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Novinky Cormyru 
 

 
Prohlášení jeho excelence Lorda 

Herolta na Novém ostrohu 
 
Vážení obyvatelé panství, 
Jak jistě víte, přístup na staveniště 

nového hradu a na zříceniny staré pevnosti 
je zakázaný, přesto se ke mě donesly 
zprávy, že na trhu v Tyrluku se prodávají 
zbraně, zbroje a jiný materiál který je stále 
majetkem koruny a nemůže pocházet 
z jiných zdrojů. Obchodník byl okamžitě 
zatčen a podroben výslechům. Vojáci 
Purpurových draků byli pověřeni pátrat po 
jakýchkoliv stopách a podezřeních, které 
by vedly k odhalení pašeráckého gangu. 
Prosím o spolupráci při vyšetřování těchto 
zločinů proti koruně a zároveň všechny 
upozorňuji, že každý kdo bude nalezený v 
uzavřené oblasti bude podroben přísnému 
výslechu a trestu 

. 
Jeho Excelence Sigmund Tarhin, 

svobodný pán z Tarhinu, Lord Herolt na 
Novém Ostrohu. 

 
 

V horách bylo  
nalezeno dívčí tělo 

Zatím se nám nepodařilo získat žádné 
informace týkající se nálezu mrtvého těla v 
horách, o kterém jsme se zmiňovali 
v minulém čísle. Důstojníci Purpurových 
draků i samotný Lord Herolt nevydávají 
žádné zprávy a i většinou sdílní vojáci se 
zmiňují pouze o přísném trestu a  mlží. 

 
 

Baron na cestách 
Náš lenní pán se již vrací s celou rodinou 

z úspešné cesty do Suzail. Naše zdroje 
potvrdily že po dostavění hradu a kasáren 
na místě současných skladů se zvýší 
posádka Purpurových draků a zároveň zde 
bude založena kolej důstojnické akademie. 
Jeho milost, konečně s celou rodinou,  se 
vrátí přibližně do konce měsíce Tarsakh. 

 
Foebane nalezen a opět ztracen 

Meč kapitána Fflara, jehož identita je 
nejistá byl objeven hrdiny kteří nedávno 
řešili situaci v Baldurově bráně a Amnu. 
Bohužel se skupina rozdělila a jeden 
z hrdinů zvaný Kivan Kithalas, který nesl 
meč Foebane užívaný kapitánem Fflarem 
při boji s generály Armády temnot, je od té 
doby nezvěstný. Neznalým připomínáme 
že kapitán Fflar byl posledním velitelem 
obou armád Myth Drannoru a padl při boji 
s generálem démonů. Ač se zachovalo 
mnoho bájí ohledně Myth Drannoru, kdo 
byl kapitán Fflar doopravdy se nikdy 
neprokázalo. 

 
 

Volo doporučuje 
Cormyr jsem  navštívil mnohokrát. Na 

jednom ze svých četných útěků před 
rozlícenými rodiči přítulných mladých 
slečen jsem byl nucen se ukrýt v malé 
hospůdce na samotném okraji země. 

Majitel mne ukryl bez vyptávání - bylo 
poznat spřízněnou duši s podobnými 
zkušenostmi. Neočekával jsem mnoho, ale 
musím říct že mě dokázal uvést v úžas 
kvalitou jídla a obzvláště pak podávaného 
piva, které skladuje ve sklepě v javorových 
sudech. 

Doporučuji - pokud někdy budete mít 
cestu přes Ostrožský průsmyk, zastavte se 
na jídlo v hospůdce s názvem U starého 
elfa a hostinského srdečně pozdravujte. 

Za jeho skvěle odleželou svíčkovou by 
mu ve velkoměstech utrhli obě ruce. Tu 
prostě musíte okusit, i kdyby vás to mělo 
stát život. 

S pozdravem, Váš Volo. 
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Cormyrská chvilka poezie a umění 

 
 

  
 

Poledne 
Když slunce dojde vrcholu 

Armády se střetnou. 
Přijde konec pochodu 
Mnozí tady zhebnou. 

 
 

Když slunce dojde vrcholu, 
Oči všech se sejdou. 
Všichni drží pospolu 

Možná tu smrt najdou. 
 

Když slunce dojde vrcholu, 
Zazní trubky povyk 
Zazní slova povelu 

Na smrt si nikdo nezvyk 
 
 

Už slunce došlo vrcholu, 
Pole zlité krví 

Smrt tu kráčí pomalu. 
Proč? To nikdo neví. 



 

Forgotten Realms 
 

Histan a Erythnil 
Byl sychravý podzimní podvečer. U ohně 

nedaleko hranice lesa seděly dvě postavy a 
pojídaly večeři z kotlíku. Přikrývky rozložené 
kolem ohně ukazovaly, že se zde poutníci 
chystají přenocovat na své cestě po obchodní 
stezce z Bandurovi brány do Hlubiny. 

Na jeden z krajních stromů neslyšně usedl 
velký černý havran a přes hustý lesní porost 
pozoroval nesourodý pár. Ženina drobná 
postava v teplém zimním plášti s podšívanou 
kapucí přehozenou přes hlavu ostře 
kontrastovala s mohutným mužem v lehkém, 
téměř letním oděvu. Muž jakoby zimu ani 
nevnímal. Z jeho rysů čišela jistá 
nadpozemskost a zvláštní cizí krása. 

Když žena dojedla, opřela hlavu o mužovo 
rameno a povzdechla si. 

"Dorago, drahý, vím, že nemáš moc rád davy 
lidí, ale nemohli bychom příští noc strávit v 
hostinci? Chtěla bych se vykoupat a umýt si 
vlasy a po dlouhé době se zase vyspat v 
posteli. Uděláš to pro mě?" 

Muž jemně stáhl ženě z hlavy kápi a vytáhl jí 
z pod pláště její dlouhé rudé vlasy. Jeho ruka 
se jimi nepřítomně proplétala, když bloudil 
zrakem přes oheň v neurčitu. Jeho hlas byl 
jemný a melodický. 

"Pro tebe cokoliv, zlato. Jedna teplá koupel 
pro moji malou Lorein." 

Náhle napjal všechny svaly v těle, jakoby 
připraven vyskočit a bojovat. Jeho zrak se 
zastavil na havranovi, který celou dobu 
neslyšně a nehnutě přihlížel. Na havranovi, 
kterého nemohl přes zář ohně a větve stromů 
vůbec vidět. Na havranovi, který se v těchto 
končinách jako druh nevyskytoval. 

Žena vycítila mužovo napětí a aniž by dala 
postojem těla cokoliv najevo tiše se otázala. 

"Co se děje?" 
"Problémy." 
Muž nespouštěl zrak z ptáka. Pravou rukou 

prudkým škubnutím urval od pasu váček a 
podal jej ženě. Ta jej udiveně přijala. 

"O co jde? Proč mi dáváš naše peníze?" 
Muž neodpověděl. Jeho ruka kreslila na 

ženiných zádech divné obrazce. Náhle 
přesunul zrak na dlouhé stíny stromů pod 
havranem. V tentýž okamžik se v nich v 
záblesku světla objevila postava a od ní 
směrem k ohni vyletěl zeleny paprsek. Dvě 
stopy od mužovy hlavy změnil směr o 
devadesát stupňů a zmizel kdesi vpravo. 

Postava vykročila ze stínu lesa do záře 
plamenů. Zpod její kápě zářily rudé oči. 

Muž vstal. Levou ruku položil na hlavu ženy, 
pravou natáhl před sebe. 

Postava se rozeběhla. Čas jako by se 

zpomalil. 
"Miluji tě," řekl ženě muž, ruku na její hlavě. 
Z pravé ruky mu nehlučně vyjely drápy. 
Postava vystrčila z kápě dlouhý pařát. 
Drápy se obalily modrým ohněm. 
Pařát vzplál červeně. 
Bílé světlo. 
Žena se objevila na lesní cestě a 

automaticky vykročila k mrkajícím světýlkům 
chalup před ní. V ruce držela váček plný mincí 
a děs v jejích očích pomalu střídalo zmatení. 
Pomalu došla až do vesnice, kterou ještě před 
několika hodinami procházeli. Za ní se v dálce 
nad stromy objevila rudá záře a k jejím uším 
dolehla ozvěna vzdáleného výbuchu. 

*** 
"Lorein. Hej, Lorein. Tady je to pivo." 
Lorein odtrhla oči od skupinky cizinců v rohu 

a pohlédla na hostinského. Zrak ji zklouzl na 
podnos s korbeli piva. Uchopila podnos a 
vydala se k cizincům. 

"Přihrej to sem, holubičko," zachechtal se 
jeden z nich. 

Hostinský si povzdechl. Chápal Loreininy 
obavy. Skupinka vypadala na bandity. Dva 
elfové a tři lidé. Nejspíš si mysleli, že v 
takovém vidlákově si můžou dělat, co chtějí. A 
Erendiel je zrovna na lovu. Měl by poslat vzkaz 
k němu domů, aby přišel hned, jak v noci 
dorazí. Pak se vrátil myšlenkama zpět k 
Lorein. Když se tady před rokem objevila na 
kraji noci, doprovázená září nad lesem, byla 
zmatená a vyděšená. Teď je to však 
sebevědomá mladá žena. Žije sama s děckem 
v pěkném domku na návsi a živí se jako 
švadlena. A občas večer, když uloží svou 
půlroční dcerku k spánku, mu přijde vypomoct 
do hospody. Je ve vesnici velmi oblíbená a už 
dávno se jí nikdo neptá, co znamená ta jáma s 
roztaveným dnem, kterou našli den po jejím 
příchodu pár mil od vesnice, a proč k ní občas 
Lorein chodí a na jejím okraji tiše pláče. 

"Hej zlato, co takhle hubičku?" Vysoký elf s 
pichlavýma očima štípl Lorein do zadku. 

Ta se místo odpovědi otočila a vrazila mu 
facku. 

Elf se bouřlivě rozesmál. "Však já si tě 
zkrotím, tygřice." 

Hostinskému při těch slovech zatrnulo. 
Někteří hosté se začali tiše vytrácet z lokálu. 

*** 
Erendiel kráčel lesní stezkou do vesnice. Šel 

rychle a lehce, tíhu srnce přehozeného přes 
rameno jakoby ani nevnímal. Myšlenkama už 
byl doma, ve své chaloupce na kraji vesnice, u 
své ženy, a vzpomínal na včerejší bouřlivou 
noc plnou vášně. 

Erendiel byl hraničář. Vysoký, obratný, se 
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špičatýma ušima, jediný elf ve vesnici plné lidí. 
A vesničané na něj nedali dopustit. Jen díky 
němu se problémy vesnici vyhýbaly velkým 
obloukem a pokud ne, byly řešeny rychle a 
rázně. Říkalo se o něm, že dokáže sledovat 
dva dny starou stopu rychlostí běžícího muže. 
Říkalo se, že trefí na sto kroků tři šišky třemi 
šípy jediným výstřelem. Říkalo se, že se 
dokáže vyhnout letící šipce z kuše jen podle 
sluchu. A taky se šuškalo, ale jen velmi 
potichu, že je velmi vznešeného rodu a byl 
zavržen, protože se zamiloval do lidské dívky. 
Ale tomu poslednímu se všeobecně moc 
nevěřilo. I když je pravda, že jeho luk byl z 
neznámého dřeva a o těch klikyhácích na 
čepeli meče prohlašovali všichni gramotní lidé 
ve vesnici, že jsou to tajemné elfí runy. Tedy 
všichni, oba dva. 

Erendiel došel až ke dveřím svého domu. 
Sotva v předsíni shodil náklad z ramene, 
objevila se jeho žena. 

"Byl tady poslíček z hostince, jestli by ses 
tam nezašel podívat, jsou tam nějací cizinci a 
dělají problémy." Přistoupila k němu, objala ho 
a políbila. "Asi ještě neslyšeli o tobě a tvém 
luku. Tak se běž představit. O maso se 
postarám." 

Erendiel se usmál na svou ženu a vykročil z 
domu směrem k hostinci. 

V půli cesty přes náves zaslechl z hospody 
hluk rvačky. Dal se do běhu. 

Erendiel vrazil do hospody a hned se vrhl 
stranou od dveří do kotoulu a zase na nohy. 
Šipka z kuše mu proletěla kolem hlavy a 
zarazila se do rámu dveří. Když vstával, držel v 
každé ruce jeden vrhací nůž. Na luk bylo v 
hospodě moc těsno. Jeden, dva, tři banditi. 
První cpal horečnatě do kuše další šipku, 
druhý mlátil hostinského jeho vlastním těžkým 
dřevěným obuškem a třetí právě velmi 
důmyslnou fintou odzbrojil rychtáře. 

Takže ten chlápek u hostinského a ten s 
kuší. Bandita, který nabíjel kuši, dostal nůž do 
krku, skácel se k zemi. Ve stejný okamžik 
zasáhl druhý vrhací nůž jeho kumpána, 
rozkročeného nad hostinským. Bandita v šoku 
pustil obušek a chytil se za bok, do kterého se 
mu zaryla dýka. Vytrhl dýku a s řevem se otočil 
k nově příchozímu. Jenže to už hostinský držel 
zpátky svůj obušek a začal jím mávat 
nebezpečně blízko jeho hlavy. 

Hraničář nečekal na výsledek svých hodů a 
vrhl se ke třetímu banditovi. Narazil do něj 
bokem. Bandita, místo toho aby propíchl 
bezbranného rychtáře, zavrávoral a udělal tři 
rychlé krůčky aby získal rovnováhu a dostal se 
do vhodné pozice k útoku. Erendiel tasil meč. 
Analyzoval protivníka, elfa dobře o půl hlavy 
vyššího než on. Pozor, tohle je jiný materiál 
než ti první dva. Rychtář byl starý zkušený 

voják, jediná osoba, která byla ve vesnici 
schopna cizincům vzdorovat. Tedy, kromě něj. 
Jenže on jim nebude vzdorovat. On je rozvěsí 
po okolních stromech. Tedy ty, kteří prežijí. 
Vrhl se na třetího banditu. Ve víru své čepele 
ho přinutil rychle pozpátku couvat. A když jeho 
protivník zakopl o povalenou židli, proklál mu 
svým mečem srdce. 

Hostinský, který za pomoci rychtáře 
zneškodnil svého protivníka se obrátil k 
hraničáři. "Dva jsou nahoře, vzali si tam 
Lorein." 

Erendiel vyběhl nahoru a na vrcholku 
schodiště se na okamžik zastavil. Pak se vrhl 
ke dveřím, ze kterých uslyšel krutý smích. Meč 
si přehodil do levé ruky a vytáhl další vrhací 
nůž. Tohle je jeho vesnice, a on své lidi 
ochrání. 

V pokoji byla na posteli povalená vzlykající 
Lorein. Člověk klečel za ní na posteli, držel ji 
za ruce a bavil se pohledem na její utrpení. Elf 
právě dokončil svůj akt a natahoval si kalhoty. 
Nenatáhl si je. Meč mu zezadu proklál plíce a 
násilník se svalil na zem, kde se začal svíjet v 
křeči a kašlat krev. Poslední bandita na to 
nechápavě zíral, než ho do hlavy zasáhla 
rukojeť vrhacího nože. Erendiel nechtěl Lorein 
ještě víc šokovat tím, že by ji nechal zakrvácet. 
Pustil zbraň na zem, vzal Lorein do náruče, 
přitiskl ji k sobě a tiše ji chlácholil. 

"Ššš, už bude dobře, už je to v pořádku, 
neboj. Vyplač se malá, už jseš v bezpečí." 

*** 
Malý, sotva desetiletý půlelf seděl na zemi s 

hlavou v dlaních a plakal. Kolem se 
poškleboval houf lidských dětí. Tmavovlasý 
výrostek přistoupil az k půlelfovi, chytl ho za 
vlasy a zvedl mu hlavu. 

"Zrůdo. Bastarde." Vypálil mu do tváře. 
Ostatní děti to s radostí zopakovali. Ne, že 

by někdo z nich rozuměl, co ty slova 
znamenají. Ale někteří to slyšeli říkat svoje 
rodiče, a dokud to tomu na zemi působilo 
bolest, byly ochotné to chvíli papouškovat. 
Antipatie jejich rodičů k tomuhle skrčkovi se 
přenášela i na ně. 

Výrostek se nadechl a připravil se k 
závěrečnému, zdrcujícímu útoku. Nevnímaje 
divný neklid za svými zády vítězoslavně 
prohlásil: "Půlprase!" 

Rána pěstí do ledvin ho srazila k zemi. Za 
ním se objevil druhý půlelf. "Zato ty seš 
plnodebil, Rende," prohlásil z nechutí. 

"Promin, Eirythnile, nevěděl jsem, že seš tu 
taky," zanaříkal hoch. Kdyby to věděl, podobné 
poznámky by si odpustil. Eirythnil byl velmi 
obratný a urážku uměl oplatit ranou. Navíc 
jeho otec, elf, byl ve vesnici velice vážený a 
trochu jeho lesku se odrážela i na synovi. 
Rodiče je před potyčkami s ním důkladně 
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varovali. 
"Není ti nic, Histane?" obrátil se Eirythnil k 

sedícímu. 
Oba půlelfové byli dobří přátelé. Histan byl 

zamlklý hoch, který nerad chodil ven a s 
ostatními si moc nehrál, navíc si na něj někteří 
vesničané ukazovali potají prstem. Eirythnil byl 
samotář, který se většinu času toulal po lese, 
ať už v doprovodu svého otce nebo sám. A 
navíc byli jediní půlelfové v celé vesnici plné 
lidí, ke všemu oba narození ve stejný den. 
Takže se spřátelili. Erendyl bral Histana občas 
do přírody a Histan mu vyprávěl fantastické 
historky o čarodějích a dracích a rytířích, které 
rád poslouchal před spaním. 

Histan zavrtěl hlavou.  
"Jsem v pořádku, jen mě trochu bolí ruka." 
"Taky by si mohli najít jinou zábavu. Až se to 

dozví tvoje sestra, tak je všechny skope do 
kuličky. Pojď, pomůžu ti." 

Pak se náhle zarazil. Snad varován náhlým 
rozšířením zorniček svého kamaráda, snad 
svým šestým smyslem, vrhl se stranou a hned 
se škrábal zpátky na nohy. 

Rufus, patnáctiletý kovářův synek, se 
rozladěně ušklíbl. Doufal, že mu jeho skvělý 
zákeřný útok vyjde. 

"Pročpak si zmlátil Reda, Eirythnile?" 
Konečně dostal vhodnou záminku, aby mohl 
usadit toho elfího spratka. 

"Zmlátil? Praštil jsem ho jenom jednou a 
ještě ne moc silně. Měl blbé kecy. Chceš taky 
praštit?" 

Oba kluci kolem sebe začali kroužit. Ostatní 
děti jim udělali volný prostor. Tohle byla jinačí 
zábava, než nadávání Histanovi. Rufus byl 
kovářský synek, pěkně stavěný a od rány. 
Navíc o pět let starší. Jenže Eirythnil byl hbitý 
a mrštný po otci, a na rozdíl od kováře, jeho 
otec učil bojovat. Sice jen občas, ale pořád na 
tom byl lépe než Rufus, kteý znal jen 
hospodské rvačky. Z dálky. 

Najednou se Eirythnilovi vrhl pod nohy 
Raifin, Rufusův o rok mladší bratr. Půlelf se 
uhnul, klopýtnul však a jen zázrakem se uržel 
na nohou. Zakřičel. 

"Héj, dva na jednoho. To není fér Rufusi. 
Když mě neporazíš sám, nebudeš vědět, kdo 
je silnější." 

"Ale budeš zmlácenej, to je hlavní." 
Eirythnil se začal potit. Tohle nevypadá 

dobře. 
"Utíkej pryč, Histane," zamumlal směrem k 

příteli. Když se jeden z kovářů vrhne za 
Histanem, zmlátím nejdřív jednoho a pak 
druhého. Když tu oba zůstanou, tak chvíli 
počkám a pak uteču. 

Jenže Histan, ochromen strachem, se ani 
nehnul. 

Rufus zavrčel a vrhnul se po Eirythnilovi. 

Raifin z druhé strany. Povalili ho na zem. 
Raifin mu zaklekl ruce, Rufus si mu sedl na 
prsa. Držel si rozbitý ret, do kterého ho rychlý 
půlelf stihl praštit a huhlal. 

"Zmaluju tě tak, že tě vlastní otec nepozná." 
A praštil hocha pěstí do obličeje. 

Eirythnilovi se zajiskřilo před očima. Rufus se 
napřáhl k další ráně. 

Útlá dívčí ručka chytila jeho zdvižené zápěstí 
a pak ho odhodila z hocha pryč. 

"Chceš vymlátit zuby, Rufusi? Říkala jsem ti, 
že jestli se dotkneš mýho bráchy, tak ti nakopu 
prdel." 

"Copak biju tvýho bráchu? Nepleť se do 
toho, Darien." Zakřičel vztekle Rufus. 

"Hmm, stejně tě asi zmlátím. Když už jsem 
tady..." 

Dívka s dlouhými červenými vlasy se vrhla 
na Rufuse. Histanova starší sestra Darien byla 
sice mladší než Rufus, ale báli se jí všichni 
kluci ve vesnici. Ve svých jedenácti měla sílu 
skoro jako dospělý muž. Však taky chodila 
pomáhat na pole. 

Rufus se pokoušel bránit, ale údery se na něj 
hrnuly hlava nehlava. Dívka byla stejně rychlá, 
jako Eirythnil. Nakonec spadl na zem. Přikryl si 
rukama hlavu a naříkal. 

"Už dost, Darien, přestaň." 
Dívka zprudka oddechovala, když se tyčila 

nad ležícím. Zvedla hlavu. 
"A to se týká všech. Nelíbí se mi, co děláte 

mýmu bráchovi. A kdo tomu nerozumí, tomu to 
osobně..." 

"Darien, za tebou!" zakřičel náhle Eirythnil. 
Raifin odkudsi sebral tlustou větev se kterou 

se právě napřahoval nad hlavou. 
Darien se otočila a reflexivne zvedla ruku. 

Větev se setkala s dívčiným předloktím. 
Ozvalo se krátké ošklivé křupnutí. 

Darien si chytla ruku a zanaříkala. 
Raifin nechápavě zíral na zlomenou větev. 
Darien zvedla hlavu. Podívala se přímo na 

Raifina. A pak ho s gustem kopla mezi nohy. 
"...tomu to osobně vysvětlím," dokončila 

přerušenou větu. Zamrkala, aby se zbavila slz, 
které jí vyhrkli do očí po té ráně větví. 

"Jak je, Eirythnile?" sklonila se nad hochem. 
"Já jsem v pořádku, jen se mi trochu motá 

hlava. Co Histan?" 
"V pořádku. Díky tobě." 
"No, nebýt tebe, zbili by nás oba. Jak ses 

tady ocitla, nebyla jsi na poli?" 
"Hmm, byla. Drn pro mě doběhl, říkal, že se 

tady perete." 
"Drn? Ten se přece Histanovi smál taky. A 

pěkně hlasitě." 
"Jo. Jenže tebe obdivuje. A nesnáší Rufuse." 
Když potom večer Eirythnil vyprávěl svému 

otci tuhle historku, rozesmál se. Ta větev 
musela být nahnilá. A měl si vydět Raifinův 
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výraz, když se svíjel na zemi. 
Ale ani svému vlastnímu otci neřekl všechno. 

Eirythnil se zavrtěl na lůžku. Věděl, že má 
vyjímečný zrak, nikdo jiný to určitě neviděl. 
Jenže, viděl to vůbec on? Nebyl to jen klam? 
Přelud, který si vymyslela jeho hlava, otřesená 
po ráně pěstí? Nebo se opravdu na předloktí 
Darien těsně před dopadem větve objevily 
šupiny? 

*** 
Eirythnil se zavrtěl na větvi. Už tady na 

stromě seděl skoro čtyři hodiny. A to všechno 
kvůli včerejšímu vtípku. Usadil se pohodlněji a 
zavzpomínal. 

Ráno prišli sedláci z vedlejší vesnice. Nějaký 
vlk samotář jim chodil žrát dobytek. Dali 
dohromady nějaké peníze, a jestli by vznešený 
Erendiel nebyl tak laskav a o vlka se 
nepostaral. 

Otec tu není, řekl jim Eirythnil, vrátí se až 
zítra. A skoro to setkání vypustil z hlavy. Jeho 
důležitost se ukázala až později. 

Pro starého Kona nebyl ten den příliš 
úspěšný. Kon byl místní opilec. Občas lidem 
pomohl, naštípal dříví, semtam něco spravil a 
oni mu podstrčili nejaký ten peníz, který pak 
večer v hospodě propil. Jenže dneska se nic 
nedařilo. Nikdo nic nepotřeboval, nikdo nic 
nechtěl a Kon měl sotva na dvě piva. Opatrně 
si je donesl na stůl k oknu a láskyplně je 
pohladil, chvíli se kochal očima. Pak se zarazil. 
Zdálo se mu, že slyší zvenku nějaké mumlání, 
ale nikoho neviděl. Zavrtěl hlavou. Musí se 
napít. Zvedl korbel k ústům a pořádně si 
zavdal. Vzápětí vyprskl a dobře polovina 
korbele vyšplíchla na stůl. Hostinský na něj 
nechápavě zíral. 

"To pivo je teplé. A slané." 
Pod oknem se ozval hurónský chechot a pak 

dvojice spěšných kroků. Kon se vyklonil z okna 
a uviděl dva půlelfy, jak se rychle vzdalují a 
ramena se jim natřásají smíchem. Začal vidět 
rudě. To bylo JEHO pivo. 

"Ty zmetku jeden čarodějnickej, počkej, až tě 
dostanu do ruky. Já ti ukážu." 
Řval, co mu slina na jazyk přinesla a nadával 

a urážel. Pak se udýchaně posadil zpět na 
židli. Rozhlédl se kolem. Všichni v lokále na něj 
nevěřícně koukali s otevřenou pusou. Kon si 
pomalu v hlavě opakoval všechny věci, které 
na prchající hochy řval. Pak si dlaní přikryl 
ústa. 

"Já nechtěl. Opravdu. Byl jsem rozčilený." 
Jenže slova vyřčená ve vzteku už vzít zpátky 

nemohl. Tiše zasténal. 
Eirythnil znovu poposedl. Kdyby ten starý 

kořala držel hubu. Co teď asi dělá chudák 
Histan? Je zalezlý nahoře v podkroví a leží v 
těch svých knihách? Nebo medituje a učí se 
soustředit svou mysl? Nebo studuje nějaké 

nové kouzlo? 
Proč musel ten opilec říct zrovna tohle? 
Eirythnil to věděl. Věděl to už dlouhou dobu. 

Věděl, že jeho matka zemřela při porodu, 
protože porodní bába byla rodit Histana a oba 
porody byly komplikované. Jeho otec mu to 
všechno řekl. 

Ale Histanovi to Kon říkat nemusel. Ne jako 
by to byla jeho chyba. A ne dva dny před jeho 
šesnáctými narozeninami. 

Eirythnil popuzeně zafuněl. Nikdo z toho 
přece Histana neviní. Ani on, ani jeho otec. 
Tak proč se Histan zavřel u sebe v podkroví? 
Proč na něj křičel, ať jde pryč? Proč volal, že 
už nemůže být jeho kamarád? 

Ale Eirythnil si s tím poradí. Dostal nápad. 
Zabije toho vlka z vedlejší vesnice a vybere si 
odměnu. Pak vezme svou liščí kůži a prodá ji. 
A pak se vydá do města a koupí Histanovi tu 
knížku. 

Zahihňal se. To bude Histan koukat. Bude 
mít vlastní kouzelnickou knihu. Darien mu 
bude závidět. Ta žádnou knihu nemá. Ta nemá 
ani počmárané papíry jako Histan. Ta se 
prostě soustředí a bum. Z prstu ji vyšlehne 
mrazivý paprsek. Ale zase nic víc neumí. To 
Histan toho umí víc. Mráz, světlo, teplo, občas 
hýbe na dálku předměty. Ale prý se musí 
rozhodnout už ráno, co bude dělat. To je 
nějaká pitomost, usoudil nakonec Eirythnil. 
Srandu si ze me dělají. Oba. 

Eirythnil zatajil dech. Uslyšel tichý šramot. 
Na louku přihopkal zajíc a opatrně se rozhlížel. 
Eirythnil se zklamaně uvolnil. Myslel si, že je to 
ten vlk. 

Kdyz lovíš, máš víc možností. V duchu slyšel 
svého otce. Můžeš se prostě tiše pohybovat po 
lese a ulovit první zvěř, na kterou narazíš. 
Nebo najdeš stopu, a půjdeš po ní. Vystopuješ 
a ulovíš. Nebo si sedneš a budeš čekat, co 
přijde. A nebo, a to je nejlepší a taky nejtěžší, 
sedneš si tam, kde přijde to, co chceš ulovit. 

A tak Eirythnil seděl. A čekal. Vlk tu byl 
někde kolem, to mladík tušil svým šestým 
smyslem. Ale kde? 

A pak dostal nápad. Vybavila se mu 
vzpomínka z dětství. 

Vůbec nejlepší je lovit lovce, říkal otec. Když 
lovíš, nečekáš, že budeš loven. Tvé smysly 
jsou upřeny dopředu, neslyšíš, co se děje za 
tebou. Vysvětloval otec, zatímco pozorovali 
malého ledňáčka, který seděl nad vodou na 
větvi a číhal na rybku. Vidíš tu mouchu? Otec 
ukázal na drobný hmyz, který poletoval nad 
hladinou. Náhle se z vody vymrštila ryba, která 
slupla neopatrnou večeři. A v ten samý 
okamžik se do ní zaryly ledňáčkovi spáry. 

Lov na lovce, pronesl pro sebe Eirythnil a 
vytáhl šíp. Nasadil ho do tětivy, natáhl, zamířil 
a vypustil ho. Šíp se zaryl zvířeti do boku. Zajíc 
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ležel na zemi a tiše kníkal. 
Ozvaly se lehké kroky. 
Na kraji louky se objevil vlk, přiváben zvuky a 

pachem krve. Sledoval snadnou oběť. 
Zajíček spatřil vlka a ztuhl. 
Vlk se napjal ke skoku. 
Eirythnil napjal luk. 
A vysoko nad Eirythnilem, ve vrcholku 

stromu, stín splývající s listím a kůrou nikým 
neviděn zadržel dech. 

Skok. Šíp. Zásah. 
Vlk se zmítal na zemi a chňapal po šípu, 

zarytém v hrudi. 
Kdyz dozněly poslední zvuky kroků, z kmene 

stromu vystoupil Erendiel. Chvíli postál nad 
vyvrhnutými vnitřnostmi králíka i nad mrtvolou 
vlka, odborně staženého z kůže. Usmál se. 
Jeho syn začíná dospívat. 

*** 
Eirythnil svíral natažený luk. Díval se podel 

šípu, hleděl Histanovi do očí. Histan byl trochu 
pobledlý, ale nevypadal, že se bojí. Eirythnil 
tiše zaklel. Zase se nechal přemluvit. Zase se 
nechal Histanem do něčeho zatáhnout. A 
tentokrát to skončí špatně. Ale on ho varoval. 

"Nejdu tam, Histane. Jsem nervózní." 
"Neblázni, nemáš z čeho. Je to prostě cirkus. 

Byli jsme tam." 
"Jo. A smáli jsme se nějakému pantátovi ve 

směšných kalhotech. Nechci, aby se mi lidi 
smáli." 

"Ale ten pantáta byl klaun. My nejsme klauni. 
My tam jdeme předvádět velkolepé číslo. Já 
budu kouzlit a ty žonglovat. Viděl jsem tě 
žonglovat se sedmi vejci naráz a běhat při tom. 
Navíc jsme to všechno už nejmíň stokrát 
zkoušeli." 

"Ale, když tam je uvnitř hodně lidí." 
"Neštvi mě, Eirythnile. Je ti pětadvacet. 

Nemůžeš být pořád v lese. Musíš taky trochu 
do společnosti. A neopovažuj se na mě zase 
vytáhnout to, že půlelfové dospívají později. 
Beztak to víš jen proto, že jsem ti to řekl." 

Eirythnil zarputile koukal do země. 
Histan nasadil přesvědčovací tón. 
"No tak, tohle už jsme taky nejmíň stokrát 

probrali. Chceme vyrazit do světa. A na to 
potřebujeme vybavení. A to stojí peníze. Zatím 
jsme předváděli zábavné kousky na poutích, 
jenže to sotva stačilo na moje knihy. Tohle je 
cirkus. Jezdící zábava. Byznys." 

"Tvoje sestra vyrazila za dobrodružstvím už 
před rokem. A tvoje matka odněkud vyhrabala 
starý váček a vysypala z něj zlaté mince. Půlku 
dostala Darien." 

"A druhá půlka je pro mne. Já vím. Jenže 
Darien si vzala ty mince jen proto, že jsou po 
otci. Doufá, že jí poskytnou nějaké vodítko. 
Darien je pátráním po svém otci posedlá." 

Eirythnil už věděl, proč. A věděl, že to ví i 

Histan. Darienin otec nebyl člověk. 
"Jenže já ty peníze nechci. Ať si je matka 

schová. Ať má něco na stará kolena. Já se o 
sebe umím postarat." 

Poslední věta zněla dost trucovitě. Eirythnil 
si povzdechl. Jistě, Histan se o sebe postará. 
Ale proc to musím odnést i já? Kdyby tam 
aspoň nebylo tolik lidí... 

Eirythnil zamrkal a soustředil se na Histana, 
na šíp a na svůj cíl. 

Dozněly bubny. 
Histan zadržel dech. 
Eirythnil pomalu vydechl. A vystřelil. 
Šíp proletěl jablkem na Histanově hlavě a 

zaryl se do stěny za ním. Obecenstvo 
vydechlo. A spustilo aplaus. 

Histan si oddechl. Eirythnilovi by to 
nepřiznal, ale měl trochu strach. Ale už je to za 
ním. Teď půjde za Eirythnilem a namluví mu, 
že je principál nadšen a chce, aby s ním jeli do 
dalšího města. Tam už bude snažší Eirythnila 
přemluvit, aby chvíli cestovali s cirkusem. Ne, 
že by platili tak dobře, ale Eirythnil se trochu 
otrká, a třeba se pro ně najde cestou i jiná 
práce. Zabýt vlka, najít ztracené dítě, i nejakou 
tu zombii by možná mohli zkusit zabít. 

A až se vrátí domů, tak si seženou vybavení. 
A jen co zmizí sníh, sbohem, rodná vísko. 

A ty, světe, těš se. Přichází Eirythnil 
Crossbrooke a Histan Ereiam. 

 
 

Leryl Tane 
 

člověk, muž, 22 let 
modrooký blonďák, vysoký, dobře stavěný a 

celkově pohledný 
 

1349 – Rok jasné čepele - 13. Uktaru 
narozen v rodině statkáře ve vesničce Podlesí 
v Hlubokém údolí (Deepingdale).  

Otec, v té době 28 let, Rendal Tane, 
původem Cormyřan 

Matka Zlatava, 25 let, za svobodna 
Jenkovská, rodačka z Hlubokého 

Starší bratr Derek, 8 let 
Starší bratr Jarvín, 6 let 

1352 – Rok draka – Jarvín (9) umírá na 
neštovice. 

1356 – Rok červa – Pokus Lašana 
Jizvodolského o dobytí Údolních zemí.  

 Rendal (35) padá v jedné z menších 
potyček jako člen hlubokodolské domobrany. 
Lerylovi je v té době necelých 7. 

 Těhotná Zlatava (32) horko těžko 
spravuje statek za pomoci Dereka (15) a 
čeládky. 

 V Uktaru se narodí Eliška. 
1358 – Rok stínů – Doba nesnází 
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 Tažení Avatarů po Faerûnu rodinu 
nijak nepoznamenává, přesto se však dostává 
do stále větších existenčních potíží. 

1360 – Rok věžičky – Derek (19) dobrovolně 
rukuje do kompanie Údolňanů, která se 
přidává k Azounovi v jeho tažení proti 
Tuiganské hordě. Domů už se nikdy nevrátí. 
1363 – Rok vyverny – Zlatava je nucena 

prodat statek a s oběma dětmi se 
stěhuje do hlavního města, Nadluní 
(Higmoon). Daří se jí najít si práci jako 
kuchařka. Leryl (14) začíná pracovat, jak 
se dá, a přivydělává si, kdekoliv je 
možnost. Rodina žije v poměrně 
nuzných podmínkách. 

1367 – Rok štítu – Spolu se završením 18 let 
Leryl povinně vstupuje do Hlubokodolské 
domobrany. 

1368 – Rok praporu – Leryl (20) se dává 
k nadluňské hlídce. Následující léta 
slouží jako člen jízdních hlídek. Pro 
rodinu to znamená nezanedbatelné 
zlepšení finanční situace. 

1372 – Rok divoké magie – současnost 
 Leryl se rozhoduje vydat se hledat štěstí. 

Opouští hlídku, doma nechává většinu 
dosavadních úspor. Loučí se matkou 
Zlatavou (48) a mladší sestrou Eliškou 
(necelých 16). 

 „Do tvých osmnáctin budu zpátky, Eli. 
Vrátím se, koupíme zpátky náš statek a 
budeme žít jako dřív.“ 

 Obejmout matku, sestru políbit na čelo, 
zamáčknout slzu a vzhůru na západ. 
Vstříc Hlubině, městu příležitostí. 

 
 

Stručná charakteristika 
 

Chaoticky dobrý 
 

Velice stručně řečeno: „cholerický dobrák“. 
 Ačkoliv má Leryl v podstatě dobré 

úmysly, většině lidí se bohužel jeví jako 
neomalený tlučhuba. Nemůže za to nikdo jiný 
než jeho vznětlivá povaha, kombinovaná 
s nevybíravým jazykem. Čtyři roky v jízdních 
hlídkách, časté pobyty v divočině po bohu 
„drsných chlapů“, sem tam nějaká ta šarvátka 
a mrtvý kamarád... to nejsou zrovna věci, které 
by vám naučily krotit své nervy a mluvu. 

 Leryl se nedá zas tak jednoduše 
vyprovokovat, jak by se mohlo zdát. Urážky ho 
nechávají poměrně chladným. Co ho však 
dokáže spolehlivě vytočit, je, když se s ním 
někdo dohaduje. A to se stává poměrně často. 
Leryl má dost svérázné názory a především 
vlastní hlavu – za svým názorem si stojí, až to 
stojí, co to stojí. Horší je, že při sporu velmi 

rychle ztrácí nervy. Je ale třeba říct, že 
zpravidla nepřechází k otevřené agresi, ani 
slovní, ani fyzickou, vůči svému soupeři. 
Zrudnout, zvýšit hlas, zatnout zuby kroutit 
hlavou, a divoce máchat rukama – to ano. Ale 
někomu jednoduše nabančit, to není Lerylův 
styl. 

 Díky své neústupnosti by se mohl Leryl 
jevit jako arogantní blbec. To ale není pravda. 
Ano, sice si za svým názorem stojí stůj co stůj, 
jenomže to bývá především tím, že jeho 
názory bývají správné. Leryl se za život naučil 
dost na to, aby věděl, co je zrovna 
nejpotřebnější (ne nutně co je nejlepší). 
Zároveň nekecá do věcí, kterým nerozumí, a 
nehádá se nad něčím, čím si není jist. Když už 
se začne hádat, je to proto, že si je jistý, že má 
pravdu. Důvod, proč se následně rozčiluje, 
není snad že by se s ním někdo hádal – 
kdepak. Jde o to, že ti blbci tvrdohlavě odmítají 
pochopit, co je správně. 

 Jak už bylo zmíněno, Leryl si při 
mluvení rozhodně nebere servítky. Sprostými 
slovy se doslova jenom hemží, především, 
když se naštve (což bývá celkem často). Proto 
se dá celkem snadno poznat, kdy má náladu 
dobrou a kdy špatnou. 

 Když není zrovna rozzuřený, vytočený, 
nebo zkrátka jenom nasraný, působí Leryl 
celkem sympaticky. Je společenský, usmívá se 
a k dámám se chová velmi dvorně. Sem tam 
pronese nějaký vtípek a všeobecně udržuje 
dobrou náladu. Ve vážnějších situacích se 
dokáže zamyslet. Ovšem to všechno jenom do 
chvíle, kdy někdo začne zpochybňovat jeho 
názory... 

 ...a nebo dokud se prostě nenaštve. 
Kdo říká, že hádky jsou jediná věc, co dokáže 
člověka pěkně vytočit? 

 

(A více už při hře, pánové. Každá postava se 
vybarví teprve až u herního stolu ;o))  

 
České termíny 

Ač blízko spolupracujeme z Czech DnD, 
upozorňujeme, že nepoužíváme plně 
překladový slovník Forgotten Realms, ani jiné 
slovníky zveřejněné na www.czechdnd.cz , 
některé naše termíny tak nesouhlasí s názvy 
z překladu příruček Forgotten Realms i jiných 
výše uvedené skupiny. A to z jediného důvodu, 
občas s nimi prostě nesouhlasíme. 
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Zajímavé Non Player Characters
 

 
Rodger DeVries, mistr soudce 

 
Rodger DeVries; Human Ari4/Pal9: CR 12; 

ECL 13; Size M; HD 2d8+4 + 9d10+18 + 

2d8+4; hp 91; Init +0; Spd 20 ft (base 30 ft); 

AC 21, touch 10, FF 21; BAB +12/+7/+2; 

Grapple +15; Atk: +15/+10/+5 melee (1d3 + 3, 

Unarmed); SV Fort +12, Ref +7, Will +13; AL 

LG; Str 16, Dex 10, Con 14, Int 16, Wis 16, 

Cha 16. 

Languages spoken: Common 

Skills and Feats: Concentration +13, 

Diplomacy +14, Handle Animal +8, Heal +10, 

Knowledge (Geography) +10, Knowledge 

(History) +10, Knowledge (Local) +8, 

Knowledge (Nobility) +14, Knowledge 

(Religion) +13, Knowledge (Other) +19, Ride 

+9, Sense Motive +10; Armor Proficiency 

(Heavy), Armor Proficiency (Light), Armor 

Proficiency (Medium), Combat Casting, Exotic 

Weapon Proficiency, Martial Weapon 

Proficiency, Mounted Combat, Shield 

Proficiency, Simple Weapon Proficiency, 

Leadership, Investigator, Negotiator. 

 
Rodger De Vries se narodil roku 1330 ve 

šlechtické rodině na panství Vries nedaleko 
Marsemberu. Ve věku 8 let byl poslán k 
rodu Skatterhawků, kde sloužil mladému 
Ragnarovi jako páže a panoš. Ještě s 
dalším mladším šlechticem, stejně starým 
Eberhardem byli velice odvážným a drzím 
trojlístkem který nic nenechal jak má být. 
Často se k nim přidávala ještě Tarniel, 
dcera bohatého kupce a svobodného pána  
z obce Jílové na obvodu pralesa 
Cormanthor. Tito čtyři uzavřeli přátelství 
na život a na smrt. Ovšem jejich cesty se 
rozdělily když  k Rodgerovi poprvé 
promluvil Torm. Rodger se ve svých 

patnácti letech vydal na pouť a pomáhal 
obětem moru v okolí Baldurovi Brány. 
Během morové epidemie Rodger pohřbil 
matku i otce, jež patřili také do Tormovi 
církve. Rodges se vrátil na rodové panství, 
které chtěl ovládnout Rodgerův strýc, za 
pomoci svých přátel Rodger panství získal 
pro sebe, během boje byl však nucen strýce 
v sebeobraně zabít. V roce 1350 k 
Rodgerovi podruhé promlouvá Torm a 
Rodger se vydává do Tantrasu, kde studuje 
pod vedením církve Tyra a Torma právo. 
Vrací se do Cormyru v roce 1355. Během 
té doby zjišťuje že přátelství které ho 
pojilo z Tarniel přerůstá v něco víc.  O dva 
roky později ohlásí zasnoubení. Svatba je 
plánovaná na rok 1358, ovšem s osudy 
smrtelných si zahrají bohové. Do třetice 
promluvil k Rodgerovi Torm a jeho 
paladin se vydal plnit přidělený úkol. V 
prvé řadě musel najít sirotka označeného 
Tormem, kterého našel ke svému 
překvapení mezi pouliční lůzou a toho poté 
odvezl do Tantrasu, kde byl svědkem pádu 
a znovupovstání svého patrona. Osobně 
sponzoruje přijmutí sirotka mezi Tormovu 
církev. Sirotek velice rychle pochopil 
Tormovo učení a pod vedením Rodgera 
dělal velké pokroky. Rodger sirotkovi dal i 
nové jméno. V roce 1360 se Rodger vrací 
na hrad Vries. Ovšem Tarniel již nemůže 
najít a v jeho hledání mu nikdo není 
schopen pomoci. Rodger útápí svůj žal v 
další službě Tormovi, do absolutního 
vyčerpání pracuje na stavbě špitálu a 
účastní se několik vojenských misí včetně 
války s Hordou, kde je těžce raněn v rámci 
doprovodu Ragnara Skatterhawka. Ze 
zranění se vzpamatuje až po dvou letech. 
Dobu před invazí do Cormyru tráví 
oddanou službou Tormovi, nejen v 
Tantrasu. Během invaze se u něj stále 
projevuje sebevražedná odvaha, je po 
druhé těžce raněn a přichází o levou ruku. 
Po válce odchází s Ragnarem a 
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Eberhardem na Nový ostroh, kde slouží 
jako Soudce panství. 

 
Roger De Vries má šest stop a dva palce 

a váží okolo 195 liber. Má jasné modré oči 
a černé vlasy protkané stříbrem. Pod 
evidentně několikrát zlomeným nosem si 
pěstuje masivní knír. Jeho výraz je vážný, 
ale laskavý, stejně jako slova. Je čestný a 
spravedlivý, ale zároveň přísný. V jeho 
pracovně je na zdi pověšený obraz jeho 
dávné lásky, hned pod ním je zavěšen jeho 
jedenapůlruční meč, který mu již není k 
ničemu. Místo toho používá mohutné 
válečné kladivo. 
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Masters of Many Worlds Present: 
 

Hraní v Černém rytíři 
Máme nový úvod pro hráče, kteří se 

připojí 14.11. ke hře. Bohužel se octinete 
vprostřed hry, takže si prosím projděte 
následující text: 

 
Nastává jaro roku 1372. Loni padlo a 

znovu se zvedlo království Cormyrské. 
Válka, rozpoutaná armádou skřetů, zlobrů 
a goblinů v jejímž čele šel strašlivý rudý 
drak, zdevastovala široké okolí. Hrdinný 
král Azoun Obarskyr IV při obraně své 
země padl poté co v lítém souboji porazil 
rudého draka. 

Jeho nástupce, jeho vnuk, je nezletilý a 
tak místo něj vládne jeho teta, jedna z 
Azounových dcer, přezdívaná Železná 
Princezna. 

 
Pevnost Vysoký Ostroh se změnila v 

rozvaliny nad kterými ledový vítr rozhání 
duchy padlých rytířů a v údolí pod ním 
vyrostla nová vesnice, v níž vládne čilý 
ruch. Staví se nový hrad, silnější a větší. 
Hrad Nový Ostroh nařídila zbudovat 
Železná princezna a pověřila tímto úkolem 
mistra Gungina Tvrdolebznu, stavitelského 
mistra který se také postaral o opevnění 
Mitrilové Síně po odražení drowích armád. 

 
Přicházíš do hraniční oblasti Cormyru, 

protože ta se stala místem kde se poměrně 
snadno dá vydobýt jméno a sláva. Při své 
cestě zabloudíš v husté mlze, která 
průsmyk v tuto roční dobu sužuje často, a 
objevíš se na prahu hostince U Starého 
Elfa. 

Vyčerpaný a promrzlý se ubytuješ a ráno 
hodláš pokračovat dál. 

V noci tě ale probudí hluk, Vyhlédneš z 
okýnka a vidíš temné postavy jak rozbíjejí 
dveře zavřené na petlici. Ve spěchu 
popadneš svůj meč a nejnutnější majetek a 
spěcháš dolů se ukrýt. Za ruku tě chytí 
hostinský, starý elf jménem Annun, a 
odvede tě do tajné místnosti skryté v jeho 
ložnici. Tam vidíš několik dalších postav, 
které se zjevně také ukrývají. 

"Buďte tíško, bratia, a něchajtě ma abych 
sa o to postaral, hej?" řekne elf svou 
zkomolenou obecnou a zavře za vámi. 

 
O něco později se k vám donese hluk 

boje a strašlivý výkřik který končí 
bublavou kletbou v elfštině. Pak všechny 
zvuky utichnou. 

Slyšíte jen svůj vyděšený dech. Najednou 
je ticho prolomeno mocným hlasem který 
dunivě rezonuje vším okolím a vibruje až 
do vašich kostí. Odříkává nesrozumitelná 
prastará slova, ze kterých vstávají 
chloupky na zátylku a i ty nejstatečnější z 
vás zachvátí nevysvětlitelná panika. Máte 
pocit jakoby se třásla sama země. 

Hlas dokončí větu a utichne. Ze tmy 
slyšíš zděšené zakvílení některého 
spoluuprchlíka: "Tohle ne..." a raději se 
nechceš ani ptát. 

 
Za tajnými dveřmi slyšíte šoupání 

těžkých kroků a bublavý smích. Pootevřeš 
dveře a ve světle převržené lampy, která 
plápolá na stole, zíráš do rozseknuté a 
zohavené tváře elfa Annuna. Jeho oči 
planou vnitřním žárem a upírají se na tebe. 
Rychle zabouchneš dveře. Vzápětí na ně 
něco zaškrábe. 

"Mlaaaassoooo... lllidsssskllléééé 
mlassssoo.." šeptá něco na druhé straně 
dveří. 

Ve tmě někdo vykřikne a v nastalé 
panice zjistíš že utíkáte kamsi dolů, do 
tmy. Párkrát se udeříš o stěny a nakonec 
vrazíš do svých druhů kteří se zastavili. 

"Jsou tady dveře!" ozve se před vámi. 
Nahmatáš cosi po své pravé ruce. Vypadá 
to jako rám dveří. Pak nahmatáš i dveře, 
kterými jsi proběhl. Jsou masivní a pobité 
železnými pruty. 

Zepředu se ozve zapraskání a do tmy 
pronikne několik chabých paprsků 
nažloutlého světla. Před vámi je hrubě 
opracovaná chodba, spíš jeskyně. Po 
několik krocích se zepředu ozvou šoupavé 
kroky a zpoza rohu se vynoří pokřivená 
postava a za ní další.. a další. Otočíte se a 
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prcháte zpátky. Zastaví vás ale ony 
mohutné okované dveře, které jsi zkoumal 
předtím. Jsou zavřené a když za ně ve 
zmatku zataháš, zjistíš že jsou i zamčené. 
Na druhé straně dveří se ozve bublavý 
smích a kroky, které se pomalu vzdalují. 

Jste v pasti. 
 
 

Nový Campaign Setting 
Jak jistě víte připravujeme nový 

Campaign Setting, který bude plně v 
češtine. Přestože předpokládáme začátek 
spuštění webové prezentace k 1.1. 2005 
zatím nemám nic co by jsme vám zde 
nabídli jako návnadu, či web enhancement. 
Každopádně připravujeme nejen setting ve 
smyslu světa, ale nové způsoby kouzlení a 
magie, nové Prestige Class i povolání. Ani 
rasy nebudou přesně tak jak je znáte 
z PHB. Připravte se na divoké a barbarské  
Horské půlčíky, elfy z vodních hlubin, 
elfčíky jezdící na sobech a lovící 
démonické skorli, psychicky labilní a 
schizofrenní draky, ale hlavně na spoustu 
neotřelých nápadů.  

Prostě práce je pořád dost a mi hledáme 
pomocnou ruku. Třeba Quasit zcela 
předělal náš pohled na draky a démony a 
přivedl nás k nové zápletce pohánějící 
současné události. Za odměnu dostal na 
starost tvorbu gnómů. 

 
 

Dragonlance CZ webové stránky 
Chystáme spustit nové, české,  stránky 

pro svět Dragonlance. Předpokládaný 
datum zpuštění je 1. 1. 2005. V současné 
chvíly se perně pracuje na překladech. 
Povedl se nám husarský kousek pro 
fanoušky ne příliš znalé angličtiny. Máme 
povolení Webmastera Dragonlance Nexus, 
Trampase “Dragonhelma” Whitehama k 
překladu jeho článků do angličtiny. Právě 
teď kontaktujeme další členy Sněmu na 
Bělokameni (Whitestone Council) a 
prosíme o stejné povolení. Spolupráci nám 
potvrdil také autor článků pro RAMAX, 
Pevnost a Fantasyplanet, Martin “Felčar” 
Fajkus.  

No a pro řadu z vás se připravuje 
obrovské překvapení, které ještě ovšem 
nemám potvrzené.  

Děkuji všem zúčastněným, kteří na 
oživení Dragonlance v Čechách a na 
Slovensku pracují.  

LONG LIVE THE LANCE! 
 

Další aktivity 
Na www.annun.sk se chystá soutěž o 

povídky a obrázky týkající se našeho 
settingu, takže pokud budete mít zájem 
můžete se zúčastnít, s Annunem stále ještě 
jednáme o formě. Mimochodem Annun, 
guru východoslovenské M:TG a vůbec 
fantasy scény by se měl v zimě objevit 
v Praze, jak slíbil. 

Annun také nadále potvrzuje spolupráci 
s námi, kterou jsme již naznačili v prvním 
dobrodružství. Na fórech jeho stránek se 
objevil povídkový pool pro povídky které 
neprojdou kvalitativním výběrem. Pro 
začínající písaře, to může být zajímavá 
možnost jak si nechat širokou veřejností 
zkritizovat svoje dílo.  

 
 

Pravidla Open Gamingu

1. DM má pravdu  
2. Když nemá, platí pravidlo č. 1  
3. Diskuse o tématech z jiných diskusních 

fór, obzvláště CzechD&D, jsou zakázány 
4. Konečnou aplikaci D&D pravidel určuje 

DM. Hádejte se s ním jen pokud má vaše 
postava neodolatelné nutkání spáchat 
sebevraždu nebo být v příhodnou chvíli 
zašlápnuta kolemjdoucím gigantickým 
drakem  

5. Soukromá komunikace s DM nechť 
probíhá pokud možno pomocí papírků. 
Nerušte své spoluhráče!  

 

Heralt Cormyru
Vydává MoMW jako nepravidelný občasník

Šéfredaktor: Dalcor 
Redakce: Sylvaen, Wyrm, Jiron 
Korektura: Drizzt, právo na chyby vyhrazeno 
http://www.czechdm.com
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