.

“Tak to teda ne”, ohradil se Otakáro.
“Narozdíl vod tebe znám svýho otce i vostatní
pøedky. Mám celej Vestovic rodokmen”.

“Otec je dycky nejistej”, mávl rukou
Zoltar. “Já bych se vsadil, že tam nìkde bude
kudùk”.

“To mùj dìda byl trpaslík”, ozval se
Skyreš a prohlábl si své øídké vousy. “Ale co je
kudùk nevim”.

“To je takovej vìtší hobit”, pustil se do
vysvìtlování Zemikosa. “Nìco jako tady Vesta”.

“Já nejsem žádnej kudùk”, prskal
boøimec. “Jsem hobit z váženýho hobitího rodu”.

“Nechcet radší øešit, co budeme dìlat?”,
pøerušil spor Swen.

“Jsem to øikal”, ihned zareagoval
Otakáro. “Vezmem šutr a hurá k Paèan Gaèimu”.

“Já bych poèkal do rána. Aspoò na to líp
uvidíme”, nadhodil Al-Rahem.

“Souhlasim, spìchem nic nezískáme”,
pøidal se vùdce.

“Nejsou ty potvory ve dne slabší?”,
zamyslel se Zoltar. “Nìkdo tušim øikal, že se mu vo
tom zdálo”.

“Jo, to se zdálo mì”, ozval se Otakáro.
“Tak to bysme fakt mìli jít ráno”, pøidal

se Korman.
“Ale dùležitý je vìøit v Paèan Gaèiho”,

nedal se Vesta.
“A právì proto, když ti Paèan Gaèi seslal

sen, že jsou ve dne slabší, tak by ses tim mìl øídit”,
snažil se mu vysvìtlit Zoltar.

“Aha, vidíš, to mì nenapadlo”, zamyslel
se hobit. “To bysme mohli poèkat do rána”.

“Tak se zatim vyspíme”, protáhl se
Bolbuch.

“Je to pár hodin, co jsme vstávali”,
podotkl Al-Rahem.

“Prostì budem odpoèívat, než se
rozední”, prohlásil vùdce.

“Apoò se mùžem najíst, já už mám
docela hlad”, zaèal se v báglu pøehrabovat Zoltar.
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“Prosimvás, a nemáte nìkdo trochu
vody?”, zeptal se Skyreš. “Já už od vèerejška nemìl
nic k pití”.

“To je mi dobrodruh, nemá nic k pití”,
sarkasticky se ozval Otakáro.

“Tak mu dej, když seš tak chytrej, mì
teda taky došla”, vymaèkával z mìchu posledních
pár kapek Al-Rahem.

“Jednak je to nevýchovný, a za druhý už
taky nemám”, pøiznal Vesta.

“Já svojí dopil pøed chvílí”, ozval se
Swen.

“Já mám tak hlt”, potìžkal svùj splasklý
mìch Zoltar. “Ale rozdìlim se”.

“To je dobrý, já vypiju tohle”, pravil
Skyreš a vytáhl z batohu plný mìch, který
vyprázdnil.

“Tak cos to kecal, že nemáš?”,
spravedlivì se rozlobil Otakáro.

“Nìco mi øiká, že to nebyla normální
voda”, ozval se Al-Rahem, a mìl pravdu. Bìhem
pár chvil si trindindolský uteèenec ustlal na podlaze
a tvrdì usnul.

Bìhem dohadování Nurnských se v rohu
jeskynì natáhl i gryf a usnul také. Ostatní se tedy
také rozložili po jeskyni a odpoèívali èekajíce na
ráno.

“Teda, to je hrozný”, vyjekl pojednou
Zemikosa, když se náhle probudil z døímoty, a
posadil se.

“Co je? Vidìls ducha?”, zašklebil se
Otakáro.

“Attrien Moskytová umøela”, prohlásil
pobledlý Zoltar.

“Cože?”.
“Jak to jako víš?”.
“Zdálo se mi vo tom”.
“A jakou to má spojitost s náma?”,

zaptal se Swen.
“S náma žádnou”, odsekl Zoltar. “Ale já

jí mìl rád, byla to hodná pani”.
“A teï už ten její barák nedostaneš”,

opáèil Otakáro.
“No, to je právì vono, moh sem zdìdit

barák, ale takhle mám kulový”, zaštkal známý
záletník.

“A co se jí vùbec stalo?”, otázal se Al-
Rahem.

“No to je to, byla pøepadená”, zaèal líèit
Zoltar. “Pøepadlo jí nìkolik chlapù cestou do
Nurnu”.

“A poznals je? Mohli bysme je dostat”.
“V tom snu to bylo celý rozmazaný”,

snažil se rozpomenout theurg, “ale vidìl jsem, že
vona dva zabila, asi prstenama po manželovi, jenže
další jí bodnul. Pak utekli, ale vyšetøovali to vojáci,

byla tam taky Naria a Dwany Rùžièka. A pak jsem
vidìl, jak se ty uprchlí houpaj na stromì”.

“Tak aspoò, že je dostali”.
“Ale øeknu vám”, ozval se Al-Rahem,

“to už aby se dneska èlovìk bál jet do Nurnu
nakoupit.

“Ba�, je to èim dál tim horší”, pokýval
hlavou Bolbuch. “Starý dobrý èasy, ty už se
nevrátìj”.

“Zato už se venku urèitì vrátil den, mìli
bysme jít”, prohlásil Swen a zvedl se.

“Mìchuøina ještì chrápe, a asi se po tý
vodì hned tak nevzbudí”, podotkl Korman, když
strèil do hobita holí.

“A gryf taky spí”, doplnil Zoltar.
“Tak ho vzbuï”, opáèil vùdce.
“A jak asi?”.
“No jak, tøeba ho kopni nebo tak nìco”.
“To si do nìj teda kopni sám, já poèkám,

až se vzbudí”, rezolutnì odmítl násilí theurg.
“Vypil taky tu vodu, tak asi bude spát

dlouho”, pravil Al-Rahem.
“Uspávací vodu? Proè jste mu, sakra,

dávali tu uspávací vodu?”, nechápavì se otázal
Swen.

“Chtìli jsme ho uspat, když jsme ho
rozvazovali. Ale vono to na nìj pùsobilo trochu
pomalejc”, vysvìtlil assuaenec.

“Tak ty dva tady necháme a pudem
sami”, rozhodl Dolbich.

“Neblbni, vùdèe”, protestoval Zoltar.
“Nebudem se pøece zbyteènì oslabovat”.

“Stejnì nám k nièemu nebudou”, trval na
svém Swen.

“Gryf nám pomùže v boji, vidìl jsem to
ve snu”, stál si zas za svým Zemikosa.

“Ty poøád s tìma svejma snama”,
zabruèel vùdce.

“Snùm se nevysmívej, jsou dùležitý”,
pøidal se na Zoltarovu stranu Otakáro. “Moc Paèan
Gaèiho je velká”.

“A ty taky dej pokoj s tím Paèanem”,
oboøil se na nìj Swen, ale pøi odporu všech
ostatních se rozhodl poèkat, až se dva spáèi vzbudí.

Blížilo se poledne, když družina i s
gryfem vyšla z jeskynì na denní svìtlo. Za dne byla
jasnì vidìt socha vytesená do skály, byl to sedící
muž s rukama položenýma na kolenou velký pøes
dvacet sáhù. I na dálku bylo vidìt, že socha je na
mnoha místech poškozena a trèí z ní železné klíny
jako kopí zabodaná do tìla. Z ran pak vytékala rudá
krev a proudem stékala do øeky. 

V tuto chvíli bylo údolí témìø prázdné,
pouze pøed sochou stály ètyøi rozložité postavy,
ètyørucí obøi se zcela èernou kùží. Èerných elfù
bylo vidìt jen pìt, tøi pøed sochou a dva smìøovali
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po tesaném stupòovitém schodišti k rudému oku. Za
dne vypadalo oko spíše jako otvor do hory, z nìhož
sálal horký vzduch.

Dobrodruzi zaèali sestupovat a záhy si
jich všimly postavy pøed sochou a vydaly se k nim.
Gryf vzlétl, bìhem chvíle pøekonal vzdálenost na
druhý konec údolí a napadl dvì postavy na
schodišti. Nurnští se však museli nejprve vypoøádat
s nebezpeèím pøed sebou, proto Otakáro podal
Zoltarovi jednu ze svých rachejtlí a sám si pøipravil
také jednu. Když se nestvùrné postavy pøiblížily,
alchymisté je odpálili.

Zadunìly dva výbuchy a bìžící nepøátele
na chvíli zahalil oblak kouøe, ale za okamžik se z
nìj tvorové opìt vynoøili a neúprosnì postupovali
dále. Otakáro kvapnì pøipravil další rachejtli a staèil
ji odpálit tìsnì pøedtím, než stvùry vpadly do linie
Nurnských. Po výbuchu jeden z obrù padl na zem,
kde se jakoby roztekl a i vzniklá louže se zakrátko
vsákla do zemì. 

Dobrodruzi ale nemìli èas sledovat
podivný úkaz, nebo� ostatní nepøátelé byli mezi
nimi. Do cesty se jim postavili váleèníci Swen a
Bolbuch spolu se Zoltarem a zastavili drtivý útok
obrù, ale pøesto zakolísali, nebo� netvoøi mìli
skuteènì obøí sílu a navíc zbraò v každé ze ètyø
rukou. Neménì drtivý byl ovšem protiútok
nurnských váleèníkù podpoøený støelbou a blesky
ostatních.

Obøi však byli odolnými soupeøi, a když
koneènì padli, válel se na zemi v krvi Swen a
rovnìž Bolbuch se sotva držel na nohou a krev mu
prýštila z mnoha ran. Skyreš se pustil do ošetøování
vùdce, zatímco Zoltar, Otakáro, Korman a Al-
Rahem se rozbìhli k soše. Za bìhu si všimli, že
kolem oka se zaèínají objevovat další postavy, ale
pøelétl tam gryf a pustil se s nimi do boje. 

“Rychle, musíme mu na pomoc”, zvolal
Zoltar a pøidal.

U sochy se rozdìlili, Otakáro použil svùj
magický prsten k tomu, aby se pøenesl do dlanì
obrovské sochy, která se nyní tyèila nad dobrodruhy
jako skála pøevyšující i nejvyšší kostelní vìž v
Nurnu. Hobit se do nesmírné dlanì sochy snadno
vešel a doprostøed položil modrý kámen. Jeho záøe
boøimce na chvíli oslepila. Naopak pozorovatelé
dole vidìli, jak se Otakáro náhle rozzáøil jasným
modrým svìtlem.

Málokdo tomu však vìnoval pozornost,
skupina se Zoltarem v èele se totiž støetla se dvìma
èernými elfy, kteøí se protáhli vedle gryfa bránícího
prùchod a hnali se po stupòovitém schodišti dolù
vstøíc vetøelcùm. Odrazit dva netvory nedìlalo
dobrodruhùm vìtší potíže a oni pokraèovali výš ke
gryfovi, ale netvorù stále pøibývalo. Gryf jimi byl
obklopen, a pøestože je trhal na kusy, i na nìm bylo
vidìt krev cákající z mnoha ran zpùsobených

ostrými paøáty èerných elfù. 
Další ovšem probíhali a støetávali se s

Nurnskými, kteøí jim bránili v další cestì. Trojici
hrdobcù Zoltarovi, Kormanovi a Al-Rahemovi
podporující zbylé dva støelbou se daøilo netvory
pobíjet, by� Kormanovi ubývaly jeho drahocenné
obrazy, bez kterých pro nìj byl delší boj
nemyslitelný. 

Otakáro se zatím chvíli høál v záøi
kamene na ruce sochy, ale když se nic zvláštního
nedìlo, pøenesl zpátky na zem. Až ze zemì bylo
vidìt, že rány na soše se zacelují a proud krve
stékající od sochy do øeky zmizel. Pak jakoby se
socha pohnula a ukázala smìrem k otvoru, z nìhož
pøicházeli netvoøi, ale to musel být klam zpùsobený
jasným svitem kamene, jehož záø zaèala smìøovat k
otvoru. Dobrodruzi si všimli, že otvor na úboèí hory
se zaèal zmenšovat, jakoby ho svìtlo pomalu
uzavíralo.

Pøesto se z nìj hrnuli další netvoøi a
Zoltar s Kormanem již zaèínali umdlévat pod
náporem jejich paøátù. Naštìstí jim pomohli
Otakáro a Skyreš, kteøí se zapojili støelbou, a
nakonec se dobelhali i dva zranìní váleèníci. Byl
právì nejvyšší èas, nebo� právì v tu chvíli padl
nebohý gryf, který hrdinì bojoval se svými
pùvodními trýzniteli a mnoho jich také poslal do
pekla, ze kterého pøišli.

Pekelníci zdolavší gryfa se rozbìhli k
Nurnským, což v jejich øadách vyvolalo náznak
paniky.

“Musíme zablokovat ten vchod”, zaøval
Zemikosa, ale sám nevìøil, že by se to proti pøevaze
nepøátel mohlo podaøit.

“Musíme se modlit”, opáèil Otakáro a
nabil další šíp. 

“Držte linii”, volal Swen, který sám stál
bezpeènì vzadu.

Nebylo ovšem snadné mu vyhovìt,
nebo� na dobrodruhy zaútoèila desítka èerných elfù.
Nejvìtší nápor schytal Zoltar Zemikosa stojící vèele
jako klín rozrážející pøíliv nepøátel. Za ním stál
Korman, který theurga staèil posílit rychlostí, a v
poslední chvíli se jim po bok postavil funící
Bolbuch. Trochu stranou stál Otakáro a za ním
Skyreš, který se však pøi pohledu na blížící se
pekelníky dal na pomalý ústup, který se zakrátko
zmìnil na bezhlavý útìk. Al-Rahem ustupoval do
strany, aby mohl podporovat ostatní støelbou, a
vùdce Swen ostatní povzbuzoval z povzdálí.

Støet byl krutý. Vìtšina pekelníkù se
vrhla na Zoltara, Kormana a Bolbucha, jen dva
zaútoèili na Otakára a jeden probìhl probìhl kolem
dobrodruhù a pustil se smìrem k soše, od které se
stále linula jasná záøe smìøující k prùchodu na
vrcholu schodištì. Ten se uzavíral, pro dobrodruhy
však zoufale pomalu, a stále se z nìj tlaèil houf
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èerných elfù.
“Chce ublížit Paèan Gaèimu”, zvolal Al-

Rahem zdìšenì. Pokud by se nestvùrným bytostem
podaøilo zamezit uzavøení díry, byl by s Nurnskými
nepochybnì ámen.

Swen se tedy rozbìhl za èerným elfem,
dobøe si vìdom toho, že se tím alespoò vzdálí
ostatním nepøátelùm. S jedním pekelníkem by si
poradit mohl, zvláštì, když mu ze zad trèel Al-
Rahemùv šíp.

Jen o pár okamžikù pozdìji následoval
Swena také Bolbuch, který sice dokázal srazit k
zemi dva nepøátele, ale jejich paøáty se mu též
zaryly hluboko do tìla a on silnì krvácel.
Kormanovi vedle nìj nepomohly ani jeho magické
obrazy a po nìkolika ranách klesl v bezvìdomí k
zemi. Ve støedu obranné linie tak zùstal jen Zoltar,
který ostaním zmizel z oèí v klubku nepøátel.

Otakáro pomalu ustupoval a pražil do
dotírajících pekelníkù svazky bleskù ze svých
prstenù. Když se však pøiblížili další, využil opìt
kouzelné moci svého bezmegu a pøesunul se o
nìkolik desítek sáhù dál, kde se obrátil na útìk.

Stejné kouzlo byl nakonec nucen použít
i Zoltar, který dlouho nesl hlavní nápor nepøátel,
krvácel z mnoha ran a zaèínal umdlévat. V tu chvíli
bojoval s jedním pekelníkem Swen daleko vpøedu
a o kus dál se pral o holý život Bolbuch podporován
Skyrešovým psem a støelbou Al-Rahema. Obìma se
podaøilo své protivníky zdolat, a víc nebylo tøeba.

Nurnští dokázali vlastní krví vykoupit
èas potøebný k zavøení prùchodu a ten, a� už vedl
do jakýchkoliv pekel, se uzavøel. Zbývající èerní
elfové si již nevšímali dobrodruhù, ale sebìhli se k
místu, kde prùchod byl, a vlastními paøáty se snažili
rozervat skalní stìnu a obnovit jej. Z jejich tìl se
však po chvíli zaèalo viditelnì kouøit a jejich
hmotná stránka poèala mizet, až se zcela
rozplynula. Jasné svìtlo vycházející ze sochy zatím
pohaslo a družiníci osamìli. Potluèení, zkrvavení,
ale živí.

Bolbuch se svalil jak široký, tak dlouhý
na zem a ztìžka funìl. Ostatní se k Dìdkovi
postupnì dobelhali. Již z nich opadlo napìtí a mohli
se oddávat euforii, ale nikdo nemìl sílu dávat svou
radost výraznì najevo. Dokonce i Otakáro
projednou mlèel a tiše vzdával chválu bohu, Paèan
Gaèimu, že pøežil.

Vùdce Swen naøídil boøimci hlídat a
zhluboka si pøihnul z mìchu naplnìném uspávací
vodou. Po nìm tak uèinili i další, jen Otakáro s Al-
Rahemem si sedli na hlídku a chvíli si povídali, ale
èasem assuaence pøepadla døímota. Hobit se chtìl
opláchnout v jezeøe vyplòujícím vìtšinu údolí,
jehož hladina byla nyní již zcela jasná, beze stopy
krve. Zjistil však, že voda témìø vøe, zøejmì živena
unikajícími plyny ze sopky, pod kterou se

nacházeli. Nabral tedy jen trochu do kotlíku, aby ji
nechal vystydnout na pozdìji.

Otakáro sedìl a rozhlížel se kolem.
Nehostinné skály už nepùsobily tak ponuøe a
hobitovi se zdálo, že tu a tam z holé zemì raší tráva
a lístky. Sopka se impozantnì tyèila k nebesùm s
vrcholem obkrouženým korunou mrakù a v jejím
úboèí nebylo ani stopy po trhlinì, kterou na svìt
proudily zlé sny. Olbøímí socha poklidnì shlížela na
svìt a zdálo se, že se na její tváøi znaèí spokojenost
a vnitøní klid. Klid zahalil i celé údolí, pohoda místa
jakoby uspávala a lákala ponoøit se do snù, které se
snad právì na tomto místì rodily na svìt. Nebylo
divu, že Otakáro nakonec podlehl a oèi se mu
zavøely.

Každý z dobrodruhù mìl vlastní sen, v
nìmž se procházel Zemí bohù, z níž mohl shlížet na
svìt pod sebou. Každý si mohl vybrat, kde bude
hledat svou odmìnu, a každý si nìco odnesl, a� už
zlato, užiteèný pøedmìt nebo vìdomosti. Pak se
snící ocitli ve svìtnicích svých domù v Liscannoru,
èi v pronajatém pokoji hostince U hrocha, jako v
Kormanovì pøípadì. Jen Skyreš, vlastní dùm
nemaje, stál na louce u pøekrásného stromu, který
svým stínem lákal k zdøímnutí. Øada dobrodruhù se
šla podívat ven, aby se pøesvìdèili, zda jsou
opravdu doma, ale kolem domù byla jen mlha hustá
jako mléko, a kdokoliv se skrze ní vydal, došel
znovu zpìt ke svému stavení. Vìtšina snících to po
chvíli vzdala a ulehla do pohodlí vlastní postele, jen
Swen se pokusil vlastní dùm zapálit, ale mìl štìstí,
nebo� ve snu jeho obraz zùstal ohnìm nedotèen.

Nurnským se pak zdálo, jakoby jejich
spící tìla opustil jejich nehmotný duch, a pomalu se
vznesl k nebesùm. Snad takto odešel dvojník, který
jim pomohl projít snovým svìtem.

Ráno se dobrodruzi probudili ke svému
pøekvapení skuteènì ve svých postelích v
Liscannoru. Když tentokrát vylezli ze svých
pøíbytkù, ocitli se skuteènì v dobøe známé vesnièce.
Je snané odhadnout, kam asi zamíøili. Ano, sešli se
samozøejmì v hospodì, a cestou vzali i Skyreše,
který spal pod janternem.

“Mùže mi nìkdo vysvìtlit, jak je tohle
možný?”, rozhlédl se po ostatních Al-Rahem, ale
nezdálo se, že by se nìkdo mìl k vysvìtlování.

“Zkuste mì štípnout, jestli ještì
nespíme”, nastavil ruku Otakáro. “Au, to bolelo”.

“Tak asi nespíš”, zachechtal se Korman.
“Hele, Zoltare, ty jsi theurg, to jste se ve

škole vo nìèem takovym neuèili?”.
“Obávám se, že nevim”, zavrtìl hlavou

tázaný. “Ale teï mì spíš zajímá, co se stalo s
Attrien”.

“Attrien Moskytová je mrtvá”, smutnì
pravil hostinský Luncius. “Pøepadli jí cestou do
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Nurnu. Lapkové”.
“A co se teda stalo?”.
“Víc ví Dwany, ale co mi øikal, tak stará

pani mìla nejspíš prsteny ještì po manželovy a
sesmahla dva ty lapky, další jí ale propíchnul, pak
jí sebrali peníze a utekli”.

“A dostali je?”.
“Jo. Dwany prej dal veliteli tìch vojákù,

co to vyšetøovali, nìjaký peníze, jako na pomoc
vyšetøování, a po pár dnech je mìli. Povìsili je
pøedevèírem”.

“Tak vidíte, to se mi pøesnì zdálo”,
obrátil se k ostatním Zoltar.

“Ale to neznamená, že se nám nezdá
taky tohle”, opáèil Al-Rahem.

“Jak to ale poznat?”.
“Mohli bysme to tady zkusit zapálit, a�

víme, jestli to shoøí, nebo se nám to jenom zdá”,
navrhl Swen, u kterého se zaèaly projevovat
nebezpeèné pyromanské sklony.

“Tady se nic zapalovat nebude”,
rezulutnì prohlásil hostincký Luncius, který pøed
hosty položil napìnìná piva. “Jestli chcete nìco
zapalovat, zapalte si vlastní”.

“Hele, Luncie”, obrátil se na stata Zoltar.
“Jsme vopravdu v Liscannoru?”.

“A kde byste jako mìli bejt?”, podíval se
na nìj hostinský podezøívavì. 

“A kde jsme se tu vzali?”, pokraèoval v
otázkách Al-Rahem.

“Pøišli jste tìmahle dveøma, ne asi. Co
jako chceš slyšet?”, za�ukal si na èelo krèmáø.
“Nejspíš jste se v noci vrátili z výpravy. Já nevim,
já jsem spal”.

“Mohli bysme jít hledat stopy, jestli jsme
teda vopravdu pøišli”, navrhl Swen.

“Jo, stopy si hledat klidnì bìžte, èerstvej
vzduch vám prospìje”, zabruèel sarkasticky
Luncius.

“Já teda nikam stopy hledat nejdu, ve
snech bylo teplo, ale tady docela mrzne”, prohlásil
Skyreš.

“Má pravdu, kde bysme je asi mìli
hledat, nevíme, kudy jsme pøišli”, pøidal se Otakáro.

“Tak co budem teda dìlat?”.
“Mohli bysme rozdìlit koøist”, navrhl

praktický Bolbuch.
Na to dobrodruzi slyšeli, ale nastalo

hluèné dohadování, jak rozdìlit vìci získané ve snu.
Vùdce chtìl vše zaøadit mezi koøist, ale všichni
ostatní byli jednohlasnì proti, a nakonec si každý
ponechal tu odmìnu, kterou sám získal.

“No takže to nám tu toho moc
nezùstalo”, podíval se Otakáro na žalostnou
hromádku tvoøící koøist této výpravy. “Èelenka z
hadí kùže, kožená helma, opasek s jelenem, nebo co
to je, to jsou vesmìs dary vod barbarù”.

“Pak je tu ještì vobouruèná sekera po
Haakonovi”, pohladil masivní zbraò Bolbuch.

“Ještì by tu mìli bejt po Haakonovi
nìjaký šípy, jeho brnìní, zlatá náušnice a hlavnì
nìjaký peníze, nes to Zoltar”, zamžoural do svých
poznámek vùdce.

“Ehm, to já ale nemám”, zrozpaèitìl
Zemikosa. “Já to nechal na koni”.

“Tys nechal zlato na koni?”, vytøeštil oèi
nevìøícnì Otakáro.

“Já na to v tom kvapu zapomnìl”,
vymlouval se theurg.

“No dobøe”, mávl rukou Swen. “Takže
místo toho zaplatíš pokutu tisíc zlatejch, bereš?”.

“Ale jo, zaplatim”, schlíple pravil Zoltar.
“Hele, Otakáro, nemoh bys mi puèit dva tisíce
zlatejch? Já nemám ani vindru”.

“Už mi dlužíš tøicet tisíc”, pravil
odmìøenì hobit.

“Já ti to urèitì vrátim, ale teï nemám”,
žadonil theurg.

“No dobøe, ale nejdøív chci podíl z
pokladu a taky proplatit výdaje”, obrátil se na vùdce
hobit.

“No a to právì nedostaneš, dokud tady
Zoltar nesloží tu pokutu”, opáèil Swen.

Otakáro se chytil za hlavu. “To se mi
teda eštì nestalo, abych puèoval peníze, jen aby mi
je moh nìkdo vrátit”.

Peníze nicménì svému kolegovi pùjèil a
vùdce pak vyplatil každému nevelký podíl. Pro
nìkteré to byla spíše almužna, ale pøežili a pomohli
svìtu od zlých snù, a to za to pøece stálo. No ne?

Tuto Lyškánoru pøipravil k vydání
Jorchen Kierke, obecní rybníkáø
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