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Události na Bouřném panství 

sepsané Einhardem z Poříčí, díl 1. 
 
Já, Einhard z Poříčí, jsem byl povolám naším 

pánem abych sepsal pravdivě a poctivě 
události, jenž se mají v království Cormyrském  
udít a jichž já, vzdáleným  budu účastníkem. 
Neb tohoto rána si mě otec opat Fulrad 
nanejvýš neočekávaně povolal do svých 
komnat. Jaké bylo mé překvapení když jsem 
zde zřel ještě otce Turpina a otce Ogiera, kněží 
naší církve. „Bratři,“ započal svoji řeč opat, 
„povolal jsem vás abych vám předal  nelehký 
úkol. Včera popoledni jsem dostal zprávu od 
bratra Rodgera o událostech v severním 
Cormyru a o snu jenž mu byl seslal sám náš 
Pán, budiž pochváleno jeho jméno. A proto se 
vydáte za bratrem Rodgerem. V tomto svitku 
totiž bratr Rodger popisuje, že oslabený 
Cormyr je napadán mnoha nepřáteli a hrozí mu 
pád neboť je nestabilní zvenku i zevnitř. 
V Cormyru vládne zákon a samotné království 
je pak pevným opěrným bodem pro udržení 
stability v oblasti. Pokud padne Cormyr, padne 
znovu Cormanthyr, Údolí i Sembie. Stále více 
lidí v Cormyru konvertuje k naší církvi a 
dokonce i Ocelová regentka oficiálně vyznává 
našeho Pána. Proto jsme povinni chránit 
Cormyr za každou cenou. Navíc je zde i sen, o 
kterém se bratr Rodger DeVries zmiňuje, 
každý dostanete opis s sebou. Dnešní den a noc 
se připravujte na cestu a zítra po ranních 
motlitbách vám požehnám a vyšlu vás na pouť. 
Dostanete na pomoc šest noviců a úpis 
k vyzvednutí dostatku prostředků k výstavbě 
opevněného sídla na Bouřném Panství. Nechť 
vás Torm provází!“ 

 Tato slova Jeho svatosti ze mě udělají 
zítra dobrodruha! Zatímco novicové připravují 
naše cestovní vybavení, já o těchto svazků 
opisuji dopis bratra Rodgera, rytíře našeho 
Pána. 

 
 
„Otče Opate, 
 
 nechť tvá služba našemu Pánu trvá 

ještě nejméně jednou tolik let! Jak jistě víš 
z mých předchozích zpráv, situace zde 
v Cormyru se zdá býti vážnou. Rod Obarskyrů 
má mnoho nepřátel, vně i uvnitř království, 
kteří podrývají autoritu mladého krále a  

princezny – regentky. Situace zde na severu 
království je horší a horší. Vždyť goblinoidi 
z bažin se odvažují hluboko za pomyslné 
hranice. Množí se zkazky o temných přízracích 
v jejich blatech, kteří je ženou směrem k nám, 
jako ovci kořist. A mnoho dalších tajemných 
nepřátel přibývá. Dobroduzi o kterých jsem se 
zmiňoval v předchozích dopisech narazili na 
nepřítele jenž je krutý a nemilosrdný, stejně 
jako mocný. 

 
 Ve svých snech vidím temnotu, které 

osamocený Purpurový drak nemůže vzdorovat. 
Náš pán mi však dává naději že temnotu 
můžeme zastavit. Vidím zde na severu citadelu 
stojící na 30 zářících stříbrných sloupech, o 
které se temnota tříští a purpurové moře je 
klidné. 

 
 Ale zpět k událostem, které jsou 

aktuální. Právě včera se vrátila první část 
skupinky, směřující za úkolem o němž jsem se 
zmiňoval. Druhá hláska směrem na Orlí vrch 
se nám odmlčela, žije tam jeden z Rytířů 
Purpurového draka se svou rodinou, sir 
Deornoth Camaris. 

 
Billy Ostroočko, v mých očích poněkud 

pochybný vůdce skupiny, mi popsal situaci, a 
jeho mrzkou řeč se pokusím reprodukovat 
v podobě přijatelnější pro Vaše oči. 

 
Naši dobroduzi začali dobrodruhovat 

vpravdě nečekaně, to když jednoho z trpaslíků 
přepadl na cestě z hradu vlk, díky kvalitnímu 
pohybu však trpaslík vlka vymanévroval a ten 
se zřítil do propasti, před pochodující zbytek 
družiny. Brzy poté skupinka vyrazila směrem 
na hlásku, aby byla po cestě zastavena naší 
bdělou hlídkou. Stejný, poněkud vzpurný 
trpaslík, musel být umravněn vojáky hlídky, 
aby poznal že v zemi panuje zákon. Skupina 
pak  usilovným pochodem dosáhla podhradí, 
za chůze mávajíc vojákům Purpurových draků 
na hradbách hlásky. V podhradí se u skály 
nacházela hospůdka U starého elfa, a již zde se 
našim hrdinům zdálo něco v nepořádku. 
Hospoda byla prázdná, nikde nic, při bližším 
průzkumu však skupinka našla a vypořádala se 
s dvěmi servírkami, jež se klátily schované 
v zadních místnostech, a s několika gobliny, 
jakýmsi slizem, vlastní nemohoucností a 
s nálezem dveří do sklepení hospody. Zde se 
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setkala skupinka se samotným hostinským, ve 
stavu stejně nemrtvém (jen trochu vylepšeném) 
jak obě servírky. Chudák starý elf Annun, jeho 
klobouček byl potrhán, a brzy byl skupinkou 
rozsekán na malé kousíčky. Družina se poté 
vydala hlouběji do sklepení, myslíce, že narazí 
na chodbu vedoucí na hrad. Narazila však na 
zamčené dveře. Na druhé straně dveří byla 
hostinským schována další skupinka 
dobrodruhů, jež nebyla poslána vypátrat totéž 
z Orlího vrchu, spolu s několika málo 
spolunocležníky. Obě najaté skupinky se div 
nepostříleli navzájem, zvláště obrovská kuše 
jistého Bombarda budila respekt. 

 
 Každopádně obě skupiny překonaly 

vzájemné seznamovací litanie a vyrazily vstříc 
společnému cíly. V podzemí je již nic 
nepřekvapilo, snad možná nová forma 
nemrtvého útočícího na vaše emoce (jeho 
popis vám Vaše excelence brzy pošlu), stejně 
jako to, že je v jedné ze zákrut spletitého a 
zamotaného podzemí,  je předběhl ohluchlý 
šnek, jak rychle a přesto obezřetně a potichu 
postupovali. 

 
 Do pevnosti se dostali schodištěm do 

strážní věže. Kde se seznámili s vojáky, jež 
původně stáli na stráži, což byli další 
animovaní nemrtví. Následoval krutý boj, 
který naše novopečené hrdiny stál mnoho sil. 
V něm se vyznamenal sir Tormane Truthword, 
člen naší církve, který pln smutku a se slovy 
útěchy a s motlitbou za spásu jejich duše 
kladivem několikrát přetáhl nekromancií 
oživené pozůstatky paní hradu a její dcerušky. 
Ani další klerici nezůstali pozadu, když kněžka 
Mielikki povolala ke své pomoci svatou 
opičku, která naporcovala několik nemrtvých 
pozůstalých. 

 
 Po boji došlo k dělení skupinek, část 

vedená Billy Ostroočkem odešla za mnou a 
část, pod skvělým, ale dočasným vedením 
Eirythnilla Crossbrooka, prohledávala hrad. 
Hned na začátku byly překvapeni hraničářem a 
čarodějkou. Bojovný obr mezi trpaslíky, 
barbarský Baragryn zase překvapil posledního 
z nemrtvých ochránců touhou neztrácet své 
zbraně. 

 
Zbytek skupinky se s nástrahami porval 

s menšími či většími problémy. Pekelní psové, 
ani chytré pasti neodradily naše hrdiny od 
jejich nadšení pro správnou věc objevovati  

stopy po nepřátelích ve všech šuplících, 
schránkách a jiných uzamčených zákoutích 
hradu. 

 
To jsem se však již dozvěděl od Bombarda, 

se kterým a stejně jako s dalšími členy 
skupinky, jsem měl tu čest hovořiti na nádvoří 
hradu, krátce poté co ze studny vytáhli 
mladého syna sira Deornotha, kterého jsem 
vzal pod svá ochranitelská křídla. 

 
Snad ještě bych neměl opomenouti zmínit se, 

že skupina Billyho Ostroočka se odtrhla od 
původní Sebranky a pojala za svůj nový název 
Ukecaní flákači a jako takoví byli ihned na 
večer zajati Purpurovými draky, když se někdo 
na ně pokusil svaliti vinu za vraždu. Ovšem mé 
vyšetřování potvrdilo jejich nevinu a Flákači se 
tak vydali do podhůří, přesněji do města 
Večernice, hledajíc své osudy tam v úkolu pro 
korunu, který jsem jim zadal. O jejich postupu 
mě bude neprodleně informovat otec Gruntl 
z místního chrámu.  

 
Je tedy večer a já se chystám na vigilie 

hledajíc pomoc našeho Pána. Další dopis 
s novými poznatky Vám pošlu neprodleně, můj 
pane. 

 
Fra. Rodger deVries 
 
Poznámka autora: hráč který pozná ke komu 

se pojí jména Einharda, Turpina a Ogiera v 
dějinách naší matky Země si připíše 100 XPS 
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Zjevení stínu 
Tanečnice se stíny, část 1. 
Sylvaen ( sylvaen@czechdm.com ) 
 
Dozvěděl jsem se o ní již před léty; stála za 

mnoha nevysvětlenými činy jako nezřetelná 
postava, věčně unikající svým 
pronásledovatelům a pronásledující ty, kteří jí 
byli v patách. Bendara Tanečnice, kromě 
nechvalně známého vraha Entreriho 
nejobávanější, ale zároveň nejuctívanější 
jméno Faerûnu. Ačkoliv ji většina lidí zná a 
bude navždy znát pouze jako Tanečnici, podle 
jejího pověstného stylu, lehkosti a eleganci s 
jakou se vyhýbá všem nástrahám, v kruzích 
které slušný a počestný muž nikdy nenavštíví a 
i ti ostatní si před jejich návštěvou dobře 
pomodlí, se jí říká Bendara, Tanečnice se stíny. 
Její dovednost v bitvě, jak mi dosvědčili ti 
nemnozí, kteří střet s ní přežili, není o nic 
méně působivá. 

 
Od chvíle kdy jsem se dal přesvědčit že 

Tanečnice je skutečná osoba a ne jen další 
mýtus důvěřivých davů, jsem strávil snad 
každou chvíli svého života tím že jsem hledal 
sebemenší stopu po této záhadné bytosti. Léta 
jsem strávil v archivech a záznamech, až jsem 
měl opsané snad vše co o ní bylo známo. 
Poštěstilo se mi navázat dobré vztahy s 
několika spojkami v podsvětí a nakonec jsem 
se stal téměř jedním z nich - jedním z rodiny, 
jak se tomu říká. Nevím přesně proč, ale zdálo 
se že si mne oblíbili, snad pro naivitu se kterou 
jsem přistupoval k nájemným vrahům, lupičům 
i pašerákům jako k sobě rovným. Dnes si již 
uvědomuji že každým úderem srdce, každým 
svým dechem jsem mohl být mrtev - kdokoliv 
z nich by mi bez mrknutí oka ponořil dýku do 
ledvin. Ale z jakéhosi důvodu se tak nestalo. 

 
Možná je bavilo mé nasazení se kterým jsem 

se hnal za přízrakem, vidinou která mi měla 
navždy unikat. Možná někteří z nich cítili 
jakýsi zvrácený soucit s mým snažením. Ať tak 
či tak, stali se mými zdroji, vypravěči kteří mi 
dali přístup k řadě dalších stop, jež nakonec 
vyústily ve vrchol mého snažení. 

 
Po téměř deseti letech jsem se měl se 

záhadnou Tanečnicí setkat tváří v tvář a 
nevěděl jsem o tom. "Před druhou noční 

hlídkou buď na horním nábřeží," řekl mi přítel 
Anmedryn, překupník všeho co se v Hlubině 
ztratí a opět objeví. Podivil jsem se, ale ani na 
mé naléhání mi nic dalšího neprozradil. 
Pokusil jsem se ho následovat a dozvědět se oč 
jde, ale dvě mohutné hory, jeho strážci, mne 
zastavili se zamračeným pohledem. Pokrčil 
jsem rameny a  strávil zbytek dne marnými 
úvahami. Věděl jsem že Anmedryn zná moji 
posedlost; už v minulosti mi byl zdrojem k 
nejednomu zápisu do mého soukromého 
archivu. Všechny mé divoké dohady ale 
vybledly před tím, čeho jsem se měl té noci 
dočkat. 

 
Bylo těsně před druhou noční hlídkou a od 

moře vál studený vítr; zima se kvapem blížila. 
Postával jsem na nábřeží a pokoušel jsem se 
zahřát promrzlé dlaně. Troubení druhé hlídky 
již doznělo a vítr od moře zesílil. Stále jsem 
byl na nábřeží sám a okolo začala houstnout 
mlha. Ještě chvíli a půjdu zpět, rozhodl jsem 
se. Pak se ale nocí ozvalo tlumené kling-kling 
přibližující se pramice. Pokoušel jsem se 
zrakem proniknout skrz mlhu a tmu a z ní se 
posléze vyloupl nejasný tvar loďky, přibližující 
se k místu kde jsem stál. Z pramice vystoupil 
drobný šlachovitý muž a pobídl mne gestem. 

"O co  jde?" couvl jsem a nejistě pozoroval 
své okolí. Přitom jsem rychle přemýšlel koho 
jsem v poslední době mohl byť i nevědomky 
urazit. 

"Mám pro vás informace o.. " na nepatrnou 
chvilku zaváhal, "Tanečnici." 

Ve zlomku vteřiny jsem scházel po 
schůdcích k pramici. Před vstupem na palubu 
jsem se ještě zarazil. Byl jsem zvyklý že mne 
prohledávali; vládci podsvětí kteří nedbají o 
svoji bezpečnost, nezůstanou dlouho na tomto 
světě. Narazil do mne zezadu. 

"Neprohledáte mě?" zeptal jsem se udiveně. 
Usmál se mojí otázce jako bych byl hlupák a 
potřásl hlavou. S pokrčením ramen jsem 
nastoupil a nechal se odvézt houstnoucí mlhou 
kamsi na kraj města. 

 
Vystoupili jsme z loďky a můj žaludek se 

pomalu uklidňoval. Možná mu způsobil 
nemalé potíže i doušek pálenky, který mi 
během naší cesty mužík nabídl. Trpím totiž 
nevolností po ostřejším pití, pokud ovšem 
nejsem již dostatečně opilý aby mi to bylo 
jedno. Netroufl jsem si odmítnout. 

Cormyrská chvilka umění 



 

 
5 

Dovedl mě úzkými uličkami do zaprášeného 
průchodu na samém okraji města. Tam mě 
postrčil kupředu a ukázal dále mezi domy. 
Když jsem se ohlédl, byl pryč. Tak, to bychom 
měli. Sám, uprostřed noci v neznámé části 
města, a v husté mlze k tomu. Chvíli jsem si v 
duchu nadával. Mohl jsem teď sedět v teple 
svého pokoje před hořícím krbem a popíjet 
teplý čaj. Pak jsem cosi zahlédl. Musel jsem si 
otřít brýle od mlhy abych se přesvědčil že mne 
zrak nešálí. Mlhou prosvítal proužek 
nažloutlého světla. Kdesi tam byly pootevřené 
dveře. Vzal jsem to jako výzvu a opatrně, s 
jednou rukou na zdi, jsem tápal směrem k 
němu. 

 
Byl to malý, zašlý dům který pamatoval lepší 

časy, soudě podle chrličů pod jeho střechou. 
Omítka na mnoha místech již opadala a okapy 
již vzdaly boj o svou existenci. Nahlédl jsem 
do pootevřených dveří. Na polici v chodbě 
domu stála svíčka a vrhala blikotavé světlo 
které osvětlovalo několik sáhů okolo. Váhavě 
jsem zaklepal ale nedočkal se odpovědi. 

"Haló?" prohlásil jsem přiškrceným hlasem 
který je společný všem hlupákům, kradoucím 
se v sychravé noci do cizího domu. Pak jsem 
vstoupil a zavřel za sebou. Zvedl jsem svíčku z 
police. Ukápla mi na prsty několik kapek 
horkého vosku až jsem zasyknul. Spodní patro 
bylo opuštěné a prázdné místnosti nevypadaly 
vůbec přívětivě. Na chvíli jsem uvažoval o tom 
že odejdu; vidina horkého šálku čaje byla 
velmi lákavá. Jakoby v odpověď na mé vnitřní 
potřeby se ke mně odněkud donesla jeho vůně. 

  
Zahnal jsem své pochyby a vykročil po 

schodech do patra. Nevím jestli jste někdy byli 
v noci v cizím, opuštěném domě za světla 
jediné svíčky. Pokud ne, buďte tomu rádi a 
nepokoušejte Štěstěnu. Stíny byly dlouhé a 
temné, záře poskakujícího plamínku mne 
oslepovala, vzduchem voněl horký čaj a já se 
na chvíli cítil opravdu hloupě. Opravdu jen na 
chvíli. Veškerá trapnost okamžiku přešla když 
mi prudké fouknutí odkudsi přes rameno 
zhasilo svíčku a proti ohryzku se mi přitiskla 
chladná čepel. 

 
Svíčka mi vypadla z ruky a já se snažil 

zapomenout na měkké a oblé tvary které se ke 
mně zezadu tiskly. Roztřásl jsem se a marně se 
snažil vymyslet něco inteligentního: "D-d-d... 
mmmm.. d-d.. s-sss.." 

Těsně vedle hlavy se mi ozval pobavený, 
sametový smích. Jakási ruka mi do dlaně 
vtiskla zápalky a novou svíčku. Chladný kov 
od mého ohryzku zmizel. Roztřesenou rukou 
jsem zapálil sirku a divoce se rozhlížel. Přiložil 
jsem zápalku ke knotu svíčky. V rámu dveří, 
asi deset kroků ode mne stála štíhlá postava. 
Patřila mladé ženě, která si mě s úsměvem 
prohlížela. 

 
V ruce držela šálek čaje, ze kterého se 

kouřilo a poklidně usrkávala. Narovnal jsem si 
brýle a pokusil se o vyrovnaný tón: "Pro 
nějaké informace... poslali, ehm.. zavolali. 
Mě." Pak jsem si uvědomil co jsem řekl a 
pokusil se své rozpaky zakrýt odkašláním. Její 
světlé oči -později jsem poznal že jsou čistě 
šedé- mě pozorovaly a plamínek svíčky se v 
nich odrážel. 

 
"Nedáte si čaj?" zeptala se jakoby to byla ta 

nejběžnější návštěva která se mohla přihodit. 
Odvrátila se a luskla prsty. Kdesi za ní se 
rozhořel oheň a osvětlil poměrně prostornou 
místnost vybavenou pohodlnými křesly, 
stolkem a poházeným šatstvem. Vešel jsem do 
místnosti za ní a vděčně přijal nabízený šálek. 
Usadila se pohodlně do křesla. 

 
"Chtěl jste říct, že vás sem přivedl postarší 

drobný mužík, který vám řekl že pro vás má 
informace o jisté osobě o niž se zajímáte." 
naklonila hlavu ke straně. Přikývl jsem  a 
posadil se naproti ní. Ruce se mi ještě trochu 
třásly a většinu čaje  jsem rozlil. Nabídla mi 
suchý hadřík, kterým jsem si jednak osušil 
kalhoty a jednak přetřel zamlžené brýle. 

"Přesně tak," doplnil jsem nejapně a pak 
dodal: "Tedy, předpokládám že ty informace 
máte spíš vy?" 

Opět se zasmála z v očích jí zajiskřilo. Byla 
krásná, ačkoliv ne tím způsobem jaký byl 
obvyklý. Na běžný standard krásy měla 
poněkud kratší nos trochu ohrntý vzhůru, a 
výrazné lícní kosti. Také její ramena byly širší 
- jestliže ženy, které by se ve společnosti daly 
označit za krásné, měly ramena hebká a jemná, 
její byla silná a svalnatá. Jak říkám, spíš než 
ideální krása to byl jakýsi neurčitelný půvab a 
způsob jakým všechny její drobné vady na 
kráse vytvářely jeji jedinečnost. Nehádal bych 
jí více než dvacet let, a přesto měla v očích 
cosi zvláštního, jakousi hloubku kterou jsem si 
zvykl vídat u lidí mnohem starších. 
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"Informace o...?" nechala svou otázku  
nedokončenou. 

"Ehm.." odkašlal jsem si a tlumeně dodal: 
"osobě, zvané Tanečnice." 

Pohodila hlavou a rozesmála se. Chvíli jsem 
nechápavě zíral. Brzy přestala, ale v koutku úst 
jí stále zůstával úsměv. "Jestliže jste přišel pro 
informace, tak vás musím zklamat." prohlásila 
s potměšilým úsměvem. "S kolika lidmi, elfy 
či trpaslíky jste mluvil, kteří vám byli schopní 
dát ucelené a smysluplné," odmlčela se, 
"informace?" 

Povzdechl jsem si. Trefila to přesně. Bylo 
jich příliš málo. Většinu mých záznamů tvořily 
nejisté historky, nepřesné popisy plné obrysů, 
siluet, neuvěřitelných skoků přes střechy, 
podivných úmrtí a dalších atributů, které 
provázejí většinu městských legend. Bez 
okolků jsem to přiznal. 

"To je dobře," prohlásila nelogicky a odložila 
prázdný šálek. 

"Co kdybych vám řekla že vám umožním 
setkat se s Tanečnicí?" zeptala se náhle a já 
rozlil i zbytek čaje. Osušoval jsem se za svého 
tlumeného klení a jejího smíchu. 

"Jestli mi tohle ještě jednou uděláte, vyliju 
ten čaj na vás," slíbil jsem jí vážně. "Víte jak 
jsem se na něj těšil?" 

Nalila mi druhý šálek. 
"Nežertuji." prohlásila. "Chci vědět - proč?" 
 
"Protože jsem ji sledoval - pokoušel se 

sledovat," opravil jsem se, "posledních deset 
let. Protože mě fascinuje. Protože mám spoustu 
otázek. Ale hlavně," zadíval jsem se na ni přes 
okraj brýlí, "pokud jsem se dostal už takhle 
daleko, tak tím hlavním důvodem bude, že se 
už rozhodla se se mnou setkat." dokončil jsem 
a konečně se napil teplého čaje. 

Pomalu přikývla a já měl pocit jako bych 
právě složil nějakou zkoušku. 

"Říkáte že máte spoustu otázek." nadhodila. 
"Tak začněte." 

Svůj slib jsem nesplnil - i druhý šálek čaje 
skončil v mém klíně a tenhle byl opravdu 
horký. 

 
 ### 
  
Můj příběh začal před necelými padesáti 

lety, kdesi v lesích podél Měsíční stezky která 
protíná Lesní země od Tilvertonu až po 
Hillsfar. Byla to divoká doba, plná bojů a krve. 
Irhandruil, má matka, byla dcerou domu 
N'Anniel, menšího a nepříliš významného rodu 

elfů z okrajových oblastí Cormanthoru. V 
zásadě by se dalo říct že N'Annielové byli 
rodem jen podle toho že to tak tvrdil stařešina. 
Přirozeně chtěl aby se mu prokazovala úcta 
jako stařešinovi kteréhokoliv z opravdu 
vznešených rodů. Pochopte, že to co o své 
rodině vyprávím vím jen od matky a ta neměla 
starého Thamerina nikdy příliš v lásce. Ostatně 
se ani příliš nedivím, ale k tomu se dostanu 
později. 

Matka říkala že má rodina žila v odlehlém 
sídle. Byla jsem se tam po letech podívat, a 
upřímně mohu říct že to bylo spíš jen několik 
chýší postavených víceméně na stejném místě. 
N'Annielové byli lovci, sběrači a zemědělci. 
Jejich rod se táhl daleko do minulosti a tak 
Thamerin na stará kolena těžce nesl že mnoho 
mladších rodů má daleko významnější 
postavení. 

 
Irhandruil sotva dovršila věk který se u elfů 

považuje za vhodný pro plánování sňatku, 
když se opět rozhořelo staré nepřátelství mezi 
lidmi a elfy. Bylo to někdy okolo roku 1342, 
pokud se dobře pamatuji. Lidé se v mnoha 
případech spolehli na svou početní převahu a 
podnikali nájezdy na okrajové části 
Cormanthoru. Zodpovědní vládci - hlavně 
Cormyrský král Azoun - se od těchto zvěrstev 
distancovali a vydali v tom smyslu řadu 
prohlášení, ale to bylo všechno, nač se zmohli. 

 
Pak jednoho dne přišla tato popíraná válka až 

před dveře domu N'Anniel. Spíš krvežíznivé 
bestie, než lidé, vtrhli na nechráněné pozemky 
a přepadli spící obyvatele. Většinu jich hned 
pobili, se zbytkem si pohrávali a nutili je plazit 
se v blátě a špíně, žadonit o život. A pak je 
zabili také - pomalu a bolestivě. Matku vytáhli 
křičící z domu, kolem mrtvol její rodiny. 
Pohodili ji do bláta mezi domy které již hořely. 
A tam ji jejich vůdce znásilnil. 

 
### 
 
Dívka se odmlčela. Hlas se jí sevřel a do očí 

jí stouply slzy. 
"Jste druhý - a poslední - člověk který ode 

mne ten příběh slyší," řekla když nad svým 
pohnutím opět získala kontrolu. 

Díval jsem se upřeně do plamenů. Poprvé v 
životě mne nenapadla žádná odpověď. 

 
### 
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V téhle krvavé chvíli začala má pouť po 
světě. Ano, dítě které mé matce dal ten člověk, 
jsem já. Bránila se, zoufale. Bylo jich mnoho a 
drželi ji pevně. Když bylo po všem, vytrhla se 
jim a vrhla se na toho muže. Smál se a zbil ji. 
Z posledních sil se na něj vrhla podruhé a ve 
svém pomatení mu ukousla nos. Poslední co si 
pamatovala, byla chladná ocel v jejím břiše a 
krví zalitý obličej zaplněný neskutečnou 
zuřivostí. 

 
Probrala se v noci, chladem a bolestí v boku. 

Dokázala se odplížit lesem několik set metrů. 
Když byla jen kousek od cesty, omdlela znovu. 
Naštěstí pro ni ji brzy objevil - člověk. Ne 
jedna z těch bestií, ale skutečný člověk. 
Jmenoval se Kethin. Žil osaměle v lesích, živil 
se lovem a prodejem kožešin. Vracel se z trhu 
a nejprve si myslel že je matka mrtvá. Pak ale 
nahmatal tep. Vyrobil nouzový vlek ze dvou 
mladých stromků a odvezl ji do svého domu. 
Šel s ní noc, den a další noc než došli na místo. 
Uložil ji do postele a ošetřoval ji. Neodvážil se 
udělat víc než vyčistit ránu, obložit léčivými 
rostlinami a stáhnout ji. To ale stačilo. 
Irhandruil se začala uzdravovat. 

 
Po několika týdnech se vydala zpět, hledat 

své příbuzné. V místech která si pamatovala, 
našla jen vypálené zbytky, ve kterých kdysi 
žila její rodina. V nich, v hlubokém stínu 
zborcené střechy, přežíval zahořklý Thamerin. 
Při vyplenění domu jej ty bestie oslepily, takže 
již vůbec nevycházel a jen po hmatu nacházel 
zbytky, kořínky a drobnou havěť, která ho 
sotva udržela naživu. Irhandruil se zhrozila 
jeho stavu a nabídla mu přístřeší a péči u svého 
zachránce. Očekávala návrat do domova a 
namísto toho našla jen kletby a opovržení, 
které přerostly v čirou nenávist když se 
Thamerin dozvěděl o jejím těhotenství. Vyhnal 
ji a vydědil. 

"Nejsi dcera mého domu! Poskvrněná! 
Zrůda!" nesly se za ní jeho šílené výkřiky a 
ječení, když v slzách prchala lesem zpátky. 

Vrátila se do jediného místa kde mohla 
nalézt otevřenou a starostlivou náruč. 

 
Muž který ji zachránil, Kethin, se po mém 

narození stal mým adoptivním otcem. Znal les 
a jeho zákony jako málokdo. Někdy se mi 
zdálo že mu naslouchají a slouží snad i 
duchové divočiny. Učil mě žít samostatně, 
přežívat z toho co se dá najít, vyhrabat nebo 
ulovit. 

 
Dali mi jméno Illúthien Bendara N'Anniel, 

ale Kethin mi přezdíval Paprsek - Měsíční 
paprsek. Vzešlo to z jeho žertovné poznámky o 
tom jak ráda jsem pozorovala noční oblohu 
když jsem měla spát. Vždycky jsem měla 
raději noc než den. Zdálo se mi, že tma a stíny 
jsou jako stvořené pro mé bezpečí. 
Poskytovaly úkryt který jsem ve dne nemohla 
mít. Nikdy jsem se nebála noci a tmy, ani v 
takové divočině v jak jsme žili. Znala jsem ji 
od dětství, stala se mým druhým domovem. 

 
Vidím jak se díváte. Ne, ve skutečnosti jsem 

měla krásné dětství. Kethin i matka byli 
skvělými rodiči, ačkoliv jsem pro svého 
adoptivního otce byla nečekaným překvapením 
a matka si musela hořce připomenout osud 
svých příbuzných pokaždé, když se na mne 
podívala. Nikdy mi ani slovem, ani pohledem 
nedali najevo že bych byla nevítaná. 

 
Tak uplynulo téměř třicet let. Kethin 

zestárnul a jeho dlouhé vlasy zbělely. Byl 
shrbený a pohublý, ale v očích měl stále 
jakousi věčně mladou jiskru. Matka se 
nezměnila. Jak míjel rok od roku, stále častěji 
vykonávala práce které dřív dělal Kethin. 
Naučil ji klást oka, střílet z luku a porozumět 
které zvíře má a které nemá zemřít. V té době 
jsem pochopila že Kethin nebyl jen muž z lesa. 
On byl, v jistém smyslu, svým lesem. Byli 
spojeni. Často mluvil o Mielikki, bohyni 
divočiny. Kdysi ji prý potkal když byl ještě 
mladý, ale tento příběh si Kethin schovával jen 
pro sebe a když jsem na něj naléhala, jen se 
mračil. 

 
Někdy během prvních let jsem začala vídat 

podivné věci. Kethin se tehdy vracel z 
obchůzky po lese a okolních městečkách. 
Vždycky nám něco přinesl, takže jsem pozorně 
sledovala co všechno vybaluje z pytle který 
shodil s ramene. Najednou jsem s naprostou 
jistotou sáhla po malém ošoupaném a zašlém 
přívěsku. Kethin se zarazil, pak se zasmál a 
podával mi sáček cukroví který koupil. Jenže 
já jsem viděla jen tu nenápadnou cetku. 
Muselo to vypadat podivně, jak jsem si jí točila 
v prstech a zírala na ni. Jenže to, co jsem 
viděla já, byly složité křivky namodralého 
světla, které ji obtáčely a pomalu proudily. 
Nevěřícně jsem k nim vztáhla ruku a pak si 
všimla jak na mě Kethin hledí. Byla to směs 
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překvapení a bázlivého úžasu, výraz který jsem 
u něj nikdy nespatřila, ani předtím ani potom. 

 
Beze slova vstal a zašel do domku, kde chvíli 

tlumeně mluvil s matkou. Já zůstala venku a 
pozorovala tu krásu, dokud nevybledla a já 
zase v ruce nedržela obyčejný přívěsek. 

 
Příští den mě Kethin vzal za ruku, přes 

rameno si přehodil svůj pytel a vydal se se 
mnou hlouběji do lesů. Brzy jsme minuli místa 
která jsem znala. Procházeli jsme cizími kraji a 
když padla noc, utábořili jsme se pod košatým 
stromem a já měla sny. Viděla jsem tvář 
starého bělovlasého muže s jiskrnýma očima 
jak se usmívá, viděla jsem neznámou zemi a 
pak se to vše zkroutilo v ohnivém víru. 
Probudila jsem se, Kethin se mnou třásl a 
někdo křičel. Pak jsem poznala svůj vlastní 
hlas. S očima doširoka rozevřenýma jsem se 
třásla v náhlé zimnici. Kethin nerozsvítil 
lampu, nezapálil oheň, ale přesto jsem viděla 
skoro jako ve dne. Každý strom okolo, každé 
stéblo trávy bylo obaleno tlumeným 
namodralým světlem které splétalo 
komplikované křivky. I Kethin byl jen temný 
tvar, nezřetelná tvář pod pavučinou tenkých 
linií. Pozvedl ruce, jako pokaždé když mě 
konejšil. Tentokrát jsem se ale nedala uklidnit 
jeho dotekem. Poprvé jsem si všimla že z jeho 
dlaní a prstů vyzařuje silnější proud té 
neznámé síly. Couvla jsem před ní a pevně 
zavřela oči, cítila jsem jak se stáhl. Když jsem 
se podívala, byly všechny ty modré pavučiny 
tytam. Upírala jsem zrak do temné noci a 
pomalu se uklidňovala. Po nějaké době kdy mě 
držel v náruči jsem zase usnula a spala až do 
rána. Sny jsem už neměla. 
 

 
Další den jsme vyšli z lesa a putovali 

travnatou plání stále na sever. Odpoledne jsme 
narazili na řeku. Vydali jsme se proti proudu. 
Někdy v podvečer jsme odbočili a prošli 
krajem lesa do malého údolí. V jeho středu stál 
osamoceně malý dům a v jeho dveřích se proti 
měkkému světlu rýsovala vysoká postava, 
hledící naším směrem. 

 
Měla jsem pocit jakoby se můj sen z minulé 

noci náhle vrátil. Postava ve dveřích byl starý 
muž. To jemu patřila ta laskavá tvář s 
podivnýma očima, kterou jsem ve spánku 
spatřila. Byla jsem už ale příliš unavená a brzy 
jsem usnula na měkké kožešině před 

plápolajícím krbem, zatímco Kethin a stařec s 
mladýma očima spolu tiše rozmlouvali. Po 
pravdě řečeno, skoro pořád mluvil Kethin, náš 
hostitel jen naslouchal a prsty si probíral 
dlouhý vous. 

 
Probudila jsem se do slunečného dne a 

zvenčí jsem slyšela hlasy. Kethin a stařec 
seděli na lavici před domkem, pokuřovali z 
dýmek. Zdálo se že se znají. Jejich rozhovor 
zněl jinak než včera večer, spíš jako 
vzpomínání dvou starých přátel na někdejší 
společné zážitky a občas v něm zazněl tlumený 
smích. Když mě viděli jak rozespale stojím ve 
dveřích, náš hostitel se zvedl a připravil mi 
snídani. Po ní jsme se, k mému překvapení, 
vydali na cestu zpět. Byla jsem zklamaná. 
Nechtělo se mi odejít. Z nějakého důvodu jsem 
si starého muže oblíbila a bylo mi líto že 
odcházíme tak brzy. Rozveselil mě až jeho slib 
že se brzy opět uvidíme. Když jsme vycházeli 
z údolí, stál před domkem a pokuřoval. 

 
### 
 
"Ten stařec," začal jsem, ale pak jsem se 

zarazil a nevěděl jsem jak bych dokončil 
odvážnou spekulaci, která mě právě napadla. 

"Nečekejte že prozradím jména nebo místa, 
pokud bych se mohla domnívat že by to 
někomu mohlo uškodit." zavrtěla Tanečnice 
hlavou a pak se usmála: "Ale stejně by mě 
zajímalo koho jste měl na mysli." 

Tentokrát byla řada na mně abych si hrál na 
spiklence: "Žádná jména, vzpomínáte? Právě 
jste to řekla. Takže mi aspoň dovolte mé tiché 
úvahy, které bych si nechal jen pro sebe." 

Zazubila se: "Dáte si ještě čaj?" 
 
### 
 
Kethinův přítel dodržel své slovo. Uplynulo 

sotva několik desetidenní ode dne kdy jsme se 
vydali s Kethinem na cestu, když se u nás 
objevil. Vzal si mne stranou a povídal si se 
mnou. Dnes už nevím o čem, ale byla jsem 
ráda že se někdo jiný zajímá o to, co si myslím. 
Vyptal se mě na mé vize a pozorně, upřímně 
poslouchal. 

"Máš velký dar," řekl pak zamyšleně. "Dar, 
který se ale může snadno změnit ve velkou 
přítěž." 

Zpozoroval že na něj nechápavě hledím a 
povzdechl si. 
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"Pojď, půjdeme si promluvit s tvojí matkou," 
zvedl se a nabídl mi ruku. 

Matka nejprve nechtěla o tom že bych měla 
opustit domov ani slyšet. Kethin jí něco 
naléhavě šeptal.  

"Nemůže jít nikam sama," trvala matka na 
svém. "Je ještě dítě, co si tam počne..." 

Stařec se zachmuřil, jeho oči jako by 
ztmavly. 

"Kolikpak ti vlastně je, mladá dámo?" zeptal 
se mě, ale jeho otázka byla spíš mířená na moji 
matku. 

"Třináct," řekla jsem nejistě, s pohledem 
upřeným na matku. 

"Ve třinácti není člověk dítě." pozvedl stařec 
ruce, jakoby tím považoval věc za vyřízenou. 

"Zvláště ne člověk s nadáním jaké má tvá 
dcera," dodal důrazně a položil svou ruku 
kolem mých ramen. 

Matka chtěla něco namítat, ale nakonec své 
námitky spolkla a do očí se jí vhrnuly slzy. 

Vysmekla jsem se z jeho objetí a vrhla se k 
matce. 

"Nechci nikam jít, nechci!" zabořila jsem 
tvář matce do šatů. Kethin mě pohladil po 
vlasech. 

"Věř mi, Irri," slyšela jsem jeho hlas, "je to 
pro ni nejlepší." 

"Ale," chtěla namítnout matka jenže Kethin 
ji přerušil: "Je to tak lepší pro všechny. 
Ostatně, nebude pryč dlouho." 

Vzhlédla jsem. Kethin upíral na starce téměř 
prosebný pohled. Bělovlasý muž se zadíval do 
země a ramena mu poklesla. 

"Nebude pryč dlouho." opakoval Kethin 
pevně. Nespustil ze starce zrak dokud ten 
pomalu nepřikývl. 

 
Tak jsem opustila svůj domov a vydala se 

opět na cestu do vzdáleného údolí. Matka s 
Kethinem nás chtěli doprovodit, ale stařec jim 

to zakázal. 
"Brzy se vrátí a měla by si pamatovat, co se 

naučí. Jen byste jí zaplnili hlavu nesmysly a 
zbytečným smutkem ke kterému není důvod." 
prohlásil příkře. Poslední pohled přes rameno 
mi ukázal matku, jak v Kethinově objetí 
statečně přemáhá slzy a mává. 

 
Další příběhy Tanečnice se stíny se 

připravují, a vyjdou v příštích vydáních 
Herolta Cormyru. 
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Cormyrská chvilka poezie 

Jiron ( jiron@czechdm.com )
 

 
Padla kosa na kámen, 

ostrá jako břitva. 
Já jsem bojem omámen, 

probíhá tu bitva.  

Ocel zvoní o ocel, 
lesklé zbroje svítí, 

černou krví válečnou, 
polito je kvítí.  

Napřahuji mečem svým, 
k vražednému seku, 
nepřítel pozvedl štít 

a uťal mi ruku.  

Beznaděj a zoufalství 
je mi vidět v očích, 

jsem teď zcela bezmocný, 
krev mi hučí v uších.  

Zaslepen jsem bolestí, 
oči září vztekem, 
posílen nenávistí, 

oslabován strachem.  

Odhazuji tedy štít 
a chápu se meče, 

levou rukou svírám jej, 
z pravé mi krev teče.  

Slabší rukou zabíjím, 
na své rány nedbám, 
krví pole potřísním, 
já jim šanci nedám.  

Teď se ale dostavil, 
šíp letící zpříma, 

moje pláty prorazil. 
Smrt mám před očima.  

Zatměly s zraky mé, 
na zem má krev tekla. 
Nebije už srdce mé. 
Řítím se do pekla.   
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Feadu 

Feadu žil v Cormanthyrských lesích. Nevíme 
jestli se dá říci žil, ale spíše přežíval. Živil se 
lukem. Nikoli jako střelec ale jako bandita 
v jedné ze skupin, která si říkala „Strážci lesa“. 
Byl pouhým platným členem, nikdy tam 
nevykonal nic obzvláště důležitého. Jednoho 
dne se zamiloval do dcery hostinského v blízké 
vesnici. Jmenovala Iviesin. Měla modré oči a 
vlasy barvy mědi. Když za ní jednou přijel a 
seděli spolu v podkroví a dlouho na sebe 
mlčky hleděli řekl: „Dám ti jen jeden polibek, 
má milá a pak zas musím jet. A až se vrátím 
zahrnu tě stříbrem a drahými kameny.“ Políbil 
ji a odjel na západ. Po několika hodinách však 
přišla skupina hraničářů do hostince neboť ho 
pronásledovali. Věděli, že ji miluje a tak ji 
zavřeli v podkroví. Opili se a chvástali se tím, 
co za něj bude peněz. Iviesin došlo,že už ho 
cestou zabili a tak vzala tenkou dýku a vrazila 
si ji do hrudi. Ležela ve smrtelné křeči a 
pomalu umírala když zaslechla od západu: 
„tot-tlot tot-tlot“ klapat kopyta Nuita, 
Feaduova koně. Vyklonila se z okna 
v okamžiku, kdy vyletěl první šíp lovců 
odměn.Viděl ji zemřít a byl zasažen do boku 
šípem. Jeho tělem projela bolest ale ne od boku 
ale ze srdce. Necítil nic než nenávist a touhu 
po pomstě. Do nebes vykřikl strašlivou kletbu, 
kterou odsoudil k věčným pekelným mukám  
všechny kdož přispěli k tomuto dílu zkázy. 
Křičel jako šílený! Z jeho očí planula zloba, 
nenávist a největší temnota jaká může z očí 
elfa proudit! Neexistovalo nic co by ho 
dokázalo zastavit když popadl luk a začal 
zasazovat jeden šíp za druhým. Prvních osm 
šípů si našlo přesně cestu do těla prvního 
střelce. Dalších pět rázně ukončilo život 
druhého. A pak upadl do bezvědomí… 

 Probudil se v blízkém chrámu 
Shevarashe. Jeden z kněží boha byl ten večer 
v hostinci donesl ho sem.Když se zotavil 
usoudil, že žádný bůh nad ním nikdy neměl 
takovou moc jako Shevarash tehdy v noci a 
vstoupil do jeho služeb. 

 V žilách tohoto drobného elfa už 
nekoluje krev obyčejného muže. Ale tvora bez 
citu a ochoty milovat. Svůj život daroval 
svému bohu a luku, který nosí při sobě. Pohrdá 
jakoukoli autoritou, kromě Shevarashovi vůle. 
Pravděpodobně je to vzpomínka na výcvik 
„Strážců lesa“. Tam kde vidí nepravost 
spáchanou na nevinných, trestá s nemilosrdnou 

přesností. Neexistuje nic co by mohlo ohrozit 
jeho touhu po pomstě za Iviesin ať už se bude 
mstít kdekoli. 

 
 
Popis: 
Feadu není příliš mohutný ani na elfa. Je 

naopak drobný a proto se pokouší většinu 
„problémů“ řešit spíše střelou než čepelí. Nosí 
cestovatelskou tuniku kněze a šedý plášť. 
Podél zadní strany jeho pravého stehna je 
upevněn toulec, na kterém je jemně vyobrazen 
symbol Shevarashův. Luk má pověšený na 
zádech v pouzdře přes plášť. Nosíval i dlouhý 
meč, ale v době kdy musel utíkat z hostince 
plného Zombií jej nechal ve svém pokoji. Na 
krku nosí matně stříbrný plíšek se safírem ve 
tvaru slzy a zlomeným šípem. Kapuci svého 
pláště má většinou staženou hluboko do svých 
fialových očí tak, že zakrývá jeho dlouhé 
stříbrné vlasy. 

 
Malakaii Makaiison 

Thumbadil ležel pokojně na hromadě 
kamení, jimiž byl pokryt celý svah, který 
vyrůstal na okraji skalního dómu kde sídlil 
klan trpaslíků Peklomlat. Tento starý moudrý 
válečník byl dříve silný, jenže léta jenž  strávil 
na tomto světě si pomalu začínala vybírat svou 
daň. Jeho paže už slábly. Již mnoho zim 
uběhlo od doby kdy naposledy jeho sekera 
ucítila teplo krve, když vnořila své ostří do 
cizího masa.. Dnes pracoval jako stráž jednoho 
ze vchodů do temnějších částí jeskyně, z částí 
kde sídlili nečisté síly. Už po staletí se zdejší 
trpaslíci snažili celé místo zbavit nákazy, jenže 
jako by zdejší zlo nemělo konce.  

 Jeho práce strážného neobsahovala nic 
jiného než jen nudné povalování u své strážní 
budky, kterou si zde postavil a kde také sám 
spával a bydlel. Jediné co ho občas rozptýlilo z 
toho nudného způsobu života byl jeden malý 
trpaslík, Malakai se jmenoval. Thumbadil ho 
znal od bezvousého batolete. Od prvních 
krůčků za Thumbadilem malý Malakai 
chodíval poslouchat jeho vyprávění z dob, kdy 
byl obávaným válečníkem klanu. I dnes za ním 
běžel, mávaje  okolo sebe malou dřevěnou 
sekerkou, kterou mu sám vyřezal, a volal na 
své imaginární nepřátele, které právě ve své 
bujné fantazii porážel.  

„Tu máš!!“ zavolal když naposledy zamával 
zbraní, pozdravil Thumbadila a tak jako to 
dělal už pěkných pár let a požádal o další kus 
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příběhu Velkého Thumbadila, jak ho sám 
nazýval. A Thumbadil tak jako vždy začal…  

„Jednou jsem znal jednoho velkého 
válečníka, Xiozu se jmenoval. Víš tenkrát když 
jsem ho potkal, tak jsem byl ještě mlád a všemi 
okolo jsem pohrdal, ale tento muž, ano 
správně, muž, ne trpaslík, ne špičatý ucho, ale 
muž, mne naučil téměř všemu co teď znám 
teď. Byl to mnich, věř nebo ne, ale dokázal 
porazit velké válečníky v plné zbroji jen 
holými rukami. Nikdy jsem nic podobného 
neviděl. I já jsem ho tenkrát ve své pýše 
vyzval, měl jsem na sobě plnou plátovou zbroj 
ukovanou trpasličími mistry a v ruce velkou 
obouručni sekeru a přesto jsem stačil jen 
jednou máchnout a byl jsem na zemi. Když 
bojoval, byl tak rychlý, že bylo těžké vůbec  
vidět i jeho pohyby. A přesto všechno byl 
skromný a málomluvný. Nikdy se nechlubil 
svými činy ani schopnostmi. Říkalo se o něm, 
že už je starší než nejstarší strom v lese a 
přesto nevypadal na víc než 40 let. Jednou mi 
ale povědel…“  právě když byl Thumbadil 
uprostřed příběhu, zaslechl za sebou tiché, 
šouravé pohyby. „Malakai tiše prosím tě“ řekl 
a otočil se.  

Asi 100 kroků od nich se plížila malá 
skupina orků. V rukách měli zbraně a jejich 
hnusné obličeje byly sešklebené úsilím být 
potichu stejně jako touhou po boji a krvi. Co 
teď pomyslil se Thumbadil. Měl jen dvě 
možnosti. Buď rychle doběhnout k pár kroků 
vzdálenému gongu a zavolat na poplach nebo 
se schovat, jenže kdyby nespustil poplach jeho 
klan by se těžko ubránil. Mnozí z jeho 
soukmenovců teď pracovali v dolech a nebyli 
připraveni na boj. Kdyby ale zazvonil, orkové 
by jej jistě uviděli a okamžitě zabili. Přesto ani 
na vteřinu nezaváhal co má dělat.  

„Malakaii, hned se  schovej a nevylézej, 
dokud ti neřeknu!“ Sykl na Malakaiie, zatímco 
uchopil svojí sekeru a rozběhl se prudce ke 
strážní budce, kde byl gong. Horda orků 
spatřila že jsou odhaleni a jako jeden ork se 
zvedla a rozeběhla se jeho směrem. Thumbadil 
běžel, běžel tak jak ještě nikdy, neběžel o svůj 
život, rval se ze vzdáleností kvůli  budoucnosti 
svého  přátel, jeho soukmenovců. A doběhl si 
svůj osud. Rozezněl gong a řval, že tu jsou 
orkové. Uprostřed věty ho však pohltila zelené 
vlna valícím se za ním. To bylo naposled co ho 
Malakai viděl, ležel teď schován pod kameny, 
sledujíc co se děje. Trpaslíci dole v táboře 
okamžitě zanechali práci a stoupli si do řad, 
mnozí ještě v kožené zástěře a s perlíkem v 

ruce. I tak vypadal tato neuvěřitelně rychle 
zformovaná linie velmi nebezpečně.  Trpaslíci 
rychle utvořili kruhovou obranu okolo své 
hlavní budovy z jejichž oken se pomalu začaly 
vysouvat balisty a praky. Byla slyšet stará 
hrdelní píseň trpaslíků, která se zpívá v 
posledních bojích, v těch ve kterých končí 
mnozí ze slavných. Zelená vlna se začala s 
obrovským srdceryvným křikem valit dolů na 
trpaslíky ze všech stran. Ti však bojovali 
statečně a vybojovali svoji hrdost. Nikdo 
nepřežil.  

Na zemi se válely stovky mrtvých zelených 
těl a mezi nimi těla hrdinných trpaslíků, kteří 
se postavili, ač špatně ozbrojeni zdrcující 
většině.  Malakai pomalu vylézal z úkrytu a ten 
den, ten den zabil svého prvního nepřítele. Ten 
den složil krvavou přísahu pomstu všem 
skřetům, orkům a jiné havěti kterou hodlal 
vybít. Když se šel podívat po bitvě do svého 
domku jestli jeho rodiče nepřežili, uviděl nad 
tělem své matky velkou zelenou hroudu svalů. 
V tu chvíli jako by ho něco posedlo, snad 
bojové šílenství, nebo prostě vztek ale to co se 
tenkrát objevilo v jeho očích byla smrt. Aniž 
by věděl co dělá tak uchopil železnou pánev a 
roztříštil poslednímu orkovi hlavu a dál bušil, 
pořád dál a dál. Pro krev už dál ani nevěděl a 
dál mlátil. Když se konečně uklidnil tak 
pohřbil těla svých blízkých, vzal si zbraň, 
nějaké peníze a navždy toto místo opustil. 
Odešel hledat školy válečníků, kde by se učil 
bojovat jen aby se jednou mohl vrátit a pomstít 
se...  

  
Dnes vypadá Malakai úplně jinak, léta dřiny 

ho úplně změnila. Stal se z něj nelítostný 
válečník, který ještě nikdy nikoho neušetřil a 
ani to nemá v plánu. Mívá velice proměnlivé 
chování, někdy je veselý, dobromyslný 
společník, ale když si vzpomene na masakr 
jeho blízkých, poté není radno se ho vůbec na 
něco ptát, je pak schopen zabít jen za vyrušení 
a je nemluvný.  

 

Siamon Feygoten 
 Asi každý občas udělá nějakou chybu a 

pro Fionu Feygotenovou byl tou chybou 
Siamon. Přesněji řečeno, on nebyl chybou 
samotnou, ale jejím důsledkem a vlastně to ani 
nebyla chyba, nýbrž jen takový menší úlet s 
většími následky. 

 Stalo se to při Slavnostech žní na 
podzim roku 1332. Spolu s uvadajícími 
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hlavami společensky znavených vesničanů 
(mezi nimiž nechyběla ani hlava Fionina 
manžela Victora) uvadala i zábava a těch 
několik, jež zatím kvašená úroda nezklátila, se 
na své korbílky (a bránění tomu, že jim pořád 
někdo zhasíná) soustředilo natolik 
vehementně, že ani v nejmenším nepostřehli 
dva stíny, kterak se vytrácejí z hospůdky. 

 Pro Fionu to nebyla první podobná 
zkušenost (ne že by Victora neměla ráda, jen 
holt nebyl ve všem tak dobrý jako v péči o 
statek), a tak ji ani to, že druhého dne nebylo 
po neznámém půlelfím štramákovi ni vidu, ni 
slechu, nijak nepřekvapilo. Rozhodně ale 
nečekala, že se po pár měsících ukáže, že 
anonym nezmizel tak úplně beze stopy. Byla to 
však žena pragmatická, vypustila sice v duchu 
několik nelichotivých slovíček o pochybné 
kvalitě ovčích střívek, ale hnedle se jala 
oznámiti svému muži radostnou novinu, že se 
konečně zadařilo a budou mít děťátko. 

 Klouček s očima jako dvěma kaštánky 
a o trochu světlejšími vlásky (přirovnání raději 
vynechám) se narodil na začátku léta roku 
1333. Victor sice neměl největší radost z toho, 
že chlapec je spíše drobnější, přeci jen si 
dědice svého hospodářství představoval 
poněkud statněji, ale žádné podezření to v něm 
nevzbudilo (i ta mírně špičatá ouška se nějak 
omluvila) a "svého" syna se snažil vychovát, 
jak nejlépe dovedl. Nutno říci, že i Fiona se po 
jeho narození usadila a Slavností žní se více 
neúčastnila a raději s ním zůstávala doma. 

 Siamonek rostl a brzy se projevily jeho 
dvě hlavní záliby: jídlo a zvířata (většinou 
mezi ně nekladl rovnítko). Z důvodu prvního 
přibýval poctivě i do šířky, z důvodu druhého 
ne až tolik. Už od mala si nejvíce oblíbil psa 
Raga. Nejprve naň jen žvatlal a občas ho 
zatahal za ocas, ale jen co se dostal od prvních 
krůčků k jistější chůzi, začali se prohánět po 
louce. Čas od času k němu taky promlouval, 
jako by mu měl pes rozumnět, a když ten 
"odpověděl" štěkáním, Siamon hlasitě 
vykřikoval: "Mluví!!!", což rodiče oceňovali 
shovívavým úsměvem. Nemohli ale popřít, že 
Rag si Siamona opravdu zamiloval a poslechl 
ho na slovo. 

 Na podzim roku 1342, když bylo 
Siamonovi 9 let, se manželům Feygotenovým 
narodila dcerka (tentokráte bez cizí pomoci), 
již pojmenovali Thea. Zhruba v té době začal 
Siamon s Ragem podnikat "dobrodružné 
výpravy" (jak jim říkal) do blízkého lesa. 
Fiona i Victor věděli, že stromoví není 

nebezpečné, hoch přírodě obstojně rozumí a že 
Rag případně vždy trefí domů, takže jim ve 
výletech nebránili ("Alespoň toho doma tolik 
nesníš," říkávali mu v legraci). Pouze jednu 
věc mu ještě museli vysvětlit. Siamon na svých 
výpravách totiž nabyl dojmu, že zvířatům je 
nejlépe, jen mohou-li pobíhat na svobodě. Ku 
jeho štěstí i štěstí celé rodiny ovce na statku v 
této věci takové nadšení neprojevily, takže 
sehnání rozuteklého stáda nebyl pro Victora 
velký problém. Přesto se chlapec trestu 
nevyhnul a pár dní věděl o lokaci nervových 
zakončeních v hýžďových svalech více než 
leckterý felčar. 

 Když v zimě 1351. roku již kulhající a 
na jedno oko slepý Rag odešel do psího nebe, 
Siamon se zapřísáhl, že už do lesa více 
nevkročí a počal rodičům pomáhat se správou 
hospodářství, ale již za nedlouhou dobu zjistil, 
že to se vskutku nikdy nestane smyslem jeho 
života. 

 Thea rostla jako z vody a brzy z ní 
byla krásná slečna, pročež o nápadníky neměla 
nouzi. Několik týdnů po svých osmnáctých 
narozeninách také jednoho z nich přivedla 
domů. Jmenoval se Hugo. Rozumu sice moc 
nepobral, ale byl to chlap jako hora, samý sval 
a samá šlacha. Siamonovi se příliš nepozdával, 
nicméně Thea na něm mohla oči nechat, za 
práci taky vzít uměl, takže si ho Victor záhy 
oblíbil a svatba na sebe nenechala dlouho 
čekat. 

 Dlouho se však Victor ze šikovného 
zetě neradoval, již téže zimy ochořel. Zprvu to 
vypadalo, že jde o pouhé nachlazení, ale 
ukázalo se, že nemoc je vážnější, a do jara bylo 
na světě o vdovu více. Brzy také vyšlo najevo, 
že soužití They a Huga nebude tak idylické, 
jak se zpočátku zdálo. Panáček se čas od času 
trochu napil, a pokud vše skončilo jen hádkou, 
byla to ta lepší varianta. Siamon by se rád 
alespoň pokusil sestru bránit, ale ta sama se 
Huga vždy zastala, že je prý ve skrytu duše 
hodný člověk a její láska jej změní. Protože 
však Hugo svou dobrou náturu pro vlivem 
několika promile stále úspěšně skrýval a 
proměna se jaksi nekonala, Siamon vždy, když 
se Thein manžel vydal za jedním ze svých 
"spiritálních" dobroudružtvích, znovu po 
dlouhých letech hledal klid v zeleni. 

 Jak už to tak bývá, jednou v zamyšlení 
došel hlouběji, než kdy byl. Les zde byl hustší, 
stromy starší, kmeny šírší a koruny blíže nebi. 
Přes jejich husté listoví pronikaly k zemi jen 
sporadické sluneční paprsky a jako dlouhé 
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zlaté oštěpy protínaly všudypřítomné šero. Jen 
občasné zazpívání ptáčka přerušilo takřka 
posvátné ticho. Při průchodu mezi prastarými 
pni si Siamon skutečně připadal jako v 
obrovském chrámu, jenž snad ani nemohl mít 
pozemský původ (chyběly tu totiž kasičky "Na 
kostel"). Po nějaké době přišel k místu, jež by 
mohlo být považováno za "oltář" - kruhový 
palouček porostlý svěže zeleným mechem, 
uprostřed něhož rostla mladá břízka. Nikde 
jinde dosud necítil Siamon přítomnost přírody 
tak intenzivně, přišlo mu, jako by celý les stál, 
rostl a sílil jen kvůli tomuto místu. V úžasu 
hleděl na to, jak všedně může vypadat zázrak. 
A tak když mu kdosi poklepal na rameno, 
pěkně se lekl. 

 Když se prudce otočil, spatřil staršího 
zarostlého chlapíka v jednoduchém hábitu, 
který se jeho zděšením výtečně baví. Záchvat 
smíchu ho pomalu přešel, pročež se mohl 
představit: Agaricus Silvaticus, nejvyšší, 
protože jediný, druid tohoto lesa. Wow! 
Skutečný druid! Siamon už o těchto kněžích 
přírody několikrát slyšel, ale byly to jen letmé 
zmínky, není tedy divu, že okamžitě Agarica 
zahrnul smrští otázek. Druida jeho zájem 
nepřekvapil, už když viděl, jak mládence 
zaujala Březová mýtinka, bylo mu jasné, že má 
k přírodě velmi blízko. Tak Siamon poprvé 
slyšel, že i druidové mají svou hierarchii, ale 
Agaricus o "vedení" valné mínění neměl, 
stejně jako o fanatických druidech, kteří 
považují každého člověka kromě sebe za 
nebezpečného přírodě. Podle něj život v 
souladu s přírodou není jen život druida. Chov 
zvířat, lov, ani pokácení stromu nelze 
automaticky odsuzovat, protože každý 
živočišný druh, tedy i člověk si musí zajistit 
potravu. Druid by se měl snažit hlavně dohlížet 
na to, aby chovaná zvířata netrpěla, aby nebyli 
loveni tvorové, jichž už je málo, a měl by 

bránit zbytečnému lovení a kácení z pouhé 
touhy po penězích. Rozhovor se protáhl dlouho 
do noci, takže Siamon tentokráte přenocoval 
pod korunami stromů. 

 Ráno Agarica nikde neviděl, ale u 
"lože" mu ležela snítka cesmíny a jmelí a 
nějaký ten lesní plod ke snídani. Od té doby 
chodil do lesa pravidelně a často se zdržoval 
přes noc. Agricus jej učil nejen, jak pečovat o 
rostlinstvo a zvířectvo, ale také základy přežití 
v přírodě a jak uzdravit všeliká zranění a 
nemoci. Domů se vracíval jen kvůli Fioně, jíž 
vždy rád viděl, stejně jako ona jeho. 

 Při návratu na začátku jara 1372 zjistil, 
že jeho matka onemocněla a zřejmě je blízko 
konci. Její skon oplakal, ale zároveň si 
uvědomoval, že nyní už jej doma nic nedrží. 
Navíc se zrovna v tu dobu donesly do vesnice 
zvěsti o podivných událostech kolem Ostrohu, 
z nichž někteří obviňovali vlky, proto si nechal 
od sestry vyplatit svůj podíl na statku, sbalil si 
základní vybavení a vydal se do Podostroží. 
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Sakramus Santeri,  
NPC z třetího termínu 

Sakramus Santeri; Human Wiz19: CR 19; 
ECL 19; Size M; HD 19d4-19; hp 33; Init +1; 
Spd 30 ft; AC 11, touch 11, FF 10; BAB 
+9/+4; Grapple +9; Atk: +9/+4 melee (1d3, 
Unarmed), +14/+9 melee (1d6 + 5, 
Quarterstaff +5 (Defending, Shocking burst, 
Wounding)); AL LN; SV Fort +5, Ref +7, Will 
+14; Str 10, Dex 12, Con 8, Int 22, Wis 16, 
Cha 15. 
Languages spoken: Common, Elven, 
Draconics, Goblinoids, Orcish and Dwarvenes 
Skills and Feats: Craft (Alchemy) +18, 
Concentration +21, Decipher Script +23, 
Diplomacy +8, Intimidate +6, Knowledge 
(Arcana) +28, Knowledge (Architecture) +13, 
Knowledge (Geography) +11, Knowledge 
(History) +12, Knowledge (Nobility) +11, 
Knowledge (Planes) +24, Knowledge 
(Religion) +11, Profession (Scribe) +21, 
Spellcraft +30, Knowledge (Psionics) +11; 
Brew Potion, Craft Construct, Craft Magic 
Arms and Armor, Craft Wondrous Item, 
Empower Spell, Enlarge Spell, Extend Spell, 
Heighten Spell, Maximize Spell, Quicken 
Spell, Scribe Scroll, Spell Mastery. 
Possessions: Quarterstaff +5 (defending  
shocking burst  wounding). 

 
Sakramus Santeri (křestním jménem Erelon) 

se narodil roku 1304 v Hlubině, rodině 
průměrně úspěšného kupce. Již od mládí 
projevoval určité sklony k magickému nadání, 
projevované většinou různými šprýmy na úkor 
rodiny a příbuzných (je nutno podotknout, že 
tento smysl pro humor mu zůstává i nadále, 
když je stár bezmála 70 let, o to je to horší 
neboť se začíná projevovat senilita). Jeho otec 
tedy rozhodl, že pošle synka studovat do školy 
magie ve Stříbrolunní.  

Malý Erelon přijal otcovo rozhodnutí se 
smíšenými pocity. Chtěl jít studovat, ale 
nechtěl se odloučit od své rodiny a od přátel. 
Teprve po mnohahodinovém rozhovoru se 
svou kamarádkou a dětskou láskou Kamillou 
svolil a rozhodl se odcestovat s nejbližší 
karavanou do Stříbrolunní. 

Jak sám tvrdí, cesta byla nudná a nezáživná 
(co nato historici, kteří tvrdí, že tehdy zemřel 
celý doprovod karavany na neznámou nemoc). 

 
 

 
 
Mladý Erelon (stár 13 let) byl zařazen do 

třídy „profesora“ Agnuse Beredalla, který 
v něm objevil nejenom vlohy pro magickou 
vědu, ale i obrovský přirozený talent, každá 
buňka jeho těla je naplněna magickou energií, 
která jen čeká na zkrocení. Chlapec se téměř 
okamžitě přestal věnovat radovánkám života a 
soustředil se pouze na studium. Musíme říci, 
že velmi úspěšně. Magickou univerzitu 
dokončil o několik let dříve, než bývá zvykem. 
Jeho učitel po Erelonovi žádal aby cestoval po 
světě Faerunu, kde se svým talentem vykoná 
pro obyvatelstvo mnoho dobrého, ale Erelon 
tehdá odmítl, neboť ze všeho nejvíce toužil po 
vědění. Doslova ho učarovala Stříbroluňská 
knihovna, kde se svolením tehdejšího vládce 
Stříbroluní mohl zavítat kteroukoliv hodinu 
denní i noční, kterýkoliv den v týdnu. 

 
O mnoho let později 
 
Erelon, který dostal kouzelnické jméno 

Sakramus, odchází ze Stříbroluní a konečně se 
vydává na dráhu dobrodruha. Putuje společně 
s karavanami po celých Zapomenutých říších 
až se konečně dostává na jih, do místa kde 
kdysi stávalo nádherné a slovutné město Myth 
Drannor. Společně s několika svými druhy a 
přáteli se odvažuje prozkoumat ruiny tohoto 
slavného elfího města a dokonce vstupuje do 
jeho podzemí. 

Pouze on a elfí válečník Etälenia se vracejí z 
podzemí zpět, Sakramus s novou holí. Ostatní 
tam našli svoji smrt či něco horšího, jak tvrdí 
Sakramus. Za branami Myth Drannoru se oba 
přeživší rozdělili, Etälania odchází zpět na 
Evermeet, aby se podělil o své tak těžce 
získané znalosti a vědomosti a dle několika 
dostupných informací jeho tělo i mysl 
postupně slábnou a vytrácí se z nich veškeré 
moudro i energie. 

Ani Sakramus se navrací nezměněn. Ač je 
mu teprve 32 let, tak jeho vlasy šedivějí a na 
několika místech dokonce modrají. Sakramus 
se sám vydává zpět na sever a po několika 
měsících cesty se usídluje v Luskanu, v místě 
toť známém další magickou školou. Po 
několika letech se stává představeným školy 
s titulem Nejvyšší kouzelník školy magické 
v Luskanu.  

 
 

Zajímavé Non-Player Characters 
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Sinwaile 

 
Sinwaile: CR 5; Size M; HD 8d6+8; hp 40; 

Init +0; Spd 40 ft, 40; AC 11, touch 11, FF 11; 
Grapple +0; Atk: +0/+0 melee (1d4/crit 19-20, 
Claws), +0 melee (1d8/crit 19-20, Bite), +0 
melee touch (1d4/crit x3, Devour blood); SA 
Sense Manipulation; SQ Infravision, Spell-like 
abilities (Darkness, Hypnosis); AL N; SV Fort 
+4, Ref +0, Will +8; Str 10, Dex 8, Con 12, Int 
18, Wis 16, Cha 4. 

Languages spoken: Any known by it's 
devoured victims 

Skills and Feats: Climb +5, Hide +4, Move 
Silently +5, Spellcraft +10; Alertness. 

Racial Spells Known: 0--Charm monster, 
Darkness, Major image. 

Possessions: None. 
 
Sinwaile, or Dread Devourers are undead 
constructs, created by twisted and mad 
necromancy spells. They rise from remains of 
bodies too wrecked to be animated or revived. 
These body parts connect into a wretched 
figure of vaguely humanoid shape. Thus, no 
two dread devourers look similar. Unlike 
common undead, Sinwaile are not controlled 
by their creator. Therefore they are among   
side-effects, most feared by necromants. 
 
Sinwaile live their life nearby the place they 
arose and seek their prey in this area. Their 
major advantage are their spell-like abilities, 
especially the Sense Manipulation ability (see 
bottom of this record). 
 
Tactics and survival 
Dread devourers don't attack directly. Instead, 
they prefer to render their prey helpless by 
manipulating it's senses. Then, dread devourer 
approaches the victim and opens it's veins, 
drinking it's blood. After his prey had died, the 
devourer tears its victim's corpse apart, taking 
any organs and limbs it needs or finds 
interesting. 
Dread devourers are rarely found in groups. If 
they gather at all, the purpose in only one - to 
merge and form a Sinwaile auknan, also know 
as The big devourer. This gathering lasts only 
a few days' time, in which originaly separate 
beings merge and grow together into one 
monster. Depending on the number of gathered 
devourers, the outcoming monster's size and 
qualities may vary from Large size to Huge. 

 
Rumor has it, there are legends of Fadra 
Sinwaile, also spoken of as The Father of 
Dread Devourers. Such monster was supposed 
to grow from several big devourer's gathering. 
Fadra Sinwaile was told to be gargantuan-
sized and it spread aura of death all around 
itself, by it's single existence. 
 
 
Sense Manipulation 
This ability allows a dread devourer to forge 
false image, sound, smell and touch 
perception. Since they manipulate with their 
target's mind directly, only True Seeing can 
penetrate their illusions. A dread devourer is 
able to manipulate only senses his devoured 
victims had. Thus, if one of dread devourer's 
victims had a tremor sense ability, the sinwaile 
has it as well and can affect it. 
A dread devourer can manipulate up to his 
INT score of senses. Thus, a Lesser Sinwaile 
(INT 18) can affect vision of 18 creatures, or 
vision and hearing of 9 creatures, or vision, 
hearing and smell of 4 creatures etc. 

The base DC to beat this effect with Will 
Save is 16, with +1 for each additional sense 
affected. 

 
 

Monstrózní Manuálek 
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Hraní v Černém Rytíři 
Začíná se to pekelně rozjíždět. V současné 

době eviduji asi 25 hráčů kteří mají menší či 
větší zájem hrát a jezdit na náš Open Gaming. 
Tato situace nás vede k tomu že přidáváme 
třetí termín, kde základními DM budou Drizzt 
a Jiron, samozřejmě i my se občas přidáme. 
K termínu 20.2. kdy hraje Sebranka se přidává 
asi 7 hráčů, kteří se budou seznamovat s námi i 
Vámi. Na základě Vašeho zájmu pak 
provedem reorganizaci skupinek. Teoreticky je 
možné aby si současní hráči udělali i jiný 
charakter do nového termínu, dokud 
nenaplníme kvótu osmi hráčů na každou 
skupinku. Kromě prvotního hraní nebude 
možno přenášet postavy mezi jednotlivými 
hrami. Více o třetím termínu se zde rozpovídá 
Drizzt: 

 
Vážení fandové Open Gamingu a D&D 

celkově. 
Vzhledem k narůstajícímu zájmu o veřejné 

hraní v Černém Rytíři se skupina MoMW 
rozhodla rozšířit své řady a pole působnosti. A 
tak jsme se mezi ně namočili já Drizzt, a Jiron. 

My dva, jakožto začínající DMové, jsme se 
ujali smělého plánu připravit několika z vás 
dobrodružství odehrávající se na výspě 
civilizovaného světa Zapomenutých říší, na 
dalekém a mrazivém Severu. 

Budete mít tedy to štěstí (nebo smůlu, to už 
necháme na vás) zúčastnit se tažení, jež 
započne v Luskanu, měsíce března, roku tohoto 

Prosím všechny, jež mají zájem zahrát si 
raději pod mrazivým dohledem našich očí, než 
po hřejivými srdci hodných a dobrotivých DMů 
Dalcora, Sylvaena a Wyrma (seřazeno 
abecedně, aby nedocházelo k hádkám a 
diskuzím, koho máme raději), tak se nám 
ozvěte na níže uvedené maily. Samozřejmě 
poskytujeme i možnost zařadit již stávající 
charaktery z první či druhé operující jednotky 
(Ukecaní flákači a Sebranka). V případě, že 
ještě nevíte za jakýžto charakter byste si chtěli 
zahrát, tak pro vás máme, jakožto obvykle, 
připraveno několik před generovaných postav. 
Pravidla pro hraní se nikterak od již 
stávajících nemění, snad pouze to, že byste se 
měli s problémy obracet na nás dva a ne na již 
tak časově vytížené MoMW (přeci jim nechcete 
rozvrátit šťastná manželství a jiné pochybné 
svazky). 

 
 
Ale teď mě napadají dvě věci, které doznají 

určité změny: 
1) Již na první hraní vyžadujeme 

vytvořenou historii postavy. V případě 
toť opačném budeme postupovati více 
než rázně (týká se to hráčů, kteří se 
přihlásí předem). 

2) Nedoporučujeme pro hraní postavy 
paladinů, či jiných zákonně dobrých 
maňasů. Ne, že bychom si vás 
nedokázali kočírovat, ale vězte, že 
vzhledem k povaze dobrodružství byste 
to měli více než těžké. 

Myslím (ano, je to až k nevíře), že toto by 
mohlo být prozatím vše. Jakožto lákadlo na 
první hraním vám teď nabízím náhled na 
hlavní postavu našeho příběhu viz zajímavé 
NPC. 

 
Prestige Class pro Open gaming 

Protože se blížíte k místu kde si nabrat 
Prestige Class rozesíláme seznam povolených 
Prestige Class. Jiné než tyto zde vypsané 
nejsou povoleny, ale dohoda je možná (v 
závislosti na offeringu :-) ). 

Prestige Class musí sedět do settingu a 
k vašemu „pozadí“ a přesvědčení: 

 
•  Všechny z Forgotten Realms settingů 

odpovídajíc backgroundu postav – tj 
těžko si postava pocházející z Luskanu 
vezme Prestižku z Shinning South 
Booku 

•  Všechny Core Prestige Class z DM 
Guide 

•  Cavalier (Sword and Fist) 
•  Duelist (Sword and Fist) 
•  Thief Acrobat (Song and Silence) 
•  Vigilante (Song and Silence) 
•  Holy Liberator (Defenders of the Faith) 
•  Hospitaler (Defenders of the Faith) 
•  Dragon Disciple (Tome and Blood) 
•  Spellsword (Tome and Blood) 
•  Animal Lord (Masters of the Wild) 
•  Blood Hound (Masters of the Wild) 
•  Tamer of Beasts (Masters of the Wild) 
•  Heroes of Cormyr (Dragon 307 May 

2003) 
•  Purple Dragon High Knight (Dragon 

Annual 5 2000) 
 

Masters Of Many Worlds Present 
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Nový Campaign Setting 
V současné době přehodnocujeme celý 

systém pravidel takže nenajdete žádnou 
„novou“ prestižku, ale pouze další povídku 
sepsanou Sylvaenem. 

 
 
 

Dragonlance.CZ webové stránky 
V současné době se finišuje s designem 

stránek a uploadujeme. Kromě věcí z Nexu a 
Astinových komnat překládáme Šotkologii a 
čekáme zda nám Richard A. Knaak nenapíše 
nějaké hezké úvodní slovo. Celá stránka bude 
zaměřená spíše na knižní ságu, ale na své si 
příjdou i příznivci pravidel SAGA, ADnD a 
D20. Přes těžký negativismus tvůrců on-line 
překladových slovník se v některých termínech 
budu lišit, což je zaběhlým stylem překládání 
ve více jak 15 knihách. Nebojte se, 
Komonštinu a Lesní trpaslíky jako nové 
termíny používat nebudu! 

 

LONG LIVE THE LANCE! 
 
 

Další pravidla pro Open gaming 
Pozměnili jsme a přidali některá pravidla a 

protože někteří z Vás jistě poslední stránku 
nečtou, tak Vás na to tady upozorňuji, aby jste 
si to přečetli. 

 

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. 
Plná aplikace pravidla „NO TABLE 
TALK“  

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 „NO RULE-LAW“ 

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

6. Vzhledem k množství hráčů nejde 
poslouchat všechny najednou, v případě 
řešení situací kdy potřebujeme znát 
názor každé postavy Vás budeme 
oslovovat. Nepřekřikujte se. Někteří hráči 
si neužijí, Nechte vždy prostor i mírně 
výrazným hráčům 

7. Nerušte a neomezujte 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…)
Pozn. jedovatého redaktora: Nevolají už nějak dlouho? ;-)
http://www.czechdm.com 
 

Dungeons & Dragons, FORGOTTEN REALMS AND 
DRAGONLANCE  are registered trademarks owned 
by Wizards of the Coast. The owner of this work is not 
associated with Wizards of the Coast; no challenge to 
the ownership of WotC’s intellectual properties is 
intended by this work. This work may only be 
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