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Novinky Cormyru 
  

 
Prohlášení jeho excelence Lorda 

Herolta na Novém ostrohu 
 
Vážení obyvatelé panství, 
 
Musím Vás opět informovat o závažné 

otázce týkající se panství. Jak již plátek 
Herolt Cormyru informoval v horách bylo 
nalezeno mrtvé tělo mladé dívky. Koroner 
Válečných čarodějů bohužel po ohledání 
těla konstatoval smrt způsobenou několika 
bodnými ranami. Obracím se na vás, 
občané, s žádostí o pomoc. Pomozte nám 
odhalit kdo byla mrtvá dívka a kdo jí zabil 
a proč. Informace vedoucí k odhalení 
zločince, či jeho dopadení bude po zásluze 
odměněno.  

 
Jeho Excelence Sigmund Tarhin, 

svobodný pán z Tarhinu, Lord Herolt na 
Novém Ostrohu. 

 
 

Masakr v průsmyku 
Dnes brzy ráno odkryl lovec kožešin 

Menadir S.  hrůzný nález. Jen míli a půl od 
Podostroží, hluboko ve strážené zóně 
objevil mrtvá těla. 

Těla ležela volně na hlavní cestě i v jejím 
okolí. Na první pohled se nedalo s jistotou 
určit jakým tvorům patřila. Menadir S. 
spěšně informoval hlídku Purpurových 
draků, kteří na místo vyslali vyšetřovací 
oddíl s forenzním mágem, který provedl 
ohledání. Podařilo se nám zjistit, že těla 
patřila skřetům kteří neznámo jak unikli 
pozornosti strážních hlásek a potloukali se 
v bezprostřední blízkosti Podostroží. 

Další informace nám byly odepřeny, ale 
podle nesouvislého svědectví rozrušeného 
Menadira S. je daleko znepokojivější 
přítomnost jejich zabijáka. 

„To nebyl člověk ani zvíře,“ tvrdí 
Menadir S. „v žádném případě! Víte, měli 
rozervanou hruď, všichni do jednoho - 
některá těla ani nezůstala v celku a nikdy  

 

 
jsem neviděl tak vyschlé a svrasklé.“ 
Objevitel hrůzného nálezu dodává, že 

neví jestli ještě bude schopen vydat se 
někdy do lesů na lov. 

Jak jeho prohlášení, tak naše hypotézy, 
zatím zůstávají bez odezvy z oficiálních 
míst. O dalším postupu budeme 
informovat. 

 
 

Vzácná návštěva 
Město Večernice se těšilo ze zvláštní 

návštěvy. Navštívil jej Mellomir z 
Arabellu - známý mudrc a badatel 
starodávných tajemství a magických 
artefaktů. Mellomir pátral po tajemstvích 
ukrytých v hrobkách poblíž města. 
Proslýchá se, že se zajímal i o Prsten Zimy, 
bohužel zmizel hned pár dní po svém 
přichodu. Ač po něm pátrali místní kněží i 
Purpurový draci, nic nenašli. 

 
 

Volo doporučuje 
Medová medovina v  Podostroží je 

zajímavým místem ke spočinutí. Nejenže 
je zde majitelem milovník dobrého moku i 
dobré písně, stejně jako já, ale i velice milá 
a hezká  obsluha z vás rychle vyžene těch 
několik mil od posledního hostince U 
Starého elfa. Slyšel jsem že už zde pracuje 
o dívku méně, přesto vaše zálibné oko 
najde nejedno hezké místo ke spočinutí. 
Snad jen probuzení a ceny vás mohou 
překvapit. Váš Volo. 

 
Objeví se další Tantras? 

Naši zpravodajové v Tantrasu vypráví o 
pohybech uvnitř církve Tormovi. Torm si , 
dle našich informací, našel další své 
vyvolené paladiny v Cormyru a ne ve 
svatém městě. Zatím se nám nepovedlo 
získat více informací, ale o vývoji vás 
budeme informovat. 
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Cormyrská chvilka umění 
  

 
Ohlédnutí 

 
„Kouzla, která Požírače poutají slábnou, 

můj pane,“ 
Pobledlá tvář se k němu obrátila a 

z rozpraskaných rtů splynulo tiché 
zasténání. 

„Je silný. Bojíme se, že se co chvíli 
osvobodí.“ pokračoval muž, klečící u 
králova lůžka. 

Králův zrak se na chvíli zakalil 
vzpomínkami. Opět cítil na tváři ten 
strašlivý žár a plíce mu spaloval rozpálený 
kouř. Znovu tam byl, jako před léty. 

… 
Vystoupal po hradbách k hlídkové věži 

nad branou. Jeho pravá ruka byla stále 
těžší a do těla se mu šířila slabost ze ztráty 
krve. Na poslední plošině pod vrcholem 
zavrávoral a musel se opřít. Ramenem mu 
projela řezavá bolest. Určitě má zlomenou 
aspoň jednu kost, napadlo ho. Svezl se po 
kamenné zdi a opájel se jejím chladem. Oči 
se mu zavíraly a celé tělo ho pálilo. Kolem 
vířily kotouče mastného dýmu a vzduch byl 
horký jako peklo samo. 

Z mdlob, které ho přemáhaly jej probralo 
hlasité a jasné zazvonění kovu o kámen. 
Stočil krví podlité a slzící oči k zemi a 
pokusil se opět zvednout palcát. Prsty ho 
neposlouchaly. Zaťal zuby, s tichým 
sténáním našel ztracenou rovnováhu a 
nahmatal zbraň levou rukou. 

Zavrávoral. To musí být tím zraněním, 
pomyslel si otupělě. Na chvíli měl dojem, 
že celá zeď vibruje a chvěje se, ale pak 
udělal první krok a chvění zmizelo. 
S námahou zdolal několik schodů když se 
vrátilo. Tentokrát zaslechl nelidsky mocný 
a hluboký hlas, rezonující v mnoha 
tóninách. Hlas rytmicky pronášel zlá slova, 
slova v jazyce, který nepocházel z tohoto 
světa a nikdy na něm neměl zaznít. Zněl 
jako dunění hroutících se hor, jako řev 
vodopádu, jako ječení hurikánu. 

„Ne!“ zařval div si nestrhal hlasivky, ale 
jeho výkřik zanikl ve zvuku toho strašlivého 

hlasu jako když vichřice smete suchý list. 
Sevřel svůj palcát až mu zbělely klouby. 

„Ne. Ne. Ne.“ mumlal umíněně a 
s každým výdechem zdolal další schod. 
Stanul na vrcholu schodiště. Po své levé 
ruce viděl kdysi pyšné stavby Udhar-
Dúnoru,velké kopule z bílého kamene, 
které teď hořely a rozpadaly se na prach. 
Jedna z Černých věží, obrovitý sloup 
sahající až ke klenbě jeskyně, se naklonila 
vpůli a začala padat. Sténání drceného 
kamene ale znělo na pozadí toho vším 
prostupujícího hlasu sotva jako praskání 
lámané větvičky. 

Dole, hluboko pod ním, se hemžily 
postavy a snažily se uniknout běsnícímu 
ohni. Marně. Z hradby před ním vyrazil 
další oblak ohně a stekl podél stěn dolů 
kde prchající postavy zčernaly a změnily se 
v dým a popel. 

Vyrazil kupředu s pozvednutým palcátem 
a výtrysk ohně mu spálil vousy a srazil jej 
k zemi. 

Převalil se ke straně a vzhlédl. Nad ním 
se tyčil temný stín bez těla, rozevlátý a 
temnější než sama tma. Ve smrtelném děsu 
pohlédl výš a jeho zrak se setkal 
s pohledem, který se mu do mysli vypálil na 
celý zbytek jeho života. 

V napodobenině tváře, které chyběly 
jakékoliv rysy sálaly oslepující bílou září 
dvě mandlově tvarované šikmé oči. Hlas, 
který zněl jako pád nebes jej oslovil. Pak 
mu v kostech vybuchla bolest, která jej 
zbavila jakýchkoliv zbytků rozumu. 

Zvíře v něm zaznamenalo nejasnou 
postavu, která stála s rozpaženýma rukama 
na hradbách. Jen na krátkou chvíli. Temný 
stín postavu zakrýval a obklopoval, ale 
krátká chvíle byla víc než dost. 

Palcát byl najednou volný a za letu 
zpíval. 

… 
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Gadigud se s nechutí procházel Galerií 

času. Z reliéfů na něj shlíželi jeho 
předkové a jejich kamenné pohledy ho 
pronásledovaly. Když vstoupil do střední 
části, kterou vyplňovala kruhová místnost, 
ohlédl se ke straně. Ve výklenku uprostřed 
stěny stála socha jeho nejproslulejšího 
příbuzného v životní velikosti. Kombinace 
temného a světlého mramoru vytvářela 
nepřehlédnutelný kontrast mezi světlou 
nařasenou tógou a tmavou kůží jeho těla. 

„Co ty víš, Naúre. Za tvých časů to bylo 
jednodušší.“ povzdechl si Gadigud těžce. 
Tvář dávného krále na něj shlížela bez 
pohnutí. Jeho husté stažené obočí a lehký 
úsměv v koutku vousatých úst mu dávaly 
vyzývavý výraz. Opravdu? ptal se ten 
pohled. 

Gadigud odstoupil a prohlédl si sochu. 
Naúr Skarrad byl za svého života muž 

poměrně velký, obdařený širokými 
rameny, silnými pažemi a mocným 
břichem, který hrdě čněl kupředu. Jedna 
jeho ruka spočívala na panděru lehce 
pokrčená v lokti a svírala kamenné desky. 
Druhou rukou se opíral o topor svého 
bitevního palcátu. Na rozdíl od zbytku 
sochy byl palcát pravý. Gadigud naklonil 
hlavu ke straně a poměřoval si jej 
pohledem. Věděl, že jeho jméno bylo 
Brumaflugg, a že jeho úderem skončil 
Naúr dlouhotrvající válku mezi dhiuda a 
démony hlubin. Tím úderem, který 
roztříštil lebku zaklínače Lerctagase 
ukončil Naúr temný věk dhiuda a dal 
svému lidu novou budoucnost. 

Budoucnost, která se teď zdála chýlit se 
ke konci, pomyslel si Gadigud hořce. Klan 
Skarrad vymíral. Věděli to už dávno. 
Posledním dítětem klanu byl mladý 
Ramoar. Po něm se už nikdo nenarodil. 

Téměř dvě staletí. Král Cínird se změnil. 
Zestárnul a dlouhá desetiletí lpěl na svém 
unikajícím životě, zatímco se okolo něj 
zaplétaly pavučiny lstí, intrik a zrad. 
Gadigud to viděl, sám neviděn. Byl 
zpovědník, kněz, první zástupce Temné 
Dámy, kněz bohyně Myriel. Spiklenci 
mlčeli a skrývali se ve stínech, ale stíny 

byly její říší a mlčení bylo stejně výrazné 
jako hlasité doznání. 

Přes všechny své znalosti a vliv byl ale 
Gadigud bezmocný. V posledních měsících 
se Cínirdovo zdraví zhoršilo a jeho 
prasynovec musel přihlížet jak se kolem 
starého pána točí všichni ti zrádci a 
pleticháři s nově získanou drzostí a 
odvahou. 

A dnes král Cínird zemřel. Gadigudovi 
připadla povinnost připravit zesnulého na 
cestu k Bohyni a vyhlásit nového krále. 
Doufal, že se Cínird udrží ještě několik let. 
Jen několik let, které chyběly aby jeho syn 
mohl nastoupit na jeho místo. Ale nyní… 

Naúrova socha na něj stále hleděla svým 
provokujícím pohledem. 

„Kdybys jen tušil,“ zamumlal Gadigud, 
„Tvá krev zřídla, mocný králi. Cínird se 
k tobě připojil v Hlubokých síních, a jeho 
syn ještě není dost starý. Cescarcat je silný, 
ale sněm rêdanu ho nepotvrdí. Sestřenice 
Uerala se nezajímá o nic než o ty své 
zatuchlé záznamy a já sám se o trůn 
ucházet nemohu. Ostatní rody se na nás 
vrhly jak mrchožrouti. Cítí krev, a já ji 
taky cítím. Naši krev.“ popošel k nehybné 
postavě. 

„Proč jsi to dopustil? Měl jsi 
zodpovědnost za svůj rod! Pořád ji máš!“ 
zasyčel. Vztek se v něm vzedmul jako 
vlna. Zaťatá pěst se mu chvěla ve vzduchu, 
jen udeřit. Nakonec ji spustil. Otočil se na 
podpatku a odešel, zahloubaný do svých 
myšlenek. 

 
 
Attiskad si pohybem paží urovnal 

splývající roucho s bohatým zdobením. 
Rozhlédl se po rozlehlé vstupní hale. 
Klenuté prostory osvětlovaly ohňové koše, 
zavěšené nízko u stěn. Jejich světlo 
zachycovaly krystaly vsazené do kovových 
věnců, násobily je a ve sprškách paprsků je 
rozesílaly do všech koutů. Muži 
z Attiskadova doprovodu se ohromeně 
rozhlíželi, ale patriarcha klanu Rannar 
v těchto místnostech již nekolikrát byl a 
prohlížením zdobené místnosti si jen krátil 
chvíli. 
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„Most fastan bín araíd, můj pane,“ 
oslovil ho komorník, postarší muž 
s dlouhými prošedivělými vlasy svázanými 
do pevného ohonu. 

„Warfeis at sah-gards.“ odpověděl 
Attiskad automaticky a teprve pak přesunul 
svoji pozornost na komorníka. 

„Kde je tvůj pán? Schovává se před 
námi?“ zeptal se opovržlivě když si všiml, 
že je nepřivítal nikdo z rodiny. Namísto 
toho za ním poslali pouhého sluhu, 
zamračil se v duchu. Tohle je nejen 
v rozporu s tradicemi, ale také krajně 
urážlivé. Není divu, že klan Skarrad tak 
upadl. 

„Prosím za odpuštění, hiwafreia,“ 
poklonil se šedovlasý komorník, „vaše 
návštěva nám nebyla ohlášena. Dal jsem 
již poslat pro pana Cescarcata. Když 
omluvíte tuhle nepříjemnost, pán se k vám 
ihned připojí.“ 

Attiskad si hryzl rty. Chtěl si stěžovat, 
chtěl se dovolat satisfakce za tuhle urážku - 
nechat hosty čekat bylo nezdvořilé a 
nechat čekat někoho jako byl on sám bylo 
přinejmenším ostudné… ale vzhledem 
k účelu jeho návštěvy by tento krok nebyl 
nejlepší. Takže ač nerad, nechal si své 
rozčilení pro sebe. 

„Velmi dobře,“ poznamenal jen a 
pokračoval v procházení se. 

„Hiwafreia Rannar! Jaké překvapení!“ 
vyrušil ho po chvíli čísi hlas. Attiskad se 
otočil k mluvčímu a poznal fárgudh 
Gadiguda. Nejvyšší obřadník byl zároveň 
prvním knězem Dámy Myriel, velké 
bohyně celého dhiudského lidu. Přinutil se 
k úsměvu a pokloně. Obřadník byl postarší 
muž, ale zdálo se, že s věkem získává jeho 
vliv na síle. Při pohledu do jeho 
pronikavých očí pochopil Attiskad proč. 
Tohle byly oči před kterými se jen málo 
schová. 

„Čemu vděčíme za vaši návštěvu v této,“ 
Gadigud zaváhal snad jen na zlomek 
vteřiny, „nešťastné době?“ 

Attiskad se v duchu zasmál. Musel uznat, 
že Gadigud umí jednat. Attiskad dobře 
pochopil, že obřadník obratně naznačil, že 
zde není v tuto chvíli vítán, aniž by se 

dopustil sebemenšího prohřešku ve 
společenském styku. 

„Přál jsem si vás navštívit a osobně 
vyjádřit svou lítost nad skonem krále,“ 
odpověděl hladce. 

„Je to opravdu velmi nešťastné. Chtěl 
bych abyste věděli, že za vaším rodem 
budu stát, jak jen to bude možné.“ 

To určitě budeš, pomyslel si Gadigud, ale 
s dýkou v ruce a úsměvem na tváři. 
Poklonil se a zdvořile přijal Attiskadovu 
soustrast. 

„A také,“ navázal Attiskad okamžitě, 
„toužím prohlédnout si vaši rodovou 
galerii. Jistě víte, že po nešťastném králově 
skonu jsem byl požádán abych uvažoval o 
uchazečství o trůn.“ 

Výraz v Gadigudově tváři se jen lehce 
zachvěl, ale zůstal stejně zdvořile přátelský 
jako předtím. 

„Předpokládal jsem to, hiwafreia.“ 
odtušil. Věděl dobře, že Attiskad se 
nepřišel podívat na reliéfy mrtvých králů. 
Attiskadovi šlo o jediného krále. 

„Umožníte mi tedy vzdát hold památce 
velkých králů? V jejich společnosti jistě 
najdu způsob jak pokračovat v jejich 
velkém díle.“ 

„Za předpokladu, že budete potvrzen, 
můj pane,“ připomněl Gadigud. 

„Za předpokladu, že se budu ucházet.“ 
opáčil Attiskad se sebejistým úsměvem. 

Gadigud se zdvořile uklonil a vykouzlil 
na tváři úsměv, který mohl znamenat 
cokoliv. 

„Jste si jist, hiwafreia, že chcete vykonat 
tuto návštěvu právě dnes?“ zeptal se 
zdvořile. 

Attiskad smutně potřásl hlavou. 
„Bohužel mi mé povinnosti neumožňují 

zvolit si jiný čas, můj vzácný příteli. Byl 
jste králi blíž než kdo jiný, určitě máte 
představu o tom jak omezený je čas 
významných mužů.“ 

Gadigud se opět uklonil a posunkem 
propustil komorníka, který nejistě 
přešlapoval opodál. 

„Kdybyste mne následoval…“ naznačil, 
a Attiskad kývl na svůj doprovod. Jeho 
ochránci se usadili a jen menší hubený 
mužík se přišoural blíž. 
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Gadigud se ohlédl a zastavil se. 
„Můj pane, váš doprovod…“ 
„Zůstane zde,“ přikývl Attiskad. 

„Ethorulf nepatří k doprovodu, je to má 
pravá ruka, má paměť a můj důvěrník.“ 

„Šťastný muž, který má takové 
služebníky.“ poznamenal Gadigud a snažil 
se nedat najevo nelibost. 

Ethorulf si odkašlal a krátce se vrchnímu 
knězi poklonil. Attiskad zaklonil hlavu a 
zasmál se; byl to tichý a úsečný smích. 
Proti své vůli se Gadigud cítil pobouřen. 
Attiskad si otřel oči jak zaslzel a pak 
vysvětlil: „Ethorulf není můj služebník. 
Byl bych raději, kdybyste o něm uvažoval 
jako o příteli.“ 

Gadigud pomalu přikývl: „Přátel není 
nikdy dost.“ 

Attiskadovi se do tváře vloudil úsměv. 
„Jsem rád, že si to uvědomujete.“ 
Gadigud potřásl hlavou: „Teď víc než 

kdy jindy, můj pane.“ 
Pokynul svým dvěma návštěvníkům a 

vedl je ke Galerii. U kovaných dveří se 
zastavil a zpod róby vytáhl svazek 
cinkajících klíčů. Jeden z nich zasunul do 
zámku a otočil jím. Hlasité cvaknutí 
třesklo pod vysokým klenutým stropem. 
Obřadník položil dlaň na jedno křídlo dveří 
a zavřel oči. Chvíli setrval nepohnutě jako 
by se modlil, nakonec ale stáhl ruku a se 
zasupěním mocně zatlačil na dveře a ty se 
neochotně podvolily. 

Attiskad následoval nejvyššího obřadníka 
dlouhou chodbou s mnoha odbočkami. 
Stěny lemovaly vytesané obrazy z historie 
jejich národa a na křižovatkách stály podél 
stěn podstavce s bustami dávno mrtvých 
mužů. I proti své vůli byl Attiskad 
ohromen. Chodba byla široká a její strop se 
bez jakékoliv podpěry klenul kdesi ve výši. 
Ve výši dvou mužských postav osvětlovaly 
místnost plápolající pochodně, jejichž 
světlo se lámalo v dalších průhledných 
krystalech, osázených v pravidelných 
rozestupech okolo. 

Attiskad zahlédl několik postranních 
chodeb a navazujících místností. Byly 
zaplněné obrazy, reliéfy, zbraněmi a místy 
mezi těžkými, napůl spuštěnými závěsy 
zahlédl i odlesk světla na lesklém brnění. 

Gadigud je ale vedl rovně a zvolil rázný 
krok, který jim nedal příležitost „opozdit 
se“ u nějaké zvlášť zajímavé odbočky. 
Před nimi se rozevřela kruhová místnost.  

Nějakým důmyslným způsobem byly 
krystaly po jejím obvodě uspořádány tak, 
že soustředily veškeré své světlo na jednu 
stranu místnosti. Socha robustního 
válečníka v nýtovaném brnění a 
pomačkané tóze se koupala v záplavě 
světla a v koutku úst měla vyzvývavý 
úšklebek. 

Hiwafreiův zrak však byl jako nagnetem 
přitahován k předmětu, který socha třímala 
v ruce. Mocný palcát, Dáudhráins 
Brumaflugg, spočíval hlavicí na špici jedné 
kamenné boty a i přes jeho stáří se na něm 
neobjevila jediná skvrnka, jediná stopa 
zašlosti. 

Attiskad se sklonil blíž, nyní s již 
neskrývaným hladem v očích, který 
způsobil, že se Gadigudova tvář 
zachmuřila. Obřadník se přejel pohledem 
z patriarchy klanu Rannar na jeho poradce. 
Ethorulfova tvář byla nehybná, jako mrtvá. 
Z jeho výrazu nedokázal ani Gadigudův 
pozorný zrak vyčíst sebemenší hnutí mysli. 
Oplatil Gadigudovi jeho pohled se 
zdvořilým úklonem a obrátil zrak kupředu, 
jako by jeho jedinou povinností bylo nic 
nevidět. 

„Je to opravdu..?“ prolomil ticho 
Attiskadův hlas, který se v polovině věty 
vytratil. Než jeho průvodce stačil 
odpovědět, pokračoval: „Samozřejmě. Ale 
je tak čistý, jako by to bylo včera.“ 

Vztáhl ruku a přejel prsty několik palců 
nad povrchem zbraně, jako by ji v duchu 
hladil. 

„Nádherný.“ 
„To jistě je, můj pane,“ poznamenal 

Gadigud a snažil se aby jeho hlas zněl 
neutrálně. Attiskad na něj vrhl rychlý 
pohled přes rameno a vrátil se zpět 
k obdivování legendární zbraně. 

Gadigud byl ze srdce rád když mohl 
patriarchu ve vší zdvořilosti vyprovodit 
zpět do haly. Když si vyměňovali povinné 
zdvořilosti při odchodu, řekl Attiskad něco 
co se Gadigudovi vrylo do mysli. 
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Když si hiwafreia nasazoval zdobený 
klobouk s výšivkami svého klanu, upřel 
nepřítomný pohled směrem ke Galerii 
Skarrad: „Opravdu nádherná zbraň. Bude 
ozdobou každé Galerie, až bude nový král 
jmenován.“ 

 
 
„Co tím myslel, zatraceně?“ vrčel 

Cescarcat když mu jeho bratr ve 
společenské místnosti vše vyložil. 

„Vypadá to, že si myslí, že bychom měli 
Brumaflugg věnovat novému 
panovníkovi.“ odtušil Gadigud zamyšleně 
a hryzl si vousy. 

Cescarcat vyskočil až se jeho židle 
převrhla a s rachotem dopadla na zem. 

„Blázen! Jestli si myslí, že ta zbraň 
opustí Rudh Skarrad, tak se zbláznil.“ 
vykřikl rozčileně. 

Vždycky když byl nervózní nebo řešil 
nějaký problém, měl ve zvyku chodit. Teď 
rázoval místností dlouhými energickými 
kroky a jeho hubené šlachovité tělo se 
otřásalo s každým krokem. 

Gadigud tiše seděl a v dlaních otáčel 
jedním ze stříbrných pohárů na brândis. 
Zanedlouho se měla podávat večeře a 
místo v čele stolu zoufale zelo prázdnotou. 
Do tohoto křesla dnes nikdo neusedne - 
přesto však před ním stála jídelní mísa 
s příborem a zdobený pohár. Byla to 
ana’filh, tradice. Místo u stolu, kde sedával 
hiwafreia muselo být vždy prostřené. 
Tentokrát to ale jen podtrhovalo pohřební 
náladu, která v klanu zavládla. 

„Nikdy! Ta zbraň patřila otci našeho pra-
pra-praotce, velkému Naúrovi a nikdy 
nebude patřit nikomu jinému! Myslet si, že 
by si ji mohl nárokovat někdo jiný…“ 
Cescarcat se zalykal vztekem: „…to je - 
holý nesmysl!“ vykřikl a udeřil do stolu až 
stříbrné poháry zazvonily. 

„Samozřejmě,“ prohlásil Gadigud a 
násilím se nutil do klidu. „Potíž je v tom, 
že Ranar bude teď po otcově smrti velmi 
pravděpodobně dalším dhiudans - nebo si 
to aspoň myslí - a my mu nemůžeme tak 
jednoduše říct ‘ne‘.“ 

Zamrkal a zaklonil se když se před ním 
objevila vzteklá Cescarcatova tvář. Jeho 

bratr byl opravdu rozčilený. Pokaždé mu 
na spánku naskočila pulsující žíla. 

„Nemůžeme? Jak to? Není to tak těžké, 
sleduj mě.“ zavrčel mág. Jeho tvář se 
uklidnila, vyhnal z ní všechny své emoce a 
nasadil výraz zdvořilého zájmu. Otevřel 
ústa a jeho rty výrazně zformovaly jedinou 
slabiku: „ Ne.“ 

Sebral ze země převrženou židli a opět se 
posadil: „Co je na tom tak těžkého, 
bratře?“ 

„Není těžké to říct,“ ozval se od dveří 
jemný ženský hlas, „ale my mu to 
naneštěstí říct nemůžeme.“ 

Uerala stála u vchodu, dlouhé černé vlasy 
sepnuté sponou na zátylku a její modrá 
róba splývala v záhybech daleko na 
podlahu. Ruce měla složené za zády. 
Vláčným krokem překonala několik metrů 
než se kdokoli z nich vzmohl na slovo. 

„Napadlo mě to když jsem se doslechla, 
že tu dnes ten nâdres byl, a že slídil okolo 
Brumafluggu.“ pokrčila rameny. Nikdo 
z nich se nepozastavil nad tím, že pro 
označení jednoho z nejvlivnějších 
klanových vůdců užila tak hrubé označení. 
Žárlivost a závist Rannarů vůči domu 
Skarrad byla dobře známá a už nyní, sotva 
den po skonu starého krále, se celým 
Udhar-Dúnorem šířily klepy, které 
Attiskadovy choutky na post dalšího krále 
ještě zveličovaly. 

„To by napadlo i úplného pitomce, 
sestřenko.“ odfrkl pohrdlivě Cescarcat, 
který Ueralinu zálibu v historii a jejím 
studiu považoval za ztrátu času a mnohdy 
se o ní vyjadřoval jako o bezúčelném 
prohrabávání zahnívajících pomluv. 

Uerala se na Cescarcata usmála jako by 
se jí jeho urážka netýkala: „O tom 
nepochybuji. Ale každý pitomec si také 
může najít zakládací listinu, kterou sepsal a 
stvrdil sám Naúr po svém nástupu na trůn.“ 
Na stůl dopadl zaprášený a zažloutlý svitek 
kůže, pokrytý zdobným písmem ve 
starodávném dialektu. 

Mág sáhl po svitku, ale nerozložil jej. 
Místo toho přejel pohledem z listiny na 
Gadiguda, který vypadal stejně zaskočeně 
a pak upřel na Ueralu tvrdý pohled. Uerala 
jeho pohled opětovala, pak přeskočila 
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zrakem na zamlklého Gadiguda a nakonec 
se rozesmála, ačkoliv v jejím smíchu 
nebylo po veselosti ani stopy. 

„Ale, ale,“ rozhodila rukama, „U 
bratránka bych to čekala, ale že bys ani ty, 
vrchní obřadník a odborník na dvorské 
záležitosti, nevěděl jakou hloupost napsal 
náš vzácný prapředek do této listiny?“ 

„To stačilo, ženská!“ vyštěkl Cescarcat a 
sevřel pěsti až mu zbělely klouby. Co si 
vůbec o sobě myslí? 

Gadigudova pozvednutá dlaň jej 
zastavila. Těžce se posadil a vrčel si pod 
vousy. 

„Ani vrchní obřadník není neomylný, 
Ueralo.“ naklonil Gadigud hlavu na stranu. 
„Tak nám řekni - o čem vlastně mluvíš?“ 

„O tom, že podle tohoto dokumentu je 
Brumaflugg součástí dhiudans’arb, 
atributů vládce.“ 

Gadigud začal chápat kam to směřuje. 
„Po staletí na to nikdo nepřišel, protože 

všichni další dhiudans pocházeli z rodu 
Skarrad,“ pokračovala Uerala. Obešla stůl 
a posadila se na své místo, po Gadigudově 
pravici. 

„K naší velké smůle.“ zabručel Gadigud, 
sledován Cescarcatovým pohledem, ve 
kterém se rozhořela jiskra pochopení. 

„Přesně tak,“ navázala Uerala plynule. 
„Takže až bude jmenován nový král, 
budeme hodní poddaní a předáme mu 
v souladu s tradicí všechny jeho 
náležitosti.“ 

„A Brumaflugg bude mezi nimi.“ 
dokončil poraženě Cescarcat, kterému 
ironie celé této situace konečně došla. 

„Není způsob jak to zpochybnit?“ otočil 
se na Ueralu. 

„Jak?“ opáčila ironicky. „Zpochybníme 
listinu, kterou jsme uctívali staletí jako 
základ naší existence? Prohlásíme, že Naúr 
nebyl při smyslech? Vážně si chceš 
znepřátelit budoucího krále, ať už to bude 
Rannar nebo někdo jiný?“ 

Cescarcat mlčel a díval se do země. Žíla 
na spánku mu začala pulsovat. 

Ramoar je našel v zachmuřeném 
zamyšlení o několik chvil později. 

„Co se vám stalo? Všichni se tváříte 
jakoby vám hlubinný had ukousl nos.“ 

zavtipkoval, což mu vysloužilo 
Cescarcatův zlostný pohled. Ramoar byl o 
mnoho mladší než jeho bratři, bylo mu 
pouhých dvě stě let. Nemá disciplínu, 
pomyslel si Gadigud, už by bylo načase 
aby se začal chovat jako člen významného 
rodu. Naneštěstí byl vždycky královým 
miláčkem a tak mu jeho hloupé výtržnosti 
a dětinské chování procházely. 

Napjatou atmosféru prolomil majordom 
svou holí, kterou udeřil do podlahy. 

„Podává se večeře,“ oznámil prostě 
ačkoliv i do těchto tří slov dokázal vložit 
všechnu nabubřelost své staletí dlouhé 
služby. 

„No konečně.“ zaznělo z míst, kde seděl 
Cescarcat. 

Večeře probíhala v nehybném tichu. 
Jediným zvukem bylo narážení příborů do 
misek. 

„Chtěl bych něco říct,“ ozval se nakonec 
Ramoar nesměle, když první chod zmizel 
ze stolu, odnesen přičinlivým 
služebnictvem. Věděl, že má jejich plnou 
pozornost a to ho znervózňovalo. Zvlášť, 
uvážil-li závažnost toho co měl na srdci. 

„Znáte mého přítele Gurrama?“ začal 
oklikou, ale stejně měl v zádech mrazivý 
pocit a přestože se právě vydatně najedl, se 
mu žaludek svíral. 

Zahlédl pohled, kterým Gadigud střelil 
po Cescarcatovi, pohled naplněný 
předtuchou a podezřením. Ale co, rozhodl 
se, když už má být zle tak je jedno jestli 
dnes nebo jindy. 

„Rozhodli jsme se pro liugan.“ řekl 
prostě a zaťal zuby v očekávání výbuchu, 
který ihned následoval. 

Cescarcatova tvář zrudla jak mu do ní 
vztek nahnal krev. Klouby na ruce mu 
naběhly, když sevřel pohár, který pod 
tlakem jeho dlaně zapraskal. S třesknutím 
jím udeřil o stůl až udělal v masivním 
dřevě hluboký vryp a vyskočil od stolu. 
Zrudlýma očima probodl Ramoara a 
neschopen slova odešel. Ve dveřích se 
obrátil: „Zrádče! Dobře, že se toho otec 
nedožil…“ 

Prásknutí dveří uťalo jeho větu vpůli, ale 
z chodby se ještě chvíli nesly jeho vzteklé 
výkřiky. 
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Ramoar bezmocně sevřel pěsti. Hlupák, 
prchlivý hlupák! křičel v duchu. Všiml si 
nevěřícného Ueralina pohledu a gesta, 
kterým si Gadigud probíral plnovous. 

„No co?“ vykřikl zoufale, „je snad moje 
vina, že se našemu lidu ženy nerodí? Je 
moje vina, že se jimi stáváme?“ 

Gadigud na něj upřeně hleděl. 
„Ne, bratře.“ řekl nakonec. „Není to tvá 

vina. Ale…“ zaváhal a pak se naklonil 
kupředu: „rozmyslel sis to dobře? Uvážil 
jsi všechno co tím chceš jednou provždy 
opustit?“ 

„Rozhodně jsem o tom přemýšlel víc než 
kdokoliv z vás když přišel váš 
máidensmêl.“ odsekl Ramoar. Pak zkrotle 
dodal: „Ano, přemýšlel. Jsme s Gurramem 
přátelé už dlouho, to víte dobře. Ale - 
zatraceně, podívejte se pravdě do tváře! 
Náš čas vypršel! Duchové ealdorwardu už 
počítají klanu Skarrad jeho poslední dny. 
Copak mám opravdu obětovat to co je 
mezi mnou a Gurramem pro nějakou vaši 
hloupou snahu o zachování rodu? Otevřete 
oči konečně, i to málo co zbylo se vám 
rozpadá pod rukama.“ 

Gadigud se zavrtěl na židli. Najednou ho 
tlačila. A kromě toho - Ramoar udeřil na 
bolavé místo. Věděli to všichni, jen se o 
tom neodvážili mluvit. 

„Víš, Ramoare,“ začal pak opatrně, 
„neměj Cartovi jeho zklamání za zlé. Máš 
na své rozhodnutí plné právo. Je v tom jen 
to, že…“ bezradně rozhodil rukama: 
„Prostě jsme doufali, že až projdeš 
maidensmêlem a formálně dosáhneš 
plnoletosti, pokusíš se získat titul dhiudans 
pro sebe - a pro hiwa Skarrad.“ 

Jeho bratr upřeně hleděl do země.  
„Vím, nebylo by to hned - ale my jsme 

chtěli počkat a využít těch několika let 
k získání podpory. Měl bys za sebou 
většinu Udhar-Dúnoru, bratře.“ Gadigud se 
hořce pousmál. Najednou vypadal starší a 
sešlejší než jejich otec na sklonku svého 
života. 

„Proč se vždycky snažíte rozhodovat za 
mě?“ vybuchl Ramoar. „Pro tvoji 
informaci, jsem už hodně dlouho dost starý 
abych si sám vybral co budu a nebudu 
dělat. Doufali jste, že se nechám zaplést do 

těch vašich intrik? Měli jste se zeptat. 
Jenže i tak by má odpověď byla stejná jako 
teď: rozhodně ne - na takovou špínu 
nemám žaludek.“ 

Rychle odešel a nechal tam Gadiguda i 
Ueralu užasle sedět s otevřenými ústy, 
neschopné slova. 

 
 
O několik hodin později se Gadigud 

vydal za Cescarcatem. Jeho bratr se od 
svého rozzuřeného odchodu z jídelny již 
neobjevil. Nepřišel ani na půlnoční večeři. 
Ramoar také zmizel, Gadigud 
předpokládal, že bude s Gurramem, ať už 
kdekoliv. Teď si ale chtěl promluvit 
s Cescarcatem. 

Dveře do jeho komnat byly zavřené. 
Gadigud pozvedl klepadlo, na chvíli 
zaváhal a pak jím několikrát udeřil do 
dveří. Údery se rozlehly chodbou a 
v ozvěně se vrátily zpět. Cescarcat obýval 
vzdálené křídlo Rudh Skarrad. Obsadil zde 
několik pokojů a nechal je spojit do 
jednoho rozlehlého apartmá. Většinu jeho 
místností zabírala laboratoř a studovna; 
většinu svých magických studií a pokusů 
prováděl zde. 

Gadigud chvíli čekal, ale nedostalo se mu 
odpovědi. Zkusil znovu zabušit na dveře, 
pak se obrátil až za ním okraj róby zavlál 
ve vzduchu a rázným krokem se vydal 
dlouhou potemnělou chodbou zpět. 

Vešel do obydleného křídla paláce a 
hned za rohem narazil na Cyríra, 
komorníka jehož toho dne zachránil před 
trapnou situací když je tak nečekane 
navštívil - ne, přepadl - Attiskad Rannar. 

„Cyríre,“ zvolal polohlasem a pokynul 
mu. 

„Pane?“ komorník se přišoural blíž. 
V náruči držel těžký svazek, jakousi starou 
knihu. 

„Ty víš kde bych našel Cescarcata, viď?“ 
naklonil Gadigud hlavu na stranu. 

Cyrír zavrtěl hlavou, ale pak sklonil 
hlavu a sledoval upřený Gadigudův 
pohled. Vrchní obřadník sklouzl pohledem 
z těžkého svazku na Cyrírovu tvář a 
pozvedl obočí. 
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„Račte odpustit, freia Gadigud. Já.. já..“ 
koktal komorník a zdvořile se snažil 
vycouvat z rohu, do kterého jej Gadigud 
pomalu a promyšleně tlačil. 

„Ano?“ protáhl Gadigud sladce a zhoupl 
se na špičkách. 

„No, freia Cescarcat mi řekl, že ho nikdo 
nemá vyrušovat.“ zamumlal Cyrír 
v rozpacích. 

Gadigud se usmál. Pomalu položil ruce 
na svazek, který komorník držel. 

„To je v pořádku. Ani bych si nedovolil 
ho - vyrušovat.“ přikývl Gadigud. „Určitě 
neporušíme jeho přání, když mu donesu 
tuhle knihu.“ 

Cyrírovy oči se vyhýbaly Gadigudovu 
pohledu. Ošil se, ale nakonec kapituloval: 
„Určitě máte pravdu, freia.“ 

Gadigudův úsměv se rozšířil. Jistěže měl 
pravdu. 

 
 
Když Ramoar popsal scénu, která se 

strhla u večeře, Gurram se zasmál: 
„Samozřejmě, mohlo nás napadnout že se 
z toho tví ctižádostiví bratři pominou.“ 

Ramoar se také pokusil o úsměv: 
„Pokoušejí se dělat si nároky na můj život 
- jako bych snad neměl právo rozhodovat 
se sám. Jediný kdo mlčel byla Uerala, 
protože ta ví dobře co takové rozhodnutí 
obnáší.“ 

„Nejen proto,“ poznamenal zamyšleně 
Gurram. 

„Prosím?“ Ramoar se k němu otočil. 
„Přemýšlel jsi někdy o tom, proč se 

Uerala rozhodla.. no, vždyť víš.“ zamumlal 
Gurram. 

Ramoar se zamyslel. Nevzpomínal si, že 
by se někdy někdo zmínil. Když se na to 
nyní podíval z nového úhlu, připadlo mu 
podivné že se Uerala stala ženou. Vždyť se 
celý život zabývala pouze historií a starými 
záznamy. Krom toho se musela často 
vypořádávat s podivným vztahem ostatních 
dhiuda vůči ženě bez manžela. Zdálo se, že 
si z toho udělala jakousi zvrácenou hru. 
Občas se nepokrytě bavila nejistotou a 
protichůdnými pocity, které vyvolávala. 
Nejraději však trápila své příbuzné. 
Ramoar si pomyslel že smrtí krále přišla o 

jeden z nejvděčnějších terčů jejích nálad a 
her. Často vyvolávala konflikty, které pak 
Cínird musel urovnávat. 

„Bylo to před hodně, hodně dávnou 
dobou,“ pokračoval Gurram, „a já znám 
ten příběh jen z vyprávění mé matky. 
Uerala, tehdy vlastně ještě Uerdor, se 
rozhodl podobně jako ty - využít 
maidensmêlu a stát se ženou. Jenže Cínird 
nechtěl jeho svazek s jeho gámanem, 
partnerem, připustit. Udělal všechno co 
bylo v jeho silách aby tomu zabránil, ale 
Uerdor si postavil hlavu a rozhodl se že 
uspořádají liugan utajeně.” 

Ramoar napjatě poslouchal. Bylo zřejmé 
že se před ním otevírá kapitola z minulosti 
jeho nejbližších příbuzných, o které neměl 
ani potuchy. 

„Dáš si ještě brândis?“ zeptal se Gurram 
mimochodem a pokračoval: „Jak dobře víš, 
jen máloco se stane aby o tom vaše skvělá 
rodina nevěděla. Což bylo neštěstí pro 
Uerdora i jeho gámana. 

Když se Uerala s manželem vraceli, stali 
se obětmi dost podivné nehody. Jeden 
z mostů, které překračují propast 
Swartsgroba se propadl právě ve chvíli 
kdy jej překračovali. Její manžel se zřítil 
dolů, do bezedné temnoty a Uerala se 
zachránila jen stěží.“ 

„Počkej,“ skočil mu Ramoar do řeči, „to 
zní jako bys chtěl říct, že…“ 

„Neříkám nic, woheis. Jen to, co mi 
vyprávěla moje matka. To tys chtěl vědět 
jak to bylo.“ pokrčil Gurram rameny, ale 
v očích mu kmitl sotva znatelný posměšný 
záblesk. 

„Ať už to bylo tak nebo jinak, Uerala se 
vrátila na Rudh Skarrad bez manžela a 
zlomená. Z jakéhosi důvodu si vzala do 
hlavy, že by ještě mohl být naživu - ostatně 
Swartsgroba je místem mnoha záhad a její 
nezměrná hloubka je jen jednou z nich. 
Nějakým způsobem si vymohla u starého 
Cínirda svolení a začala se zabývat vším co 
by jí mohlo pomoci proniknout do hlubin 
propasti a snad zachránit jejího manžela.“ 

Gurram vstal z pohovky a přešel k oknu. 
Odtud se rozhlédl po rozlehlé jeskyni, 
která se rýsovala za ním. V této obrovské 
prostoře ležel celý Udhar-Dúnor a jeho 
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majestátní věže se pnuly až pod strop. Za 
nedalekou městskou hradbou se rozevírala 
temná a věčně hladová ústa tajemné 
propasti. Stěny po obou stranách spojovaly 
desítky můstků a chodníčků jako tenká 
vlákna pavučiny. 

Na druhé straně města, na vyvýšené 
plošině se tyčilo majestátní sídlo rodu 
Skarrad. Gurramova tvář se zkřivila, když 
jej zahlédl. Opět, už potolikáté, si 
připomněl svůj úkol. Cíl, který si kdysi 
vytkl, a který se teď zdál tak blízko na 
dosah. Trpělivost, jen trpělivost, nabádal 
se. 

„Jak vidíš,“ pokračoval po krátké 
přestávce, „nezdařilo se jí to. Po nějaké 
době konečně uznala, že je její manžel 
mrtvý a svolila k symbolickému pohřbu, 
při kterém do hlubin Swartsgroba vhodili 
místo těla jen pytel kamení. 

U starých listin už ale zůstala. Takže, to 
je příběh, který jsem slyšel od své matky.“ 

Ramoar se zavrtěl. Na tomto vyprávění 
nebylo něco v pořádku. Něco tu chybělo. 

„A jaká je pointa toho příběhu?“ zeptal 
se nakonec. 

Gurram se otočil a upřel na něj svůj 
pohled. 

„Správně, woheis. Příběh bez pointy je 
bezcenný. V našem případě by mohl příběh 
končit takto - dlouhá léta poté se objevil 
někdo kdo tušil co se tehdy doopravdy 
stalo, a ten příběh znovu vyprávěl, a rod 
Skarrad se ocitl v hanbě protože na něm 
ulpělo podezření, které nemohl smést se 
stolu ani jej popřít. Už neměli krále, který 
by mohl všechno ututlat svým vlivem.“ 

Ramoarův zamračený pohled se střetl 
s Gurramovým. Gurram jej opětoval a pak 
se rozesmál. 

„Ale samozřejmě, je to jen příběh - a víš 
jak se příběhy s časem mění. Každopádně 
by mě zajímalo jak by se tví příbuzní 
zachovali kdybychom se o dhiudans 
ucházeli spolu, jako muž a žena. To je 
možnost, kterou - myslím - ještě 
nezvážili.“ 

Pozvedl prázdou číši a dodal: „Už na to 
přestaň myslet, je to jen stará povídačka. 
Raději si se mnou dej ještě brândis.“ 

 

 
Zavrtěl se ve svém vězení. Kolem něj 

nebylo nic než temně modrá prázdnota. 
Když ho sem uvrhli, odvedli dobrou práci. 
To ale bylo před dlouhou, dlouhou dobou. 
Zapomněli na něj. Zapomněli, že umí 
čekat. 

Vyslal své vědomí ven, mimo absolutní 
nicotu, ve které se vznášel. Uměl se 
přizpůsobit. Přizpůsobil se i svému novému 
stavu a naučil se pozorovat zevnitř. Učil 
se. Učil se a rostl. 

Teď vycítil jedno vědomí, které dobře 
znal, a na které se poslední dobou  často 
soustředil. 

Cítil zklamání, zlost, hořkost tak silné, že 
se jich skoro mohl dotknout. Neměl žádné 
tělo, ale kdyby byl jedním z nich, ústa by se 
mu roztáhla do širokého úsměvu. Čekání se 
vyplatilo. 

Natáhl se k těm pocitům a začal je živit. 
Už brzo se dočká. 
 
  
„Vzkaz od hoedefalbs Skarrad, před 

chvílí dorazil.“ oznámil ode dveří  
Ethorulf. 

„Přesně jak jsem čekal. Udělej krok a 
čekej…“ usmál se Attiskad. Ethorulf 
ustoupil aby uvolnil cestu mladičkému 
poslovi, který se nervózně rozhlížel. Posel 
popošel kupředu a z bezpečné vzdálenosti 
s hlubokou úklonou podal Attiskadovi 
zapečetěný svitek. 

Attiskad si prohlédl pečeť. Poznal 
Cescarcatův symbol. Opatrně ji zlomil, 
pohodlně se usadil a rozvinul vzkaz se 
sebevědomým úsměvem, který se mu však 
vzápětí vytratil z tváře. 

„Co to má znamenat?“ otočil listinu tak 
aby na ni oba viděli. Svitek byl prázdný. 

Ethorulf na něj zíral. Posel se hluboce 
uklonil. Když se narovnal, měl 
Cescarcatovu tvář. 

„Nechtěl jsem svěřit svůj vzkaz svitkům, 
freia.“ prohlásil prostě a s úsměvem. 

„Jak… jak…“ koktal Attiskad. Pak se 
vzpamatoval: „Měli jsme tu mít ochrany, 
Ethorulfe.“ zamračil se. 

„Jsou na svých místech, freia,“ řekl 
Cescarcat. „ale nevěříte, že by mohly 
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znamenat něco víc než malé rozptýlení, 
viďte.“ pomalu udělal krok kupředu. 
Attiskad se zaklonil v křesle. 

„Jaký vzkaz chcete předat, hoedefalbs?“ 
vzpamatoval se rychle. 

„Jde mi o jistý předmět, o který jak se 
zdálo máte zájem.“ nadhodil Cescarcat. 

„Musím vás ujistit, že kromě jeho 
historické hodnoty neznamená nic. Na 
druhou stranu, pro klan Skarrad má veliký 
význam - čistě sentimentální, 
samozřejmě.“ 

Attiskad zabubnoval na stůl a zamyslel 
se. 

„Možná máte pravdu. Ale když se ho 
vzdám ve váš prospěch,“ promluvil 
nakonec, „bude to vypadat zvláštně. Každý 
dhiudans, od velkého Naúra až dodnes, byl 
slavnostně pasován právě Brumafluggem.“ 

„Tradice se mění s časem, freia.“ 
poznamenal Cescarcat. „Symboly králů se 
objevují a mizí. Nebyla by vaše inaugurace 
idální příležitostí k takové změně? 
Řekněme - s novým symbolem. Tato 
změna by zároveň nenechala nikoho na 
pochybách, že máte naši plnou podporu.“ 

„Nový symbol dhiudans?“ nakrčil 
Attiskad nos. „Musel by být dostatečně 
významný a jedinečný…“ 

Cescarcat přikývl: „Přesně takový mám 
na mysli. Zbraň nebývalé krásy a moci, 
která byla vyrobena nejmocnějším 
hoederune všech dob.“ vypnul se 
neskromně. 

Attiskad mlčel a zvažoval jeho nabídku. 
Nezněla špatně. Koneckonců, palcát sice 
patřil samotnému Naúrovi, ale byl to jen 
mrtvý kus kovu. 

„Zbraň podle vaší volby, freia. Zbraň, 
která přinutí vaše nepřátele v hrůze 
prchnout. Jaký lepší symbol síly a moci si 
může kdo přát?“ pokračoval Cescarcat a 
hlas mu poklesl do téměř spikleneckého 
šepotu. 

„Věřím, že jste mnohem lepší hoederune 
než politik, freia,“ zasmál se Attiskad. 
„Dobrá tedy, chci zbraň elegantní a 
krásnou. Vytvořte meč jaký tento svět 
nikdy nespatřil a nikdy nespatří.“ 

Cescarcat se poklonil, aby zakryl úlevný 
úsměv. 

„Stane se tak, freia. Váš meč bude 
připraven na obřad korunovace.“ slíbil. 

Attiskad udiveně povytáhl obočí: „To 
tedy máte na jeho výrobu pouhé dva dny, 
freia.“ 

„Dva dny mohou být velmi dlouhá 
doba,“ poznamenal Cescarcat s úsměvem. 

 
 
Gadigud na Cescarcata čekal v dílně, 

která byla napůl kovárnou, napůl 
zbrojírnou. Cescarcat tu nebyl, ale podle 
Cyríra chtěl přinést knihu právě sem. 

Usadil se na židli nedaleko planoucí 
kovářské výhně. Nebylo to pohodlné, ale 
byl rozhodnutý vytrvat. Nakonec se 
dočkal. Dveře zapadly do rámu. Na 
schodech zašoupaly kroky. 

„Cyríre?“ ozval se shora Cescarcat. 
„Ne, Carte. To jsem já.“ odpověděl 

Gadigud. 
„Co tu děláš, bratře?“ zeptal se mág 

s podezřením v hlase. 
„Spíš se ptám co tu chceš dělat ty, a kde 

jsi byl.“ 
Cescarcat zasupěl. 
„Někdo něco musí udělat. Klidně seďte 

s rukama v klíně a přihlížejte jak nás hiwa 
Rannar obere o všechno. Já to ale 
nedopustím. Aspoň něco se mi podaří 
zachránit, bratře.“ dodal jízlivě. 

„A jak to chceš udělat, bratře?“ 
v Gadigudově hlase zazněl stejný tón. „Byl 
jsi škemrat?“ 

„Vypadni odsud.“ zavrčel Cescarcat. 
„Vypadni nebo se neznám.“ 

„Omyl, Carte. To já tě nepoznávám.“ 
zavrtěl Gadigud hlavou. Zvedl se ze židle. 

„Jen jsem se chtěl ujistit, že neuděláš 
nějakou hloupost.“ řekl když Cescarcata 
míjel na schodech. 

„Na hlouposti máme v rodině Ueralu a 
Ramoara. A někdy pochybuji i o tobě. 
Někdo si tu musí udržet zdravý rozum.“ 
odsekl mág. 

Jeho bratr se prudce otočil, tvář mu 
znachověla vztekem. 

„O Ueralu se neotírej! Byla to chyba, že 
jsem kdy vůbec něco řekl.“ bodl prstem 
k Cescarcatovi. 

Mág posměšně zafrkal. 
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Gadigud se zamračil a s dupáním vyšel 
po schodech. 

„Hloupí a naivní blázni,“ odplivl si 
Cescarcat když za ním zapadly dveře. 

 
 
Ramoar strávil noc neklidným 

převalováním. Co říkal Gurram se mu 
vrylo hluboce do paměti. Mohla to být 
pravda? Opravdu zahynul její manžel tak 
krátce po obřadu? Pokud o tom opravdu 
Gadigud, Cescarcat a bývalý král Cínird 
věděli, vysvětlení celé té záhady by bylo 
nasnadě. Byli by toho ale opravdu 
schopni? 

Ne, ne.. nejdřív se pokusím získat je pro 
Gurrama, rozhodl se nakonec. 

Do jídelny sešel brzy ráno. Ke svému 
překvapení zde už našel oba starší bratry 
sklánět se nad jakýmsi předmětem. Když 
přišel blíž, zjistil, že to je meč.  

Jeho čepel byla nezvykle dlouhá a štíhlá, 
rovnoměrně se zužovala od podivně 
tvarované záštity až k ostrému hrotu. Jílec 
byl široký na jeden a půl dlaně a hlavice 
jílce byla tvarovaná do podoby oka, 
lemovaného stylizovaným motivem 
královských run. 

Allsbe bis’dhabbans sailc’haim, 
 Allsbe bis’sailc’eans ragin’haim 
pravil nápis. Vše co se děje vidím, všemu 

co vidím, vládnu.  
Cescarcat vzhlédl, teprve nyní si všiml 

Ramoara. K jeho údivu se na něj usmál. 
„Nádherná zbraň, co říkáš?“ 
Ramoar pouze přikývl. Opatrně se dotkl 

meče. 
„Můžu?“ zeptal se. V očích se mu 

rozsvítilo. Obdivoval lehkost zbraně, její 
dokonalé vyvážení a zkusil s ní několikrát 
máchnout. Vzhledem k její malé váze měla 
překvapivou pádnost. 

„Jen si ji vyzkoušej. Je to poprvé a 
naposledy co ji můžeš držet v ruce.“ 
poznamenal Cescarcat.  

“Jak to?” zeptal se Ramoar. 
„Zítra bude mít nového pána. Daruji ji 

freia Rannarovi.“ 
Gadigud se zatvářil zachmuřeně: „Jsi si 

jistý, že mu bude obyčejný - i když 

nádherný - meč dostatečnou náhradou za 
Brumaflugg?“ 

Mág se pousmál. 
„Ty chceš tenhle meč vyměnit za 

Brumaflugg?“ užasl Ramoar. „Jak se ti 
podařilo to zařídit?“ 

Cescarcat zakašlal a vzal meč Ramoarovi 
z ruky. 

„Moje práce ještě není u konce. Tohle je 
jen skořápka pro skutečnou moc, kterou ho 
obdaruji. Attiskad je posedlý mocí. Budiž, 
dám mu ji. Daruji mu nejúžasnější zbraň 
jakou kdy kdo vládl.“ prohlásil a položil 
meč do látky, rozprostřené na stole. Zabalil 
jej a opřel o stůl. 

Ramoar si uvědomil, že má jedinečnou 
možnost. Teď nebo nikdy. 

„Attiskad nemusí být nový dhiudans. 
Ještě ne.“ 

Oba bratři se k němu otočili. 
„Jak to myslíš?“ dožadoval se Gadigud. 
„Není jediným kandidátem. Gurram se 

rozhodl také se ucházet o následnictví. Jde 
jen o to, jestli ho podpoříte.“ 

„Gurram?“ přemýšlel Gadigud. „Gurram 
- z jakého klanu?“ 

„Marfüerd. Gurram abMarfüerd. Jeho 
matkou byla Caria abMarfüerd. Určitě ji 
znáte…“ Ramoarův hlas se vytratil stejně 
jako zmizela barva z jejich tváří. 

Těkal očima z jednoho na druhého. Viděl 
jejich pobledlé tváře. 

„Děje se něco? Co jsem řekl?“ 
První se vzpamatoval Gadigud. 
„To nic, jen… nic se neděje.“ 
„Správně, vůbec nic.“ dodal Cescarcat 

jako ozvěna. 
„No, vypadali jste jako byste viděli 

ducha Ueralina manžela,“ prohodil 
bezstarostně Ramoar. Zasekl návnadu a 
viděl, že jeho risk vyšel. 

Oba bratři pobledli ještě víc, pokud to 
šlo. 

„Co jsi říkal?“ zeptal se Cescarcat. 
Gadigud vypadal jako by na něj šly 
mrákoty. 

„Tak je to pravda! To vy jste ho zabili! 
Vy a ten mrtvý ničema co si říkal král.“ 
vyštěkl Ramoar. „Nevěřil jsem tomu. Jak 
jste to mohli udělat? Zrovna vy dva?“ 
zdrceně klesl do křesla. 
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„Proč?“ zvedl k nim oči a Gadigud si 
všiml, že v nich má slzy. 

„Celý život jsem myslel, že právě vám 
můžu věřit. Byl jsi pro mě vzor soucitu a 
ztělesnění všech ctností,“ obrátil se na 
Gadiguda. 

„Jestli si myslíš, že jsem na to pyšný, tak 
nejsem.“ odsekl ten. Pak se zeširoka opřel 
o stůl a naklonil se k Ramoarovi: „To on ti 
řekl abys tohle na nás sehrál?“ 

„Ne!“  
„Nelži!“ vyjel Cescarcat. „On to ví. 

Myslíš, že mu jde o tebe, ale jen tě využívá 
aby se nás pokusil vydírat.“ 

„To je lež!“ vyskočil Ramoar. „Gurram 
je čestný muž. Nikoho nejmenoval, kromě 
vás. Proč by to dělal?“ 

„Neřekl ti kdo byl ten muž? Nepochlubil 
se ti koho si to tehdy Uerala vzala?“ 
zachechtal se Cescarcat. „To je dobré, 
přesně tak bych to udělal také.“ 

Ramoar na něj nechápavě zíral. 
„Milý poblázněný bratře, ten muž byl 

Barinilf z klanu Marfüerd, Gurramův otec. 
Proto to ten tvůj - čestný muž“ Cescarcat 
vyplivl ta slova jako něco nechutného, „-
dělá. Jde mu jen o to aby se stal dhiudans a 
pomstil se za otce.“ 

Ramoar vyskočil. 
„Lháři! To není pravda! A kdyby byla, 

tak si to plně zasloužíte!“ zařval a vyběhl 
dveřmi pryč. 

 
Spokojeně se zatetelil. Už počítal jen 

hodiny. Plán s tou ubohou ženskou byl 
dobrý. To on se tehdy vkradl do vědomí 
toho uctívače falešných a slabých bohů, 
stejně snadno jako do vědomí ostatních 
okolo. Zařídil vše tak, že jejich krev se už 
dál nebude dědit. Nenáviděl jejich rod, 
který mu způsobil takovou pohanu a 
utrpení. 

Trvalo to tři staletí, po která vyčkával a 
příležitostně postrčil věci kupředu. Už se 
ale dočká.. zase je trochu postrčil a 
v duchu se smál. 

Už brzo. 
 
 
Cescarcat se skláněl nad upínákem, který 

mu přidržoval meč. Jemným diamantovým 

dlátem vytesával do kovu drobné, do 
stromové struktury uspořádané runy. Pot 
mu stékal do očí. 

Dokončil poslední symbol, odložil dlátko 
a s uspokojením se zadíval na svůj výtvor. 

Meč teď zdobila jemná síť znaků, 
vytesaných do kovu, které se 
rozestupovaly od poloviny délky čepele 
k záštitě. 

Odstoupil a přejel pohledem kovárnu. 
Ne, tady ne. Rituál musí provést tam kde 
má všechny své věci. Uvolnil meč 
z upínáku a obdivně jej potěžkal v ruce. 
Vskutku, mistrovské dílo. Tohle byl otcův 
nejlepší kus, pomyslel si. Chtělo to 
opravdu jen málo úprav. 

Světlo výhně se zalesklo na čepeli jako 
by byla pokryta olejem. Skoro cítil sílu, 
kterou do meče spoutá. Ano, bude to 
největší zbraň všech dob. A jméno jejího 
tvůrce bude známé jako jméno největšího 
čaroděje všech dob. Attiskada ať zatratí 
všichni démoni. To on, Cescarcat, bude 
skutečným hrdinou. 

Ano, jistě. Jistě! 
Položil meč na stůl a přidal několik 

znaků. 
Tak, to je to jméno. Nevěděl jak ho 

napadlo, ale líbilo se mu. 
Zabalil meč do látky a potichu se vydal 

na cestu ke Galerii Skarrad. 
 
 
Ano, blíž.. pojď blíž. Čekám tu na tebe 

celé věky! Jsem tu, protože už tehdy jsem 
věděl, že mne budeš potřebovat. Pojď a 
vezmi si co žádáš. 

Malá rudá tečka mágova vědomí kroužila 
po schodech vzhůru. 

Blíž, pojď za mnou. 
Co to dělám? objevila se v jeho vědomí 

otázka  jako probuzený spáč. 
Děláš dobrou věc, jedinou která vás 

může zachránit, odpověděl a jemně uspal 
jeho znepokojení. 

Správně, zachránit nás. 
Nás oba. Ne, ne… nás všechny. 
Hlavně mne, ušklíbl se ve svém tísnivém  

modrém vězení bez hranic. 
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Odpoledne uplynulo poklidně, ale 
Gadigud měl nejasný pocit, že to je klamný 
klid. Tušil, že se brzy něco strhne. 
Problémy nerady zůstávají nevyřešené, a 
najednou jich bylo víc než by si před 
několika dny byl pomyslel. 

Strávil den přípravami na otcův pohřeb. 
Po ošklivé scéně při snídani se snažil 
vyhnout se všem svým příbuzným. Nyní 
jej ale přepadly pochybnosti, smutek a 
pocit marnosti. 

Věděl kde najde mír. 
Stoupal po schodech vzhůru. Prošel 

chodbami a vstoupil do Galerie. 
Z reliéfů na něj shlíželi jeho předkové a 

jejich kamenné pohledy ho pronásledovaly. 
Když vstoupil do střední části, kterou 
vyplňovala kruhová místnost, ohlédl se ke 
straně. 

Světlo zaostřované prstenci krystalů 
tvořilo ve vzduchu zlatý prst, kterým se 
dotýkalo rozbité hromady z níž na něj s 
ironickým výrazem v koutku úst vzhlížela 
prasklá kamenná hlava. 

Jeho zděšený výkřik přivolal několik 
sloužících. V patách jim přisupěl Ramoar. 

Ach Myriel! zasténal Gadigud a klesl na 
kolena. Zabořil ruce do hromady úlomků a 
začal ji prohrabávat, nedbaje na poranění, 
která mu ostré hrany působily. 

„U všech…“ hlesl Ramoar při pohledu 
na tu spoušť. 

Jeho bratr se vzpřímil, z rozedraných 
rukou mu odkapávala krev. Upřel na 
Ramoara strachem pološílený pohled. 

„Není tu.“ zašeptal. 
Něco držel v ruce, něco chladného a 

těžkého. 
„Máš ho v ruce, Giddi,“ objal ho 

vylekaný Ramoar. Vrchní obřadník 
nepřítomně pohlédl na palcát který svíral, 
jakoby jej viděl poprvé. Odstrčil Ramoara 
a potácivě vstal. Nechal Brumaflugg 
spadnout mezi trosky Naúrovy sochy. 

„Ne, ne.. on tu není. Někdo ho musel…“ 
zablábolil a klopýtl o odstěpek světlého 
mramoru. 

Ramoar jej popadl za ramena a zatřásl 
s ním: „O čem to mluvíš? Co tu není?“ 

„Krystal. Modrý krystal. Ferdhbiergan 
zmizel.“ udeřil pěstí do nechápavého 

Ramoarova výrazu a s uspokojením 
sledoval užaslý a bolestivý záchvěv v jeho 
tváři. 

„Ten, který věznil Sawolléas, Požírače 
duší. Ten, který naši předkové uložili do 
téhle zatracené sochy!“ řval na Ramoara. 
Čas jakoby se zastavil. Najednou bylo 
všechno jasné. Úplně všechno. 

Daruji mu nejúžasnější zbraň jakou kdy 
kdo vládl. 

„Šílenec!“ zachroptěl Gadigud, popadl 
krvácejícího Ramoara za rukáv a vlekl jej 
za sebou. 
Řítili se chodbami, Ramoar vůbec 

nevěděl jak seběhli schody aniž si přitom 
zlámali vaz. Gadigud byl hrůzou bez sebe 
natolik, že se jeho výkřiky změnily 
v pouhé supění. 

Od Cescarcatových komnat byli vzdáleni 
jen několik kroků, když se celý Rudh 
Skarrad rozvibroval strašlivým hlasem. 

 
 
Gurram si připnul zdobený plášť a 

vykročil ze dveří své ložnice, když to 
uslyšel. Byl to nelidsky mocný a hluboký 
hlas, rezonující v mnoha tóninách. Hlas 
rytmicky pronášel zlá slova, slova 
v jazyce, který nepocházel z tohoto světa a 
nikdy na něm neměl zaznít. Zněl jako 
dunění hroutících se hor, jako řev 
vodopádu, jako ječení hurikánu. 

Vrhl se k oknu. 
Udhar-Dúnor byl v plamenech. Nad ním 

se tyčil temný stín bez těla, rozevlátý a 
temnější než sama tma. 

Jsem zpátky. Jsem Ugdúl, vaše zkáza.  A 
vy jste už teď minulostí. 

„Ne!“ vykřikl v hrůze, ale jeho výkřik 
zanikl ve zvuku toho strašlivého hlasu jako 
když vichřice smete suchý list. 

Vyřítil se z paláce, kašlal a dusil se 
hustým kouřem, který zaplnil celé město. 
Jen o kousek se vyhnul padajícím troskám, 
zakopl a zase vstal. Nevnímal kam míří. 
Něco hluboko v něm jen vědělo, že musí 
pryč.  

Myriel, pomoz nám! byla jediná 
myšlenka v jeho hlavě. Řítil se ulicemi 
pokrytými popelem a spálenými těly na 
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druhou stranu města, pryč od té strašlivé 
věci, která se vznášela nad nimi. 

Za ním se ozval táhlý smrtelný řev. 
Shora stekl vodopád ohně a utopil vše čeho 
se dotkl v pekelném žáru. 

Upadl. 
„Woheis,“ uslyšel drsný šepot. Ohlédl se 

po zvuku a jeho zrak padl na hromadu 
kamene, která ještě nedávno bývala jednou 
z Černých věží. V mezeře mezi padlými 
kameny se cosi hýbalo. Vyděšeně se díval 
na zakrvácenou Ramoarovu tvář. Jeho 
hlava, rameno a jedna ruka bylo vše, co 
z něj bylo vidět, zbytek ležel pohřbený pod 
hromadou napůl roztavených kamenů. 

„Pojď blíž,“ zašeptal Ramoar. V ruce 
cosi svíral. Bylo to pokryté prachem a krví, 
ale mělo to nepochybně tvar meče. 

„Tady, vezmi to,“ drsný šepot jakoby 
Gurrama probudil. Po kolenou přelezl 
k uvězněnému Ramoarovi. 

„Vezmi… ten meč.“ naléhal Ramoar. 
„Vezmi ho a odnes… pryč. Daleko. Nesmí 
ho získat.“ 

„Kdo ho nesmí získat? A proč?“ 
„On…“ Ramoarův pohled se křečovitě 

stočil vzhůru, kde se věčná tma jeskyně 
propadala do absolutní temnoty z níž jako 
poslové zkázy zářily jen dva mandlové 
body. 

Oheň zavířil vzduchem a další Temná 
věž se v prskání roztékajícího se kamene 
zhroutila. 

Ramoarova ruka přisunula meč ke 
Gurradovi. 

„Vezmi ho… a uteč. Vím, že jsi chtěl jen 
pomstu. Už chápu, že ti šlo jen o moc. Ale 
teď… teď můžeš udělat aspoň jednu 
správnou věc. Odnes ten meč pryč odsud.“ 

Ramoarovy oči se rozostřily. 
„Běž… a nikdy se nevracej.“ zašeptal a 

už se nepohnul. 
 
 
Ze skalní římsy vysoko nad běsněním 

ohně, nad tím šíleným tancem smrti, viděl 
poslední chvíle Udhar-Dúnoru. V srdci se 
mu otevřela temná prázdnota. 

V ruce stále svíral meč, který vynesl 
z bortících se hradeb. Cítil v něm 
neuvěřitelnou sílu, která jím pulzovala. 

Kolem něj se vlekl zástup sténajících a 
vzlykajících, kteří unikli v poslední chvíli. 

Mířili pryč. Kam, to nikdo nevěděl. 
Poslední z nich prošel kolem něj a zmizel 

v útrobách chodby. 
Gurram se naposledy ohlédl. 
Sama země se chvěla před tou strašlivou 

silou, před tím burácivým hlasem, který 
pronikal vším. 

Temný stín roztáhl svá křídla nad Udhar-
Dúnorem a změnil jej v hrob. 

Gurrama přivítala temná náruč chodby. 
Před ním se potácel zástup dětí Udhar-

Dúnoru, mužů i žen bez domovů, bez síly 
vzdorovat osudu a bez naděje. Jeho lidí. 

Stal se jejich králem, králem bez volby a 
bez království. Snad pro ně jednou najdu 
nový domov, pomyslel si vysíleně. Snad se 
jednou zastavíme a začneme znovu. 

Ale nikdy, nikdy nesmíme zapomenout 
ohlédnout se za svou minulostí a poučit se 
z chyb, kterých jsme se dopustili. 

Pozvedl meč. Na jeho temně černé 
čepeli, jakoby vytvořené ze samotné 
podstaty noci, zazářila namodralým 
světlem složitá síť symbolů z nichž přečetl 
jen několik ačkoliv prastarému nářečí 
nerozuměl. 

Bwytard Ó Énaid, hlásaly znaky. 
Opřel se o něj a vykročil na cestu, jejíž 

konec dohlédnout nedokázal. 
 

Výkladový slovník 
 
Most fastan bín araíd 
Fráze: „Ať tvé blaho přetrvá“ 
 
Warfeis at sah-gards 
Fráze: „Mír tomuto domu“ 
 
Hiwafreia 
Doslova „pán svého rodu“, titul vůdce 

klanu. 
 
dhiudans 
Titul nejvyššího vládce, zhruba odpovídá 

termínu „král“ 
 
liugan 
Rituál spojení dvou jedinců, ze kterých 

se stane pár. Jeden z páru je při rituálu 
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uznán za ženu, čímž oficiálně skončí jeho 
biologická proměna. 

 
máidensmêl 
Doslova „období změny“, čas kdy je pro 

dhiuda možné změnit pohlaví. Tato 
biologická zvláštnost se přenesla i na 
pozdější takzvaně „trpasličí“ rasy, Darakh, 
Akhorn i Azrakh a je velmi citlivým a 
společensky nevhodným tématem pro 
jakoukoliv zmínku či narážku na ni. Proto 
mají „trpaslíci“ tendenci odpovídat hrubým 
násilím na jakékoliv narážky nebo zmínky 
o pohlaví jejich osoby, jejich mužnosti 
nebo o trpasličích ženách. 

 
eadolward  
Doslova „strážci života“, mýtické 

bytosti, které dohlížejí nad životem, smrtí a 
osudem. 

 
hiwa 
Doslova „lid“, staré označení pro 

klanové seskupení rodin. 
 
Hoederune 
Také hoedefalbs, páni run - mágové 

dhiuda, kteří ovládli techniku runových 
kouzel. 

 
Bwytard Ó Énaid 
„Požírač duší“. Legendární zbraň, 

vykovaná a očarovaná před dávnými věky 
jedním z nejmocnějších runových mágů 
vyhynulého lidu dhiuda. Také bývá 
označován jako Hjartarein, Nëinu, 
Brynjaltar, Sawolleas nebo Gan Anam. 

 
 
 

Dovětek autora 
Události a osoby popisované v této 

povídce jsou klíčovou součástí dějin světa 
Merian jenž je součástí Shennray 
Campaign Setting. 

Pokud máte zájem o další informace o 
tomto settingu nebo byste chtěli přispět 
k jeho tvorbě, kontaktujte autora na emailu 
sylvaen@czechdm.com.
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Cormyrská chvilka poezie  
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Forgotten Realms 

 
Baragryn 

Baragryn je z rodu Shield Dwarves, a tak 
ma vsechny znaky toho rodu a sdili jeho 
historii. Ale nevypravim dejiny Shield 
Dwarves a jejich klanu, ale jenom co se 
stalo s Baragrynem, a jak se dostal tak 
daleko od domova, az do Cormyru! 

  
Kdyz byl mlady, byl nejmensi 'pup' 

(takhle se rika 'mlady trpaslik' v 
trpaslictine) v rodine. Mel 7 bratru a 8 
sester, a byl nejmladsi, i nejmensi. Od 
zacatku se musel ucit jak se branit, hlavne 
u stolu kdyz slo o jidlo. I kdyz mel 
nevyhodu velikosti i veku, dobre zapasil s 
ostatnimi, a bylo videt ze mel talent bud s 
pestmi nebo s kladivem. Po casu se zacinal 
rust, a brzo byl vetsi nez ostatni. Jeho 
rodina se zivila v obchode s kovem a oceli, 
ale poznala co bylo v jeho srdci. Byl 
statecny, mel silu, ale nemel trpelivost na 
to aby byl dobrym kovarem. Stalo se 
jednou ze pracoval u kovadliny. Musel 
opravovat par veci na prodej, a pomahal 
mu poomocnik. Nepatril ke kmenu 
trpasliku, vlastne to byl gnome, ktery 
cestoval daleko od domova, ale byl docela 
dobry pracant. V kritickym momentu, 
Baragryn nedaval pozor na svou praci a 
stalo se nestesti. Pomocnik, (jmenoval se 
Plabius Burnbums) prisel o zivot.  

  
Baragryn hrozne litoval, ale nedalo se nic 

delat. Kmen ho musel poslat pryc, jako 
spravedlivy trest. 

  
Baragryn si vzal jen tolik, co unesl, a 

vydal se na dlouhou cestu, aby nasel 
rozhreseni a ziskal zpet svou cest.  

 
Baragrynovu historii se nám povedlo 

získat až po několika korbelech a přepis 
vám zde nabízíme v původním znění, tak 
jak to ze své rodné trpasličtiny překládal 
sám Baragryn. 

 
 
 
 

 
Tormane Truthword 

Tormane Truthword se narodil roku 1353 
v Hlubině jedné z místních pouličních 
lehkých děv a jejímu zákazníkovi, který si 
ji koupil na jednu noc. Otce nepoznal a 
matka o něm nikdy nemluvila. Snad 
nechtěla, ale spíše si vůbec nepamatovala o 
koho šlo. Chlapec prožil celé dětství 
v nuzotě té nejhorší Hlubinské čtvrti, 
obklopen dalšími nevěstkami a jejich napůl 
opilými zákazníky. Matka se o něj starala 
co jí chudičké výdělky stačily, ale i přesto 
neměl mnohdy co do úst. Jedné divoké 
noci, kdy do města dorazila karavana se 
vzácným zbožím z Baldurovy brány, se 
jeho matka spustila se strážným a tehdy 
sotva 5letý Tormane ji viděl naposledy 
živou. Téže noci ji objevili dva strážní 
pobodanou a nehorázně zřízenou. Voják, 
který ji tohle udělal, ještě téhož dne 
z Hlubiny uprchl na jih a nikdy více se 
nevrátil.  

 
„Hej Reinolde, tam něco leží!“ zařval 

voják na svého kolegu a vrhnul se do jedné 
z mnoha temných Hlubinský uliček. 

„Neblázni, co by tady mohlo asi tak 
ležet?“ reagoval jeho kolega a pomalým 
krokem se za ním vydal. 

Na přístavních hodinách odbila druhá 
ranní a oba strážní se zastavili nad 
hromádkou hadrů. 

„Tak to je to tvoje něco, co, ty pako?“ 
zasmál se Reinold a pokusil se si zapálit 
dýmku. 

Ticho obvykle nikdy neusínajícího města 
proříznul výkřik smrtelně raněného 
člověka. 

„A kurva!“ Oba vojáci se otočili a 
vyběhli směrem k molům. Jejich kroky 
burácely prázdnými uličkami, právěž 
v jedné z nich spatřili muže sklánějícího se 
nad tělem ženy, kolem kterého se začala 
rozšiřovat tmavě rudá skvrna. 

„Stůj, ty svině!“ zařval Burter a namířil 
svou těžkou kuší na muže. Ten, nečekaje 
ani chvíli, rozběhl se pryč, sklánějíc se při 
běhu. Burter vystřelil, ale šipka zahvízdla 
muži pouze kolem ucha a ten dále uháněl 
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temnou nocí. Reinold mezitím vyrazil za 
ním. Burter přiskočil k ženskému tělu. 
Spatřil pouze neporaněnou tvář, ale zbytek 
těla byl potrhán, rozřezán a probodán. 

Uslyšel za sebou něčí kroky. Otočil se a 
spatřil Reinold. 

„Utek, sviňák jeden. Ale aspoň vím, jak 
vypadal,“ pohlédl na Burtera. „Jak je na 
tom?“ a hlavou pohodil na ženu. 

„Má to za sebou.“ 
 
Tormana, jakožto sirotka, odvlekli do 

místního sirotčince. Z chlapce se stal 
pěkný výlupek, kterému nebylo svaté nic 
na co šáhl nebo spatřil. Asi rok poté si jej 
vyhlédl jeden z projíždějících kněžích 
Torma Pravdivého a přejal jeho výchovu 
na svá bedra. 

 
„Takže, vy jste kněz Torma, že?“ zeptala 

se stará žena a pohlédla na vysokého 
muže. 

„Ano, tak nějak,“ odvětil muž a uhladil si 
svůj mohutný černý knír. 

„A cože to po nás vlastně chcete?“ 
pokračovala žena nepříjemným hlasem a 
zvědavě si prohlížela váček visící u 
knězova pasu. 

„Přišel jsem si pro jednoho chlapce.“ 
„Chlapce? Ale těch tady máme spoustu.“ 
„Nebojte se, toho, kterého hledám, 

poznám s jistotou.“ 
„No tak dobrá, ale my tady děti jen tak 

nerozdáváme. Jsme počestný sirotčinec.“ 
„Ano, já vím.“ Ironický usměv 

naznačoval přesný opak slov, které Tormův 
kněz vyslovil. Jeho ruka zašátrala ve váčku 
a na starý, rozbitý stůl dopadlo několik 
zlatých mincí. Žena po nich lačně natáhla 
ruku, ale kněz byl rychlejší. Přikryl mince 
velkou železnou rukavicí. 

„Nejprve chlapce.“ Jeho slova prořízla 
vzduch v místnosti jako čerstvě nabroušená 
čepel. Žena sebou cukla, ale stále si držela 
na tváři podlézavý úsměv. 

„Ale jistě,“ ukázala rukou na dveře. 
Kněz vyšel ven na ostré světlo a rozhlédl se 
po dvoře. Spatřil několik desítek malých 
dětí stojících v kruhu, šťavnatě 
pokřikujících směrem dovnitř. Kněz k nim 

přistoupil a spatřil dvojici peroucích se 
kluků.Skočil mezi ně a roztrhl je od sebe. 

Pohledem si změřil prvního a poté 
druhého. Ten jeho pohled opětoval a 
opovržlivě se zašklebil. Kněz nezaváhal, 
chytnul jej za ruku a odtáhl ho zpět do 
místnosti. 

„Toho?“ zašklebila se žena. „Vždyť to je 
ten nejhorší z nejhorších, kterého tu 
máme.“ 

Chlapec se pokusil vyklouznout, ale 
knězovo železné sevření jej drželo pevně. 

„Je to on!“ zazněla úsečná odpověď. 
 
 
 Odvedl chlapce do svatyně Tantras na 

dalekém jihu, kde jej po mnoho let učili 
pravé víře, bohabojnosti, dovednosti ve 
zbrani s níž by měl v budoucnu vládnout a 
potírat zlo, které zapustilo kořeny v širých 
dálavách světa Zapomenutých říší. 

 
Charakteristika: Tormane se vždy a za 

každých okolností postaví na stranu ženy, 
která se ocitne v nesnázích. 

Dále Tormane, ač mu bylo ve svatyních 
vštěpováno, že pomsta není boží vůlí, stále 
prahne po nalezení vraha své matky. 

 
Bombard 

Bombard je 6 stop 2 palce vysoký 
chlapík, který nechal svá mladá léta dávno 
za sebou ale do důchodu má stejně tak 
daleko. Tmavé vlasy má většinou 
rozcuchané a spletené do pochybných 
copánku vlající okolo něj, jako hříva 
Mantikóry, mezi žoldnéři kde strávil více 
jak 2/3 svého života mu říkali Hřivnáč. Ve 
službě často poslouchal žoldnéřského 
čaroděje a během boje ho pak často 
ochraňoval. Čaroděj věděl, že jeho přežití 
závisí na dovednostech Bombarda 
rozpoznat druh útoku a tak ho rád a často 
učil magickým vědám. 

Bombard, vědom si důležitosti své práce 
při ochraně mága, se naučil využívat do 
krajnosti střeleckých dovedností, které mu 
snad sami bohové nadělili. Jenže jeho 
střelecké dovednosti často kolidovaly s 
jeho dovednostmi pijáckými. Jeho oteklý 

 20
20 



 

obličej a hlavně bambulovitý nos, stejně 
jako lehce zažloutlá bělma (no spíše 
žloutma) napovídají, že lahvička 
trpasličího likéru je mu větší láskou než 
služba kumpanii. A tak, když během jedné 
akce díky několika posilňujícím douškům 
minul elfského ostřelovače, který z 
nebohého čaroděje udělal šípovníček, bylo 
na čase udělat kumpanii Pápá.  

Ovšem žoldnéři jeho odchod neviděli s 
nadšením a asi by nebylo dobré aby se 
sešli ve stejné oblasti jeho stará žoldnéřská 
kumpanie a jeho stará dobrá kuše. 

 
Billy Ostroočko 

I. Krást se nemá… 
Na hradby rušného přístavního města 

Saerloon, které nikdy nespí, se za 
chladného zimního rána pomalu snášela 
mlha. Stráže zachumlané v houni pomalu 
přecházely sem a tam, snahu spatřit 
případného útočníka však vzdaly již dávno. 
V okolí panovalo až nápadné ticho. Křik 
vran, obvykle zápasících o poslední sousta 
z odsouzenců pověšených na výstrahu 
podél cesty ustal a dokonce i hlasy 
obchodníků lákajících zákazníky ke koupi 
jejich zboží se proměnily jen ve vzdálené 
mumlání. Právě tuto a žádnou jinou chvíli 
si vybral jezdec na obrovském smolně 
černém koni k trojímu zaklepání na hlavní 
bránu. 

Strážce vykoukl mezi cimbuřím a změřil 
si návštěvníka zkoumavým pohledem. 
Dole pod sebou spatřil jezde zakutého 
v černé plátové zbroj s četnými bodci 
třímajícího palcát, jehož délka i velikost 
hlavice však byly přinejmenším nezvyklé. 

„Co chcete?“ zakřičel. 
„Je toto svobodný sembijský přístav 

Saerloon?“ zazněla mu odpověď, která 
však byla spíše otázkou, přímo u ucha. 

Hlídač se poplašeně rozhlédl a přehmátl 
na ratišti svého kopí. Potom znovu pohlédl 
dolů. 

„Je. A teď oznam svoje úmysly.“ ač se 
snažil ona ráznost ze strážcova hlasu 
vyprchala. Byl předvečer svátku Luny, a 
ten den byl znám jako plný šaleb a klamu. 

„Nemají snad být brány svobodného 
přístavu otevřeny vždy a každému?“ 

Tentokrát byl strážce připraven, ale ani 
teď nedokázal zcela potlačit instinktivní 
trhnutí, které jím projelo, když se mu hlas 
jal šeptat do druhého ucha. Než aby v tento 
sváteční den pokoušel štěstěnu více, než je 
zdrávo, došel rozvážným krokem 
k rumpálu, kterým se zvedala mříž a vší 
silou se do něho napřel. Ten se však otáčel 
takřka, sám jako by ani nezvedal dobrých 
tři sta liber kvalitní oceli. 

Strážce se zahleděl dolů do tmy ve snaze 
ještě jednou si prohlédnout přízračného 
jezdce, ale ten jakoby se propadl do země. 

* * * 
Švidravec Krysa kradmo nahlédl za roh, 

aby zjistil, koho že to sem zase zplozenci 
všech devíti pekel zase nesou a dostalo se 
mu děsivého pohledu na obrovského 
černého koně nesoucí jezdce v brnění v 
barvě havraního peří, který se právě se 
zaržaním vzepjal a jeho kopyta divoce 
zatepala do míst, kde ještě před krátkou 
chvílí byla Švidravcova hlava. Potom se 
zaduněním dopadla na dláždění takovou 
silou, až při nárazu vylétly jiskry. 
Švidravci prolétla hlavou myšlenka, že se 
na něj dnes usmívá štěstí, když ho kopyta 
nezasáhly. 

Pochmurný rytíř se v sedle sklonil a 
položil maličký bílý uzlíček k vratům, nad 
nimiž se klenul v kameni vyvedený nápis 
Sirotčinec. Jak podivuhodné, že se v tomto 
městě odpadu, špíny a hnusu vůbec kdo 
staral o blaho opuštěných dětí. 

* * * 
Sotva se jezdec rozplynul v mlze, 

natahující svoje nenechavé pařáty dolu 
Rybářskou uličkou, připlížil se k tiše 
vrnícímu uzlíčku Švidravec a pomalu 
odhrnul plátěnou plachetku. Do tváře se 
mu usmívalo bezzubé děťátko a radostně 
se na něj smálo. Na Švidravcově jindy 
zcela kamenné tváři se také objevil úsměv. 
Jeho ruka zašmátrala níž. A našla co 
hledala. Váček! Vytáhl ho ven, potěžkal a 
jeho úsměv se roztáhl doslova od ucha 
k uchu. Dnes mu byla štěstěna skutečně 
nakloněna. Kradmě se rozhlédl ulicí, zdali 
někdo nejde a potom se stal stínem mezi 
stíny. Pomalu otevřel váček. V tu chvíli se 
za ním ozvalo zakňučení. Švidravec sebou 
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trhl, jako by mu někdo vrazil dýku do zad. 
Podíval se na bílý uzlíček, který se zlobně 
pohupoval a začínal vyluzovat velmi 
nepříjemný jek, který musel být slyšet až 
do přístavu. Dveře Sirotčince se otevřely. 
Ven vykoukla nakrátko ostříhaná 
chlapecká hlava a zahleděla se na řvoucí 
uzlíček. Potom vyšel chlapec ven uzlíček 
nevšímavě překročil a zamířil přímo ke 
Švidravcově skrýši. 

„Ale, ale… copak to tu máme.“ řekl 
chlapec a jeho hlas byl ledový jako severák 
vanoucí za noci z Dolin. 

„Nnnn- ,“ začal Krysa, ale pak se z jeho 
krku vydralo jen zabublání a pomalu sjel 
k zemi, opíraje se stále zády o zeď. 
Chlapec vytáhl z jeho břicha dýku, 
ostentativně ji očistil o Švidravcův 
ušmudlaný kabát a opět si ji schoval do 
rukávu. Potom sebral měšec a když se 
vracel do Sirotčince popadnul plačící 
hromádku a vzal ji sebou dovnitř také. 

 
 
II. Minulost Billyho Ostroočka 
Skutečné místo narození Billyho 

Ostroočka ani jeho původ není dodnes 
objasněn. Nikdo se o to ostatně nijak 
intenzivně nepokoušel. Jeho domovem je 
však Saerloon, lépe řečeno zdejší 
Sirotčinec, nebo Cech spravedlnosti, jak se 
mu někdy říká. Je to eufemistické označení 
pro organizaci, která nabízí řešení 
v situacích, kdy jsou zákony příliš malou 
pákou. Sirotčinec tak nevyjadřuje jen 
formu získávání nových rekrutů, ale také 
proces, kterým Cech spravedlnosti obvykle 
problémy řeší. Pokud mu nevyjdete vstříc, 
zůstanou po vás totiž jen vdovy a sirotci. 

Dlužno dodat, že přes veškerou námahu 
jeho instruktorů neměl Billy mnoho 
talentu. Proslul jako nezvladatelný 
arogantní malý spratek. Nějakým zázrakem 
se mu však podařilo přežít všechny 
nástrahy výcviku více jak dvanáct let. To 
byla doba, kdy ti nejlepší již opouštěli 
Cech, aby pomohli těm, kteří byli ochotni 
zaplatit, řešit jejich problémy. 

Byla to však také doba, kdy se poměrně 
nekompromisní sembijský Vládce Elduth 
Yarmmaster rozhodl vyřídit si s Cechem 

spravedlnosti účty. Naprosto nečekaně, bez 
toho, že by se s někým radil nechal Elduth 
Yarmmaster obklíčit Sirotčinec a zapálit 
ho… 

 
III. Pád Cechu spravedlnosti 
Slyšel rozrážení hlavních dveří. Slyšel 

zvuky boje a sténání raněných. Rozrazil 
dveře na chodbu a jako vítr vpadl do 
sousedního pokoje. Nezdržoval se ničím 
jen popadl na truhlici ležící rapír a vyskočil 
oknem na střechu vedlejšího domu. Na 
střeše už číhali dva střelci, kteří právě 
přišpendlili šipkami z kuše k parapetu 
člověka, který dostal stejný nápad jako 
Billy o chvilenku dřív. Naštěstí teď neměli 
nataženo. Billy neváhal a skočil na vozík 
se senem, který byl před domem postaven 
pro případy nouze, jako byl tento. Jenže 
vozík byl pryč. Billy se pokusil zachytit 
rukou okraje střechy, aby zmírnil pád, ale 
ruka rychle sklouzla po dřevě nasáklém 
vodou z večerního deště. Kotoul učinil 
z výšky, která by člověku dozajista 
pochroumala chodidla jen nepříjemně 
bolestivý pád. 

Ale to už se ze střechy ozýval křik. „Za 
ním!“ 

Billy běžel seč mu síly stačily. Pod 
nohama se mu míhaly kočičí hlavy. Za ním 
se ozýval křik jeho pronásledovatelů. 
V jednu chvíli se mu kolem hlavy mihla 
šipka z kuše a se zadrnčením se zaryla do 
veřejí jednoho z domů. Blížilo se tržiště. 
Billy ještě zrychlil ale rapír nepouštěl. Měl 
dojem, že se z plic staly dvě svraštělé 
švestky, které už nejsou schopny dalšího 
nadechnutí a nohy začínaly ochabovat. 
Zatočil za roh a vpadnul do davu lidí, kteří 
si právě u stánku prohlíželi látky z na 
slunci se blyštícího hedvábí. 

Jen o nadechnutí později se objevili jeho 
pronásledovatelé. Will se skrčil a snažil se 
uklidnit svůj přerývaný dech a zpomalit 
srdce, které jako by mu bušilo až v krku. 
Pomalu, mezi lidskýma nohama se 
propracovával kupředu, ale jeho 
pronásledovatelé neměli tolik ohledů. 
Prvního člověka na kraji davu setnuli a ten 
se okamžitě začal rozestupovat. A 
rozestupoval se přímo k Billymu. 
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IV. Stříbrní krkavci 
Drahnou dobu se Billy potloukal na 

Sembijskou-Cormyrských hranicích. 
Pochytil hodně ze zvyklostí obou zemí, 
když se snažil přežít. Živil se různě. 
Hlavně kradl, zkoušel lovit a také se občas 
uplatnil při sklizních, kdy bylo potřeba 
každé ruky. Hodně ho ale lákala vyprávění 
o hrdinech. A jednoho takového hrdinu 
také potkal. Bylo to v Daerlunu roku 1370, 
kde Billy potkal Miklose Selkirika. Je 
záhadou proč nebo jak si ti dva padli do 
oka, ale nesporné je, že mu Miklos nabídl, 
aby se Billy stal členem Stříbrných 
krkavců, jeho soukromé armády 
dobrodruhů a zvědů. Spolu s dalšími z nich 
podnikl Billy několik menších výprav do 
Cormyru kde nakonec zůstal, aby 
prozkoumal situaci obrany na západě 
země. 

 
 
 
V. Billyho vzhled 
Billy je pět stop a osm palců vysoký, 

relativně urostlý mladík. Asi by byl 
poměrně pohledný, kdyby jeho levou tvář 
nenápadná, leč z blízka viditelná jizva, 
táhnoucí se až na krk. Jeho krátké hnědé 
vlasy vypadají jako by si je před chvílí sám 
opižlal nožem. Má hluboko posazené tmavé 
oči pod klenutým obočím a malý, téměř 
dívčí nos. V jeho tváři se zračí jakési 
zklamání nebo únava životem, pohybuje se 
však ladně s přirozenou elegancí jako by 
byl spíš šlechtickým hejskem, a nikoliv 
dobrodruhem z lidu. 

Na sobě má kalhoty z jemně vydělané 
teletiny zastrčené do širokých černých 
škorní. Dále volnou bílou plátěnou blůzu 
s nabíranými rukávy přes kterou má 
přehozenu koženou, cvoky pobíjenou 
kazajku. U pasu se mu houpe rapír 
ohmatanou rukojetí a na protější straně 
dýka do páru. Na opasku má ovšem 
připevněnu i velkou mošnu, který vypadá 
poměrně plná. Přes rameno má pak 
upevněn měch s vodou a podlouhlé kulaté 
pouzdro, snad na svitky. Zřejmě se jedná o 
veškerý jeho majetek, soudě podle jeho 

zaprášených bot, které naznačují, že 
cestuje pěšmo a to velmi často. 

 
Jelkiipaaosi Esitaeje 

„Ehm, takže čekáte dítě, správně?“ 
zeptala se paní Harpelová a pohlédla na 
kulatící se bříško Anabealine. Lehké 
přikývnutí budoucí rodičky ji bylo 
dostačující odpovědí. 

„Dcera lovce a čarodějky… Hmm, to 
bude velmi zajímavé dítko,“ pokračovala 
paní Harpelová a začala trošičku nervózně 
přecházet okolo.  

„Proč myslíte?“ zeptala se nedočkavě 
Anabealine. 

„Podívejte se na sebe a svou moc. Jestli 
ji po vás vaše dítě zdědí, tak nám pomáhej 
Aerdrie a všichni elfí bohové co nad námi 
bdí. V případě, že získá i schopnosti po 
otci, tak bych se nechtěla stát jejím 
nepřítelem. 

„Nepřehánějte.“ Anabealine se 
začervenala. 

Paní Harpelová se na  chvíli odmlčela a 
zadívala se do země. 

„Už aspoň víte, jakého bude pohlaví?“ 
„Budeme mít holčičku.“ Zazněla 

odpověď. 
 
Jelkiipaaosi Esitaeje se narodila roku 

1260, jenž zván je rokem Zlomené čepele, 
rodině elfího kupce a příležitostného lovce, 
žijícího v malé vesnici zvané Dlouhé sedlo. 
Její otec byl Tarasiase Esitaeje a matka 
Anabealine Renagideon. Z novorozence se 
stalo batole, z batolete holčička, z holčičky 
dívka, z dívky slečna. Proroctví paní 
Harpelové se neukázalo jako pravdivé, 
neboť Jelkii (jak ji všichni místní zkráceně 
říkali) nejevila žádné známky jakéhokoliv 
magického nadání. Popravdě nejevila 
známky žádného nadání, kromě lumpaření 
a vymýšlení dalších a dalších „blbostí“.  

Z Jelkii se začala pomalu, ale jistě stávat 
tulačka. Celé dny nebývala doma, toulajíc 
se po lesích. Její nálady se začínaly měnit 
stejně rychle jako počasí nad Páteří světa a 
její matka začala nabírat stále větší a větší 
podezření, že se s její dcerou něco děje. 

Až jednoho dne… 
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Jelkii stála na pokraji nevelké lesní 
mýtiny a udiveně hleděla na zem. 
Anabealine k ní potichu přistoupila a 
pohlédla na stejné místo. Čekala podobný 
pohled už od jejího narození a nesmírně se 
jej obávala. Malý, možná jako pěst veliký, 
ptáček, ožehnutý magickým ohněm. 

„Já, já,… já jsme nechtěla mami,“ 
zajíkala se Jelkii. 

„Já vím, drahoušku, já vím,“ odpověděla 
matka a objala svou dceru. Věděla co se 
děje; pamatovala si ten den, kdy poprvé 
nevědomky použila svou moc, jakoby to 
bylo včera. Stejně jako její dcera dnes, i 
ona tehdy zabila nevinného tvora. Bohužel 
tehdy u sebe neměla nikoho, kdo by jí objal 
a pomohl z nejhoršího. 

„Myslím, že přišel čas ti ukázat vše, po 
čem tvá mysl již dlouho prahne,“ pronesla 
po chvíli a rukávem si utřela slzy kanoucí 
po tváři. 

 
Zavedla ji tehdy do sklepení jejich domu, 

kde ji začala učit magickému umění. Dny 
míjely a Jelkii se pomalu, ale jistě začala 
připravovat na Cestu osudu. Otec ji ukázal, 
jak ovládat kopí a připravoval ji v boji 
s ním. 

 
„Myslím, že přišel čas,“ řekla jednoho 

dne z rána Anabealine. 
„Tak brzy?“ zareagoval Tarasiase a 

šlehl pohledem směrem ke cvičící dceři. 
„Není brzy, ale mohlo by být pozdě.“ 
„Hmm, máš pravdu, milovaná.“ 

Tarasiase políbil svou ženu na tvář a 
vypravil se do sklepa. Za chvíli přinesl 
malou tornu, balíček cestovního chleba a 
tenkou, přesto teplou přikrývku. 

 
„Oba dva tě milujeme, ale osud si nikdo 

z nás nevybírá.“ Anabealine políbila svou 
dceru na čelo a pevně ji vtiskla kopí do 
ruky. 

„Vydej se na jih a najdi tam matčiného 
bývalého učitele,“ poradil ji otec a pevně ji 
objal. 

„Bude se nám stýskat.“ Paní Harpelová 
(dcera) ji pohladila po tváři. 

 
 

Charakteristika: Jelkii je něco málo přes 
pět stop vysoká elfa. Nejvýraznějším 
rysem její osoby jsou růžovofialové vlasy, 
které si  pravidelně barví. 

Dalším charakteristickým rysem je 
tetování, pokrývající celou levou část 
obličeje a levou ruku. Jedná se o elfí 
tetování, značící magickou sílu a ochranu. 

Je oblečena do mírně extravagantních i 
současně vyzývavých šatů a v ruce třímá 
dlouhé kopí, které v případě nouze, dokáže 
vhodně použít. 

 
Pozn. Redakce: kdo chce opravdu vidět jak 

Jelki vypadá, stačí navštívit galerii Todda 
Lockwooda (www.toddlockwood.com) a v 
sekci skicy si najit půl-elfí čarodějku. Jelki 
mu stála modelem a ted uvažuje že podá na 
Goblins of the Swamps  žalobu s žádostí o 
odškodné za porušení jejích  elfích práv. 

 
Frederik 

Pochází z Luskanu, kde prožil 
podstatnou část svého dětství. Poměry, 
v nichž vyrůstal rozhodně nelze označit za 
špatné, ba naopak - Frederikova rodina si 
totiž žila nad poměry. Matka se věnovala 
studiu historie a otec by majitelem 
obchůdku s klenoty. Tím byla vlastně dána 
i osa Frederikovy kariéry - mohl být buď 
klenotníkem, následoval-li by otcovu 
doménu, nebo dějepiscem, shlédl-li by se 
v matčině oblasti působnosti. Žádná třetí 
možnost nepřicházela v úvahu a nutno říct, 
že Frederik ani o žádné pořádně 
nepřemýšlel. Zvolil  si historii a to 
z jednoho prostého důvodu - chodil 
s matkou často do knihovny, a tak měl 
přístup k nejrůznějším knihám. Jeho však 
zajímaly jen jediné - ty týkající se lidí, 
kterých bylo na světě jako šafránu, rytířů 
bojujících za dobro a spravedlnost. Tím, co 
vzbudilo Frederikův zájem o paladiny, byl 
krátký zážitek z dětství. Některé rodiny 
Luskanu tehdy napadla smrtelná choroba a 
aby byla nemoc zažehnána, byli pozváni 
nejrůznější medikové. Těmi, kdož celou 
tuto pomocnou akci iniciovali a 
organizovali, byli dva paladinové původem 
z Luskanu, kteří se o tehdejší nouzi svého 
rodného města dozvěděli a neváhali 
přiložit ruku k dílu. Frederik měl možnost 
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na krátkou chvíli vidět na vlastní oči 
jednoho z nich a jeho vystupování ho zcela 
uchvátilo - stejně tak jako mnohé historky 
o jejich pomoci a činech, které po Luskanu 
kolovaly ještě dlouho let poté. Studiem 
knih tak  Frederik tedy stále živil svůj 
obdiv z dětství. Samotné studium knih bylo 
poměrně náročné, což bylo ještě podpořené 
faktem, že Frederik, vyrůstající v čistě 
ateistické rodině, nedokázal zcela pochopit 
a přijmout prvky náboženské víry, které 
byly pro většinu paladinů jedním ze 
základů jejich podstaty. Nic z toho však 
nevadilo tomu, aby plně vstřebal některé 
základní myšlenky, ideje a cíle paladinů. 

A tak to stále šlo až do Frederikových 
sedmnácti let, kdy nastal pořádný 
kotrmelec v jeho životě. Frederikův otec 
byl totiž obviněn za opakovaný prodej 
falzifikátů klenotů. Otec se hájil tím, že šlo 
o komplot konkurenčních klenotníků, 
kterým byl už dlouho trnem v oku, ale nic 
naplat - žalář a zabavení majetku - to byl 
trest vycházející ze zákona. Poprvé a 
v podstatě na vlastní kůži se tak Frederik 
setkal s dopadem zákona, nutno říci, že 
s dopadem značně „černobílého“ zákona. 
Ať už z existenčních, kdy byla rodině 
zabavena podstatná část majetku, tak spíše 
hlavně ze společenských důvodů, rozhodla 
se Frederikova matka k přestěhování na jih 
ke svému bratrovi, který jí a synovi určitě 
poskytne střechu nad hlavou. Frederik s 
 matkou střechu nad hlavou v malém 
městečku na hranici Údolí a Sembie sice 
našel, ale našel tam taky svého strýce coby 
lidskou trosku propadlou alkoholu, trávící 
své nuzné dny v  místní hospodě a 
ohánějící se svými nevyzpytatelnými 
náladami. Nebylo ale zbytí - za cestu 
Frederikova matka utratila podstatnou část 
zbylých úspor a střech nad hlavou to tady 
koneckonců také byla. Snad kvůli co 
nejmenšímu kontaktu se svým strýcem, 
vydával se Frederik kdy to šlo za kopec 
nad městečko.Výhled na městečko a na 
okolí spolu s přírodním klidem, to bylo 
přesně to, co potřeboval. Ke knihám od 
opuštění Luskanu už přístup neměl, a tak 
začal o paladinech alespoň přemýšlet, 

k čemuž mu jeho přírodní útočiště bylo tím 
pravým místem. 

Další osobou, která měla svůj vliv na 
Frederikův pozdější náhled na svět, byl 
„podivín“, jak tohoto člověka Frederik 
nazýval. Frederikův kopec si totiž jako své 
dočasné útočiště vyhlédl i potulný umělec, 
malíř, jemuž kopec učaroval právě díky 
svému úchvatnému výhledu do kraje. Po 
několik dní tedy sdílel Frederik své místo 
s tímto mužem ostříleným dálkami. 
Malířův bohémský přístup byl něčím zcela 
novým, s čím se Frederik doposud 
nesetkal. Malíř nehleděl na poměry, 
okolnosti a konvence - v lidech viděl jen a 
pouze lidi samotné a ne nic, co je 
přikrášluje, nebo zošklivuje - a proto také, 
jak říkal „byly jeho všechny portréty stejně 
hezké“. Několik dnů strávených debatami 
s kumštýřem a naslouchání jeho historkám 
dalo Frederikovi tolik, co několik let čtení 
knih - tolik, ale z trochu jiného úhlu, než 
na jaký byl doposud zvyklý. 

Neuplynul ani ne rok a došlo zřejmě ke 
zlomové události Frederikova života. 
Městečko, v němž žil, zachvátil požár a 
vzhledem k suchému létu, které tehdy 
zrovna panovalo, měl požár poněkud rázný 
průběh. Pod vlivem dojmů svých dětských 
vzorů, paladinů pomáhajících při pohromě, 
byl Frederik tím nejaktivnějším, kdo se 
účastnil záchranných prací. Jaké bylo 
Frederikovo překvapení, když se po 
zažehnání požáru dozvěděl, že se k akci 
v jejím průběhu náhodou nachomítnul i 
kolem cestující paladin. Jeho slova uznání 
o Frederikově přístupu pro něj byla 
skutečnou poctou, ale tím, co pro něj bylo 
nejcennější, bylo paladinovo poselství: 
„Základ všeho je ve víře v to, co považuješ 
za správné. Věř a vše ostatní přijde.“ A 
Frederik tedy začal věřit - věřit v to, že 
základem všeho je člověk. Člověk, který 
dokáže být vždy lepším - a pokud to 
nedokáže sám, je třeba mu v tom pomoci. 

A tak začal pomáhat svému strýcovi 
k tomu být lepším. Boj s větrnými mlýny 
byl ale předem prohraný - strýcovi už 
konec okolí předpovídalo mnoho let. A tak 
nikoho nepřekvapilo, když jednoho dne 

 
25 



 

s korbelem usedl ke stolu naposledy a 
definitivně... Stejně tak jako Frederik 
pomáhal své matce na smrtelné posteli 
znovu získat víru v život, kterou ztratila. 
Pak, se smrtí matky, kdy ztratil všechny 
své závazky, se rozhodl svoji ideu 
prosazovat nadále. Nic na tom nezměnil 
ani dopis, který mu došel po všech čertech 
s téměř dvouletým zpožděním, v němž 
stálo, že Frederikův otec byl v žaláři zabit 
spoluvězněm. Padl tím sice Frederikův sen 
ospravedlnit svého otce a najít skutečné 
viníky, čímž dát zákonu za dost, ale 
Frederikova víra zůstale stále pevná a stala 
se možná ještě pevnější... 

 

Jinak tedy... 

Vztah k náboženství - Frederik nijak 
nepopírá existenci božstev, v něž věří jeho 
okolí. Ani se nezaobírá jejich existencí a 
neexistencí. Jeho názorem však je, že víra 
v ně je jen alternativou k tomu, v co věří 
on sám. Tj. že víra je jen jedním několika 
prostředků a ideí. (ale viz. níže) 

Vznik světa - ačkoli nevěří v božstva, 
vznik světa si Frederik vysvětluje existencí 
nějakého prvotního „boha“, prvotní entity, 
která stojí za naší dimenzí existence. Tento 
prvotní „bůh“ je však zcela odlišný od těch 
„současných“ - nelze ho nijak 
personifikovat, materializovat a ani v něj 
věřit (ve smyslu nějakého náboženství). 

Vztah k zákonům - Frederik se snaží 
dodržovat a prosazovat klasické zákony 
charakteristické pro civilizovaný svět 
(Cormyr, Údolí, atp.). Vedle toho je však 
vždy motivován zákony, rsp. principy své 
víry (viz. níže). Zákony jsou podobně jako 
náboženství pouze alternativou k jeho 
ideím. Pakliže by se dostala jeho idea do 
konfliktu se zákonem (což se může stát 
leda v nějakém obzvášť našponovaném 
extrému ;o)), pak vždy zvítězí zákon. 

Vztah k ostatním paladinům - Frederik se 
pod vlivem svých idejí z dětství 
nepovažuje za plnohodnotného paladina, 
protože se nedokáže ztotožnit s vírou ve 

smyslu náboženství. Proto ostatní paladiny 
vždy považuje za sobě nadřazené. 

Motivace a víra - Jak bylo řečeno 
v životopise, Frederik věří v sílu lidské 
duše. Každý zlý čin musí být náležitě 
potrestán, ale viník by měl dostat možnost 
nápravy - pokud se o tuto možnost zaslouží 
- ani dobro nesmí být slepé. Podle 
Frederika je lidskou přirozeností „dobro“ - 
spolupráce, harmonie, láska - a každý, až 
na vyložené výjimky, je této přirozenosti 
do jisté míry schopen. Tak jako jiní věří 
v boží pomoc, popř. v následování božích 
přikázání, v nastolování spravedlnosti a 
„dobra“, věří Frederik v to, že totéž dokáže 
každý člověk, pokud je mu ukázán směr, 
rsp. (viz. níže). 

Chování - Frederik se snaží svým 
chováním jít příkladem - ukázat, jakým 
způsobem je možné situace řešit. Problémy 
se snaží řešit dialogem - zakládá totiž svůj 
pohled na své víře v to, že všichni jsme 
lidé a měli bychom se být schopni na 
rozumné úrovni domluvit. 
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Zajímavé Non-Player Characters 

 
 

Sir Eberhard z Manssinu,  
maršálek 

kapitán sir Eberhard z Manssinu:Human 
Ari1/Ftr6/Clr1/Exp1: CR 8; ECL 9; Size M; HD 
1d8+2 + 6d10+12 + 1d8+2 + 1d6+2; hp 86; Init 
+5; Spd 20 ft (base 30 ft); AC 22, touch 11, FF 
21; BAB +6/+1; Grapple +9; Atk: +9/+4 melee 
(1d3 + 3, Unarmed), +14/+9 melee (1d8 + 
8/crit 19-20, Šach), +10/+5 melee (1d8 + 3, 
Morningstar MW), +12/+7 melee (1d8 + 7/crit 
x3, Lance +2 (Defending, Keen)); SV Fort +9, 
Ref +3, Will +10; AL LN; Str 17, Dex 12, Con 
15, Int 15, Wis 15, Cha 12. 

Languages spoken: Common 
Skills and Feats: Diplomacy +7, Gather 

Information +5, Handle Animal +5, Intimidate 
+3, Knowledge (Arcana) +3, Knowledge 
(Architecture) +6, Knowledge (History) +14, 
Knowledge (Local) +5, Knowledge (Nobility) 
+7, Knowledge (Religion) +3, Knowledge 
(Other) +17, Ride +11, Swim +0; Armor 
Proficiency (Heavy), Armor Proficiency (Light), 
Armor Proficiency (Medium), Exotic Weapon 
Proficiency, Improved Initiative, Martial 
Weapon Proficiency, Mounted Combat, Ride-
By Attack, Shield Proficiency, Simple Weapon 
Proficiency,  

Skill Focus, Spirited Charge, Trample, 
Weapon Focus, Weapon Specialization. 

Clr Spells Per Day: 3/2.Possessions: 
Coins, Full plate +3, Šach (holy  law  long 
sword +5), Morningstar mw, Heavy steel +1 
shield, Lance +2 (defending  keen). 

 
Sir Eberhard je další z přátel, které kolem 

sebe shromáždil Lord Ragnar Pravostříbro. 
Odmalička byl ze všech přátel největší 
výlupek a pokud se někde na panství 
Menssin, nebo Marsember stala nějaká 
špatnost, měl v tom prsty on. Byl to také 
on kdo do party tří mladých šlechticů 
přivedl mladou Tarniel. Společně prošli 
mnoha dobrodružstvými než je povinnosti 
rozdělili. Rodger odjel do Tantrasu 
studovat Slovo Tormovo, Tarniel se vydala 
do Jílové a Eberhard se vrátil na rodové 
panství kde pod vedením vysloužilého 
generála Purple Dragons se vzdělával ve 
vojenské historii, taktice a strategii. Pod 
dohledem svého otce se účastní několika 
diplomatických výprav. Jako pozorovatel 
se účastní několika bitev. Sám pak řídí 
ěkolik velice úspěšných nájezdů do 
Stonelands. V roce  1356 je povolán do  

 
 
generálního štábu Purpurových draků a 

účastní se plánování annexe Tilvertonu. 
Opět prokazuje svoje nevšední znalosti 
strategie, osobně velí lehké  jízdě, která 
uzavře brány Tilvertonu. Během křížové 
výpravé proti Hordě slouží jako zástupce 
náčelníka generálního štábu Purpurových 
draků, osobně vyseká Rodgera DeVries 
z bitvy. Sám je také těžce raněn a odchází 
na rodové panství. Během té doby 
investuje celých 200 000 zlatých do pátrání 
po Tarniel, ale po šesti letech se tohoto 
úkolu vzdává. Nastupuje jako velitel kurzu 
pro mladší důstojníky na Vysokém 
ostruhu. Během invaze roku 1371 řídí 
taktický ústup ze severních zemí až 
k Suzailu, který nepřátele nesmírně 
vyčerpal. Ovšem vyčerpaný se cítí i sir 
Eberhard, abdikuje na všechny své funkce 
a vzdává se i nabídnutého místa náčelníka 
generálního štábu, místo toho odjíždí se 
svými přátei na Bouřné panství jako 
maršálek a kapitán 1. Bouřného pluku 
Purpurových draků. Opět se věnuje 
vzdělávání důstojníků i studie diplomacie a 
strategie. Jeho znalosti jsou takové že 
upoutal pozornost Rudé rytířky a stal se 
jejím, i když pasivním, klerikem. Jeho 
manželka je sestřenice manželky lord 
Ragnara, urozená Daniela Skatterhawk, se 
kterou má dvě dcery. Jedna slouží u Purple 
Dragons v Suzailu, druhá mladší studuje 
pod otcovým vedením strategii a ctí stejně 
jako on Rudou rytířku. Lady z Manssinu je 
těžce nemocná a žije v domě pánů 
z Manssinu v Suzail. Mladší dcera pak žije 
na rodovém panství. 

 
Sir Eberhard je impozantní postavy 

příjemného a bodrého vzhledu, ovšem 
tento vzhled skrývá ostrou a pronikavou 
mysl schopnou rozlousknout i ty nejtěžší 
vojenská tajemství. Má na krátko ostříhané 
hnědé vlasy s mnoha stříbrnými vlasy a 
vždy je pečlivě oholený. Sira Ebrharda lze 
potkat buď v jeho těžké plátové zbroji, a 
nebo v jednoduchém rudém hábitu. 
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 Masters Of Many Worlds Present 

Hraní v Černém Rytíři 
Jak všichni nebo většina víte došlo 

k rozdělení skupinek. Takže pro Vaši 
informaci, hra bude začínat již po rozdělení 
skupinky, Ukecaní flákači vedení Billy 
Ostroočkem se rozhodli po opuštění 
podzemí urychleně informovat Lorda 
Herolta o situaci na hradě, zatímco 
Sebranka nenápadně vedená Histanem dále 
zkoumá trosky hrady. Ukecaní flákači tak 
budou začínat v Podostroží a jejich setkání 
z Heroltem již proběhlo. Podostroží (viz 
Heralt 1), nově příchozím (Quasit, Yenn, 
Vlasák) navrhuji vymyslet jak se do 
Podostroží dostali. Informace nám podat 
mailem nebo před začátkem hraní. 

 
Nový Campaign Setting 

Poprvé zde nabízíme hotové herní 
informace pro náš připravovaný Campaign 
Setting Shennray.  

Je to Prestige Class pro rasy elfů, hlavně 
pak Faeria. Jmenuje se Bladhesangrel, čili 
Bladesinger v obecné řeči. Jedná se o 
přepracovaného Bladesingera z Tome of 
Blood. 

 
Dragonlance.CZ webové stránky 

Povedlo se nám další jednání a po 
Trampasu „Dragonhelm“ Whitehamovi se 
nám povedlo dojednat další spolupráci se 
členem Sovereign Press a Sněmu na 
Bělokameni Uzielem, máme možnost 
překládat z jeho stránek: 

http://www.dreadgazebo.com/astinus/
LONG LIVE THE LANCE! 
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Shennray CS 

Poprvé vám na těchto stránkách 
přiblížíme námi připravovaný Shennray 
Campaign Setting. Pro toto vydání Heralta 
Cormyru jsme zvolili dva příklady: 
povídku Ohlédnutí a prestižní povolání 
Bladhesangrel které je Shennrayskou 
variantou obecně známého bladesingera. 

 
Bladhesangrel 

Bladhesangeři jsou elfové kteří 
zkombinovali umění meče s uměním zpěvu 
a magie v jeden harmonický celek.  

Během bitvy se jejich mrštný pohyb a 
důvtipná strategie zdá překrásná, 
neodpovídající jejich smrtícím bojovým 
dovednostem.  

Postava s vícenásobným povoláním 
bojovník/kouzelník se může nejsnáze stát 
Bladhesangrelem, ačkoli každý elf který 
nosí válečné zbraně a dokáže sesílat 
mystická kouzla se může stát 
Bladhesangrelem. 

Vitalita: K8 
 
Požadavky: 
Aby se mohla postava stát 

Bladhesangrelem musí splnit následující 
požadavky: 

Rasa: Faeria, Emhrys (elfové) 
Přesvědčení: jakékoliv dobré, Lawfull 

Neutral, True Neutral 
Základní útok: +5 
Odbornosti: Bojové sesílání, Uhýbání, 

Střeh, Zaměření na zbraň (jakýkoliv 
jednoruční či jeden-a-půl ruční meč) 

Dovednosti: Soustředění +3, Umění + 3 
(tanec, zpěv + jakýkoliv jeden další) , 
Akrobacie + 3, Čarozpyt +3 

Zvláštní: schopný užívat jakékoliv meče, 
schopnost sesílat mystická kouzla 1. 
Úrovně 

Vlastnosti: Síla 12, Inteligence 12 
 
Dovednosti povolání: 
Následující seznam je seznamem 

dovedností povolání Bladhesangrela (a 
jejich klíčové vlastnosti). 

 Rovnováha (Obratnost), Soustředění 
(Odolnost), Skok (Síla), Vědění (mystická) 

(Inteligence), Umění (Charisma), Čarozpyt 
(Inteligence), Akrobacie (Obratnost) 

Body dovednosti: 2 + modifikátor INT 
 
 
Schopnosti povolání:  
 
Znalosti zbraní a zbrojí:  
Bladhesangrel nezískává žádné znalosti z 

užití zbraní a užívá znalosti jen lehkých 
zbrojí. Pokud Bladhesangrel užívá jinou 
než lehkou zbroj ztrácí všechny výhody 
jeho Písní. Bladhesangrel trpí standartním 
postihem při sesílání kouzla ve zbroji 
(mimo vyjímky popsané v dalším textu). 

 
Zpěv čepele:  
Pokud Bladhesangrel drží v jedné ruce 

jakýkoliv meč na který je bojově zameřen 
a nic v druhé, získává bonus uhýbání k 
jeho Třídě Zbroje roven jeho bonusu za 
inteligenci.  

 
Menší Kouzlozpěv:  
Pokud Bladhesangrel drží v jedné ruce 

jakýkoliv meč na který je bojově zameřen, 
(a nic v druhé), může využít pravidla “take 
10” při kontrole odolnosti na defensivní 
sesílání  

 
Píseň rychlosti:  
Pokud Bladhesangrel drží v jedné ruce 

jakýkoliv meč na který je bojově zameřen, 
(přičemž musí mít druhou ruku volnou) a 
za užití akce úplného útoku, může 
Bladhesangrel seslat jedno kouzlo z jeho 
výběru každé kolo jako 'volnou' akci 

 
Větší kouzlozpěv:  
Bladhesangrel ignoruje ukazatel 'selhání 

mystického kouzla' při nošení lehké zbroje 
 
Píseň bouře:  
Pokud Bladhesangrel drží v jedné ruce 

jakýkoliv meč na který je bojově zaměřen, 
(a nic v druhé) a za užití akce úplného 
útoku, může mít Bladhesangrel jeden další 
útok v kole s jeho největším základním 
útokem, ale na tento útok i všechny další je 
podroben postihu -2. Tento postih se 
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aplikuje pouze jedno kolo, takže působí i 
na příležitostné útoky, které může 
bladhesangrel vykonat před jeho další akcí. 

 
Bonusové dovednosti:  
Bladhesangrel získá bonusovou 

dovednost. Může to být jakákoliv z 
následujícího seznamu:  

•  jakákoliv metamagická odbornost 
•  Bojové Reflexy 
•  Vylepšený kritický zásah (meč na 

který je zaměřen) 
•  Vylepšené odzbrojení 
•  Pohyblivost 
•  Rychlé tasení 
•  Bleskový útok 
•  Vířivý útok 
•  Zbraňová specializace (meč na 

který je zaměřen) 
 
 
 

 Kouzla:  
Bladhesangrel si připočítává při každém 

zvýšení úrovně +1 k předchozímu povolání 
,kde sesílal mystická kouzla (Wiz, Tai, Soi, 
Sor, Brd) 

 
Jednoruční sesílání:  
Bladhesangeři cvičí somatické prvky 

kouzel takovým způosbem, že jsou schopni 
sesílat kouzla pouze jednou rukou. Proto 
musejí uspět v kontrole čarozpytu: 

Kontrola čarozpytu: DC 10 + (2x úroveň 
kouzla) 

Jako každý jiný sesílatel kouzel ztrácí při 
zasažení Bladhesangrel koncentraci na 
seslání kouzla. Z důvodu náročnosti 
sesílání kouzla jednoruč, mají samozřejmě 

postih k ověření koncentrace roven 
dvojnásobku úrovně kouzla. To znamená 
že Bladhesangrel sesílající jednoruč kouzlo 
3. úrovně má postih ke koncentraci -6 

 
Obrana při sesílání:  
Bladhesangrelové se učí od mladého 

věku poznávat a nakládat s magií okolo 
sebe, cítit její tok a využívat ji ke své 
výhodě. Mohou dokonale sesílat kouzla 
dokonce i v bojové vřavě. Ačkoliv 
nemohou útočit během sesílání kouzla, 
mohou se bránit proti útokům tváří v tvář. 

Jejich obrana je rovná jejich úrovni 
Bladhesangrela dělená 2, plus 1, vše pak 
zaokrouhleno dolů. Tak Bladhesangrel na 
6. úrovni má bonus +4 k třídě zbroje (6. 
úroveň/2=3+1=4 k AC)- Nevztahuje se na 
střelcký útok či na útok zezadu. 

 
Bladhesangrelský bonus k obraně 

(vzorec):  

AC bonus = (úroveň povolání /2) +1

Tabulka povolání Bladhesangrel Záchranný hod  
Úroveň povolání Zákl. útok Výdrž Reflexy Vůle Zvláštní 
1 +1 +0 +2 +2 Zpěv čepele  
2 +2 +0 +3 +3 Jednoruční sesílání 
3 +3 +1 +3 +3 Obrana při sesílání 
4 +4 +1 +4 +4 Menší kouzlozpěv 
5 +5 +1 +4 +4 Bonusová dovednost 
6 +6 +2 +5 +5 Píseň rychlosti  
7 +7 +2 +5 +5 Bonusová dovednost 
8 +8 +2 +6 +6 Větší kouzlozpěv 
9 +9 +3 +6 +6 Bonusová dovednost 
10 +10 +3 +7 +7 Píseň bouře 
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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  
             (aneb, není dostatek času, zkoušky volají…)
http://www.czechdm.com

Dungeons & Dragons and FORGOTTEN REALMS 
are registered trademarks owned by Wizards of the 
Coast. The owner of this work is not associated with 
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